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Oprava Sokolovny začala v polovině prázdnin
Projekt má název: „Vytvoření komunitního centra v Konici“. Prioritou je zkvalitnění veřejných služeb
a podmínek života pro obyvatele regionu. Realizace akce se uskuteční od 1. 8. 2017 do 30. 9. 2019
a stavbu provádí firma WELLCO BRNO s.r.o. . Cena včetně DPH je dle smlouvy o dílo 25 148 822,31 Kč.
Dotaci ve výši 17 999 999,98 Kč poskytne Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v souladu s Integrovaným regionálním operačním programem pro období 2014 – 2020 (zkratka je IROP). Zbytek bude financovat město Konice prostřednictvím poskytnutého úvěru od České spořitelny a.s. Všichni se určitě těšíme na výsledek. Podrobnější informace ještě připravíme.

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 2017.

Ulice Zahradní má „nový koberec“

9. ročník divadelního festivalu se vydařil
„Divadla na Zámku“ je skvělý festival v krásném prostředí. Mnozí to již vědí, a proto si jej téměř sto
šedesát návštěvníků nenechalo ujít. Nedělní ráno 6. srpna 2017 začalo živým vstupem do vysílání
Českého rozhlasu Olomouc s poslední pozvánkou na divadla do zámku Konice. Bez podpory médií,
Olomouckého kraje a Města Konice by to opravdu nešlo. Všem děkujeme. Velký dík patří i Furtovníku,
PV Večerníku, Lucii Svačinové a jejímu týmu Zámecké zahrádky s pivnicí za skvělé občerstvení a také
realizačnímu týmu. Něco málo po 14. hodině moderátor Láďa Sovjet Rus zahájil festival. První dvě
představení byla určena dětem. Nejprve se děti i rodiče nechali úsměvně provést skvělou aktivní show
o tom, co je správné a co ne v představení „Obrázky ze života hmyzu“ souboru Řád Červených Nosů od
Hodonína. V hudební pohádce „O zlobivé notě“ Divadla Plyšového medvídka si prošli notovou osnovou a složili písničku. Počasí nám trochu zazlobilo a přišlo rozhodování, jestli se přestěhovat do sálu.
Nakonec se židličky přesunuly do ochozů zámku, dva velké slunečníky zapůjčené dalším sponzorem,
Pivovarem Litovel, se použily jako krytí náhradního jeviště a kouzlo s atmosférou festivalu zůstalo zachované. Dle harmonogramu Láďa Sovjet uvedl další část festivalu a začalo divadlo pro dospělé. „Divadelní soubor E. Vojana Brněnec“ od Svitav nám zahrál konverzační hořkou komedii „Manželské vraždění“ Erica-Emmanuela Schmitta. Počasí se umoudřilo, nainstalovali jsme divadelní „štychy“ (bodová
světla) a herec Konrád Popel pokračoval ve skvělé One Man Show „Miloš Z aneb já nejsem prezident“.
Aktivně do show zapojil i návštěvníky. Všichni se skvěle bavili. Mezi tím poslední soubor od Karlových
Varů „Divadlo KAPSA Andělská Hora“ připravoval za oponou kulisy. Po 18. hodině přišel vrchol, představení „Lásky a Nelásky“. Dvě rozverné a hlavně půvabné hříčky z Boccacciova Dekameronu. V příběhu prvním „Z Melana“ opět herci zapojili diváky a vše zůstalo na humorné vlně. V příběhu druhém
„Z Padovy“ se ověřila i profesionalita herců, kdy do hry vtipně zapojili i přistávajícího místního čápa
na komíně zámku. Kolem 20. hodiny jsme se loučili velkým potleskem a už teď se všichni těšíme na
další, jubilejní 10. ročník „Divadel na Zámku“.
Tomáš Vrba, ředitel MěKS Konice

Konici zdobí
světový rekord
Z velkého nadšení a originálního
nápadu Pavla Šína z Konice vznikl
světový rekord, který potvrdila londýnská agentura spravující Guinessovu knihu rekordů. Pokr. str. 5

Divadla na Zámku 2017

MěKS Konice pořádá
zájezd do divadla
v Ostravě, ve čtvrtek

12. října 2017

muzikál
EVITA

Příměstské tábory v Konici – str. 6

Odjezd v 15.30 hodin
z autobusového
nádraží v Konici
Cena: 590 Kč,
senioři 440 Kč,
ZTP, studenti
a ITIC za 390 Kč
Částku je nutné
uhradit do 20. září!
Tel.: 582 397 250,
nebo 601 590 007

Konické Štrapáce – str. 7
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Rada
města Konice
26. června 2017
Usnesení č. 44/2017
1. Rada města Konice doporučuje Zastupitelstvu města Konice schválit Plán odpadového
hospodářství města Konice na období 2017
až 2023.
2. Rada města Konice schvaluje podání návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu za účelem vymožení pohledávky města
Konice za provedení nutných zabezpečovacích prací vůči panu M. K.
3. Rada města Konice schvaluje:
a) Účast města Konice na srpnové elektronické aukci na nákup zemního plynu pro období 2018 a 2019 prostřednictvím společnosti
ENTERplex s.r.o.
b) Smlouvu o spolupráci při výběru dodavatele zemního plynu mezi městem Konice
a společností ENTERplex s.r.o.
4. Rada města Konice schvaluje výpůjčku části pozemku p.č. 5947 a části p.č. 5948 mimo
vyštěrkované části dle přílohy.
5. Rada města Konice schvaluje smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13008526.
6. Rada města Konice schvaluje:
a) Dodavatele zakázky „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum“, kterým je společnost Wellco Brno s.r.o., Pražákova 1000/60,
619 00 Brno, IČ: 25342100.
b) Uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Konice a společností Wellco Brno s.r.o.
7. Rada města Konice schvaluje:
a) Dodavatele zakázky „Komunikace v ulici
Zahradní“, kterým je společnost Skanska a.s.,
Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 – Karlín,
IČ: 26271303.
b) Uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Konice a Skanska a. s.
8. Rada města Konice schvaluje:
a) Použití finančního daru na XXII. roč ník
Žváčkova festivalu dne 18. 6. 2017, ve výši
10 000 Kč.
b) Použití věcného daru na XXII. ročník Žváčkova festivalu dne 18. 6. 2017, ve výši 820 Kč.
c) Použití věcného daru na XXII. ročník Žváčkova festivalu dne 18. 6. 2017, ve výši 10 000 Kč.
9. Rada města Konice souhlasí, aby na pozemku města p. č. 1199/1 v k. ú. Runářov, byl umístěn na stálém místě (stanoviště kontejnerů)
jeden malý kontejner na sběr použitého šatstva dle projektu Ministerstva životního prostředí „Předcházení textilního a oděvního odpadu prostřednictvím rozšířené sběrné sítě
kontejnerů.“ Souhlas se uděluje pro Diakonii
Broumov, sociální družstvo, Husova 319, Velká Ves, 550 01 Broumov, IČ: 49289977.
10. Rada města Konice souhlasí s ukládáním
uren s popelem zesnulých, kteří nemají pozů-

stalé nebo jejichž pozůstalí z finančních důvodů nemají možnost uložení urny a jejichž pohřeb zajišťuje Pohřební služba Konice, Masarykovo nám. 63, 798 52 Konice, kterou provozuje pan Svoboda, IČ: 64265986, do obecní
hrobky č. 037 na veřejném pohřebišti v Konici.
11. Rada města Konice vyhlašuje záměr pronajmout místnosti č. 5 a 6 v přízemí v hlavní
budově v Tyršově ulici č.p. 392 o celkové výměře 55,80 m2.
12. Rada města navrhuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. 666/3
v k.ú. Čunín manželům M. za cenu 40 Kč/m2.
13. Rada města navrhuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. 255/10
2
v k.ú. Ladín p. J. B. za cenu 40 Kč/m s podmínkou bezplatného zřízení věcného břemene na
pozemku p.č. 15, 26/2 a na prodávané části
pozemku p.č. 255/10 spočívajícího ve zřizování a provozování vedení plynárenského zařízení a v právu vstupu a vjezdu na pozemek
v souvislosti se zřízením, úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení.
14. Rada města Konice bere na vědomí prázdninový provoz Mateřské školy Konice.
15. Rada města Konice navrhuje zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku p.č.
st. 216 od p. F. D. (podíl ½) a od p. L. N. (podíl
2
½) za cenu 100 Kč/m .
16. Rada města Konice vyhlašuje záměr pronajmout v přízemí ve vedlejší budově v Tyršově ulici č.p. 392 místnosti č. 3, 4, 5 a 6 o cel2
kové výměře 63,20 m .
17. Rada města Konice schvaluje v souladu
s §102 odst. 3 zákona o obcích dodatek č. 4
k Rámcové dohodě číslo O2OP/439164 uzavřené dne 28. 6. 2013 mezi městem Konice
a O2 Czech Republic a.s.
18. Rada města Konice schvaluje:
a) Dohodu o vytvoření společného školského
obvodu spádové školy pro obec Šubířov, Chobyně. Spádovou školou se určuje Základní škola a gymnázium města Konice.
b) Dohodu o vytvoření společného školského
obvodu spádové školy pro obec Ludmírov, Dětkovice, Milkov, Ospělov a Ponikev. Spádovou
školou se určuje ZŠ Základní škola a gymnázium města Konice.
19. Rada města Konice schvaluje směrnici
č. 3/2017 „Pravidla rozpočtového procesu
pro příspěvkové organizace zřízené městem
Konice.“
20. Rada města Konice schvaluje odměnu ředitelce Mateřské školy Konice dle předloženého návrhu.
21. Rada města Konice schvaluje odměnu řediteli Základní školy a gymnázia města Konice dle předloženého návrhu.
22. Rada města Konice schvaluje:
A. JSDH Runářov
a) Rada města Konice schvaluje přijetí dotace
s účelem použití dle č. II odst. 1, zavazuje se ji
použít výlučně v souladu s účelem poskytnutí
dotace dle čl. I odst. 2 a 4 a v souladu s podmínkami stanovenými v této smlouvě.
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b) Dále schvaluje spolufinancování města dle
smlouvy čl. II odst. 2, a to ve výši nejméně
16 000 Kč.
c) Rada města Konice schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy „Smlouva o poskytnutí dotace uzavřené v souladu s §159 a násl. zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/
2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů.“ Jedná se o smlouvu o poskytnutí dotace
v souladu s Programem na podporu JSDH 2017
a jeho dotačním titulem „Dotace na pořízení,
rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje na rok 2017.“
B. JSDH Konice
a) Rada města Konice schvaluje přijetí dotace
s účelem použití dle č. II odst. 1, zavazuje se ji
použít výlučně v souladu s účelem poskytnutí
dotace dle čl. I odst. 2 a 4 a v souladu s podmínkami stanovenými v této smlouvě.
b) Dále schvaluje spolufinancování města dle
smlouvy čl. II odst. 2, a to ve výši nejméně
46 000 Kč.
c) Rada města Konice schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy „Smlouva o poskytnutí dotace uzavřené v souladu s §159 a násl. zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/
2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů.“ Jedná se o smlouvu o poskytnutí dotace
v souladu s Programem na podporu JSDH 2017
a jeho dotačním titulem „Dotace na pořízení,
rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje na rok 2017.“
C. JSDH Nová Dědina
a) Rada města Konice schvaluje přijetí dotace
s účelem použití dle č. II odst. 1, zavazuje se ji
použít výlučně v souladu s účelem poskytnutí
dotace dle čl. I odst. 2 a 4 a v souladu s podmínkami stanovenými v této smlouvě.
b) Dále schvaluje spolufinancování města dle
smlouvy čl. II odst. 2, a to ve výši nejméně
15 000 Kč.
c) Rada města Konice schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy „Smlouva o poskytnutí dotace uzavřené v souladu s §159 a násl. zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/
2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů.“ Jedná se o smlouvu o poskytnutí dotace
v souladu s Programem na podporu JSDH 2017
a jeho dotačním titulem „Dotace na pořízení,
rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje na rok 2017.“
23. Rada města Konice schvaluje:
a) Rozpočtové opatření č. 25/2017. Na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních
věcí ČR č.j. 2017/89359-231 ze dne 9. května
2017 uvolňuje Krajský úřad Olomouckého
kraje účelovou neinvestiční dotaci ve výši
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248.249,72 Kč. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu překročených výdajů souvisejících se zabezpečením činnosti vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí
v rámci finančního vypořádání za rok 2016.
V příjmech bude rozpočtováno na položku
4116, ÚZ 13011 – 248 249,72 Kč
Ve výdajích bude rozpočtováno:

V rozpočtu a účetní evidenci musí být příjem
dotace a čerpání označeny účelovým znakem
13 011.
b) Rozpočtové opatření č. 26/2017.
Jedná se o převod finančních prostředků ve
výdajové části rozpočtu na spoluúčast vytvořeného společensky účelného pracovního místa (č. PVA-S-60/2017), a to jeden pracovník
v rozsahu 40 hodin na týden na období květen až listopad 2017. Rozpočtové opatření ve
výši 44 118 Kč.

c) Rozpočtové opatření č. 27/2017.
Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci Ministerstva zemědělství ČR čj. 15307/2017-MZE16221 ze dne 5. května 2017, uvolněnou Krajským úřadem Olomouckého kraje ve výši
100 Kč na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin za období 2. pololetí 2017. V příjmech bude rozpočtováno:
Položka 4116 ostatní neinv. přijaté transfery
ze SR, ÚZ 29 004. 100 Kč. Ve výdajích bude rozpočtováno: § 3749 ostatní činnosti k ochraně
přírody a krajin, položka 5213, ÚZ 29004.
100 Kč. V rozpočtu a účetní evidenci musí být
příjem dotace a její čerpání označeny účelovým znakem 29 004, který umožní oddělené
vyúčtování skutečných příjmů a výdajů. Účelové prostředky podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za rok 2017.
d) Rozpočtové opatření č. 28/2017.
Jedná se o převod finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu z rezerv na zvýšené výdaje na útulek pro psy. Rozpočtové opatření ve
výši 100 000 Kč. Rozpočtováno ve výdajích:
§ 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy org. 5000000 – 100 000 Kč.
§ 1014 ozdravování hosp. zvířat a zvláštní veterinární péče, pol. 5169 nákup ost. služeb,
org. 5000000 – 100 000 Kč.
e) Rozpočtové opatření č. 29/2017. Jedná se
o příspěvek na veřejně prospěšné práce od
Úřadu práce ČR č. PVA-V-109/2017 a č. PVAV-132/2017. Jeden pracovník v rozsahu 32,5
hodin na týden a tři pracovníci v rozsahu 40 hodin na týden v období červen až listopad 2017.
Rozpočtové opatření ve výši 356 838 Kč.

Příjmy

Výdaje - 4 pracovníci VPP

V účetní evidenci musí být jejich příjem a čerpání označeny účelovým znakem, který umožní oddělené vyúčtování skutečných příjmů a výdajů.
f) Rozpočtové opatření č. 30/2017. Jedná se
o převod finančních prostředků ve výdajové
části rozpočtu z rezerv na opravu zámecké zdi.
Rozpočtové opatření ve výši 1 022 774 Kč. Rozpočtováno ve výdajích:
§ 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy org. 5000000 – 1 022 774 Kč,
§ 3322 zachování a obnova kulturních památek, pol. 5171 opravy a udržování, ÚZ 550, orj.
0110, org. 9000022 – 400 000 Kč, § 3322 zachování a obnova kulturních památek, pol.
5171 opravy a udržování, ÚZ 550, orj. 0131,
org. 9000022 – 622 774 Kč. Po realizaci akce
bude na základě smlouvy o poskytnutí dotace
poskytnuta Olomouckým krajem částečná
úhrada ve výši 400 000 Kč.
g) Rozpočtové opatření č. 31/2017.
Jedná se o převod finančních prostředků ve
výdajové části rozpočtu na zajištění publicity
projektu „Stavební úpravy objektu a přístavby Konice 386“ – zhotovení billboardu. Rozpočtové opatření ve výši 10 200 Kč. Ve výdajích bude rozpočtováno: § 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy org.
5000000 – 10 200 Kč, § 4349 ostatní soc. péče,
pol. 5137 DDHM, org. 16000000 – 10 200 Kč.
24. Rada města Konice schvaluje:
a) V souladu s §102 odst. 2 písm. b) zákona
o obcích řediteli Městského kulturního střediska platový výměr č. 2 dle přílohy, s účinností od 1. 7. 2017.
b) V souladu s §102 odst. 2 písm. b) zákona
o obcích řediteli Městského kulturního střediska platový výměr č. 3 dle přílohy, s účinností od 1. 8. 2017
25. Rada města Konice bere na vědomí informaci z jednání valné hromady spolku Odpady
Olomouckého kraje, z.s.
26. Rada města Konice:
a) Bere na vědomí informaci o napadení zaměstnance města při konání taneční zábavy
v parku dne 17. 6. 2017.
b) Schvaluje úpravu budoucích nájemních smluv
v tom smyslu, že při pořádání tanečních zábav a podobných rizikových akcí, kde lze předpokládat účast rizikových osob, budou spolu
s parkem a zázemím předávány i veřejné toalety bez obsluhy, za jejichž provoz a úklid bude odpovídat nájemník – pořadatel.
27. Rada města Konice schvaluje výpůjčku prostor – travnaté plochy před zámkem, nádvoří
zámku, sociálního zázemí a uzavření Kostelní
ulice před zámkem v Konici pro motorová vozidla pro MC Srdíčko v rámci konání Prázdninového odpoledne v Srdíčku dne 26. 7. 2017
od 12.00 do 17.00 hodin.
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28. Rada města Konice schvaluje výpůjčku prostor – travnaté plochy před zámkem, nádvoří
zámku, sociálního zázemí, části ploch na náměstí (malování křídami) pro MC Srdíčko v rámci
konání příměstského tábora v termínech od 10.
do 14. 7., od 31. 7. do 4. 8. a od 7. do 11. 8. 2017,
vždy v době od 7.00 do 16.00 hodin.
29. Rada města Konice bere na vědomí žádost
Moravské národní obce, zapsaného spolku,
o vyvěšení moravské vlajky dne 6. července při
příležitosti státního svátku – Dne příchodu
slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje
na Velkou Moravu.
Usnesení bylo schváleno v poměru: pro 4, proti 0

Rada města Konice
17. července 2017
Usnesení č. 45/2017
1. Rada města Konice v souladu s § 11 odst. 2
a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, vydává nařízení města Konice č. 2/
2017, o vyhlášení záměru zadat zpracování
lesních hospodářských osnov.
2. Rada města Konice schvaluje prodej nepotřebného drobného dlouhodobého majetku:
Inv. č. 0102800227 – psací stůl oboustranný
za cenu 50 Kč, Inv. č. 0102800729 – nábytková stěna za cenu 300 Kč, Inv. č. 0102800307
– stůl kancelářský za cenu 50 Kč.
3. Rada města Konice schvaluje:
a) Účast města Konice na srpnové elektronické aukci na nákup elektrické energie pro období 2018 a 2019 prostřednictvím společnosti ENTERplex s.r.o., IČ: 29055601.
b) Smlouvu o spolupráci při výběru dodavatele elektrické energie mezi městem Konice
a společností ENTERplex s. r. o., IČ: 29055601.
4. Rada města Konice neschvaluje pronájem
části pozemku p.č. 5947 v k. ú. Konice panu H.
5. Rada města Konice schvaluje uzavření smlouvy s manžely B. o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům p.č. 5060 a 5076 v k.ú.
Konice spočívající v právu umístění, provozování a udržován vodovodní přípojky přes zatížené nemovitosti a dále v právu vstupu a vjezdu na uvedené pozemky v souvislosti s údržbou, provozem a odstraňování poruch vodovodní přípojky za jednorázový poplatek 1 199 Kč
vč. DPH 21%.
6. Rada města Konice:
a) Schvaluje Rozpočtové opatření č. 32/2017.
Jedná se o poskytnutí státního příspěvku na
výkon pěstounské péče, který se zvyšuje za kalendářní rok 2017 o 28 000 Kč. Příspěvek poskytuje Úřad práce ČR v souladu s § 47d odst.
6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, ve
výši 28 000 Kč. V příjmech bude rozpočtováno: Položka 4116, ÚZ 13010 – 28 000 Kč. Ve
výdajích bude rozpočtováno: § 4399 ostatní
záležitosti sociálních věcí, pol. 5169 ostatní
služby, ÚZ 13010, org. 8000000 – 28 000 Kč.
V účetní evidenci musí být jejich příjem a čerpání označeny účelovým znakem, který umožní oddělené vyúčtování skutečných příjmů
a výdajů.
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b) Doporučuje Zastupitelstvu města Konice
schválit Rozpočtové opatření č. 33/2017.
Jedná se o přijetí investičního úvěru na předfinancování projektu č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/
16_052/0002228, vytvoření komunitního
centra v Konici. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Rozpočtové
opatření ve výši 32 000 000 Kč. Rozpočtováno:
Pol. 8123 dlouhodobě přijaté fin. prostředky
32 000 000 Kč, § 4349 ost. sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatel, pol. 6121 budovy, haly, stavby org. 9000023, 32 000 000 Kč.
c) Schvaluje Rozpočtové opatření č. 34/2017.
Jedná se o příspěvek na veřejně prospěšné práce od Úřadu práce ČR č. PVA-V-28/017. Jeden
pracovník v rozsahu 40 hodin na týden v období červenec až listopad 2017. Rozpočtové
opatření ve výši 75 000 Kč.
Příjmy
75 000,00
Výdaje - 1 pracovník VPP
55 970,15
13 992,55
5 037,30

V účetní evidenci musí být jejich příjem a čerpání označeny účelovým znakem, který umožní oddělené vyúčtování skutečných příjmů
a výdajů.
d) Schvaluje rozpočtové opatření č. 35/2017.
Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci uvolněnou Krajským úřadem Olomouckého kraje
ve výši 35 000 Kč pro Městské kulturní středisko Konice na částečnou úhradu nákladů na
honoráře a dopravu v rámci akce Kulturní léto
2017 dle uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace. V příjmech bude rozpočtováno na položku 4122, ÚZ 00 555, ve výdajích na § 3319, položku 5336, ÚZ 00 555, org. 5000000. V rozpočtu a účetní evidenci bude označení příjmu
a čerpání dotace účelovým znakem 00 555, případně jiným způsobem, který umožní oddělené vyúčtování skutečných příjmů a výdajů.
Čerpání finančních prostředků se řídí smlouvou o poskytnutí dotace.
e) Schvaluje Rozpočtové opatření č. 36/2017.
Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci Ministerstva zemědělství ČR č.j. 28803/2017-MZE16221 ze dne 6. června 2017, uvolněnou Krajským úřadem Olomouckého kraje ve výši
148 289 Kč na činnost odborného lesního hospodáře za období I. čtvrtletí 2017, v případech
kdy jeho činnost hradí stát. V příjmech bude
rozpočtováno: Položka 4116 ostatní neinv. přijaté transfery ze SR, ÚZ 29 008, 148 289 Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§ 3749 ostatní činnosti k ochraně přírody a krajin, položka 5213, ÚZ 29008. 148 289 Kč. V rozpočtu a účetní evidenci musí být příjem dotace a její čerpání označeny účelovým znakem
29 008, který umožní oddělené vyúčtování skutečných příjmů a výdajů. Účelové prostředky
podléhají finančnímu vypořádání se státním
rozpočtem za rok 2017.
7. Rada města Konice schvaluje provedení
změn v rejstříku škol a školských zařízení dle
předloženého návrhu.

8. Rada města Konice bere na vědomí předložený materiál ve věci „Vyjádření k výsledku
šetření stížnosti“ Základní školy a gymnázia
města Konice, příspěvkové organizace.
9. Rada města Konice schvaluje podle §102
odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, Změnu č. 8 Organizačního řádu Městského úřadu Konice platného od 1. 1. 2012.
Usnesení bylo schváleno v poměru: pro 5 proti 0

Rada města Konice
7. srpna 2017
Usnesení č. 46/2017
1. Rada Města Konice bere na vědomí:
a) Hodnocení plnění rozpočtu města Konice
k 30. 6. 2017, a to příjmové, výdajové části rozpočtu a financování rozpočtu.
b) Hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných městem Konice k 30. 6. 2017 (Základní škola a G Konice, p.o. – Mateřská škola
Konice, p.o. – Městské kulturní středisko Konice, p.o.).
2. Rada města Konice doporučuje k projednání Zastupitelstvu města Konice střednědobý
výhled rozpočtu města Konice na období 2019
až 2022 dle předloženého návrhu.
3. Rada města Konice schvaluje:
a) Žádost Mikroregionu Konicko o poskytnutí dotace ve výši 2 834 Kč na opravu 100V vedení v rámci rozhlasového systému – místní
část Křemenec.
b) Smlouvu o poskytnutí dotace na opravu
100V vedení v rámci rozhlasového systému
místní část Křemenec pro Mikroregion Konicko IČO: 71228527 ve výši 2 834 Kč.
4. Rada města Konice doporučuje Zastupitelstvu města Konice ke schválení Dodatek č. 1
ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje.
5. Rada města Konice schvaluje odpisový plán
Mateřské školy Konice, příspěvkové organizace, dle přílohy.
6. Rada města Konice schvaluje směrnici města Konice č. 4/2017 příkazové bloky.
7. Rada města Konice:
a) Nedoporučuje Zastupitelstvu města Konice
schválit „Žádost o zvýšení příspěvku na provoz“ z důvodu nařízení vlády č. 168/2017 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, Mateřské škole Konice, příspěvkové organizaci.
b) Doporučuje Zastupitelstvu města Konice
schválit „Žádost o zvýšení příspěvku na provoz“ z důvodu nařízení vlády č. 168/2017 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, Městskému kulturnímu středisku Konice, příspěvkové organizaci ve výši 42 000 Kč.
8. Rada města Konice:
A. Schvaluje Rozpočtové opatření č. 37/2017.
Jedná se o převod finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu na opravy bytové hospodářství Rozpočtové opatření ve výši 30 000 Kč.
Rozpočtováno ve výdajích: § 6310 obecné
příjmy a výdaje, pol. 5141 úroky vlastní org.
5000000 – 15 000 Kč § 6402 finanční vypořádání minulých let, pol. 5364 vratky transferů
min. let org. 5000000 – 15 000 Kč § 3612 by-
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tové hospodářství, pol. 5171 opravy a udržování, org. 16000000 – 30 000 Kč.
B. Schvaluje rozpočtové opatření č. 38/2017.
Na základě dopisu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č.j 2017/123580-231 ze dne
28. 6. 2017 uvolňuje Krajský úřad Olomouckého kraje účelovou neinvestiční dotaci ve
výši 900 960 Kč. Finanční prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů související se zabezpečením činnosti vykonávaných v oblasti sociálněprávní ochrany dětí ve smyslu ustanovení zákona č. 359/199 Sb., které vznikly v roce 2017.
V příjmech bude rozpočtováno na položku
4116, ÚZ 13011 – 900 960 Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno

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 2017.
C. Schvaluje Rozpočtové opatření č. 39/2017.
Jedná se o neinvestiční dotaci Olomouckého
kraje pro dobrovolné hasiče ve výši 77 000 Kč.
a) Účelem poskytnutí neinvestiční dotace je
částečná úhrada nákladů na opravu dopravního automobilu Volkswagen Caravelle 1,9 TDI
77 kW pro JSDH Nová Dědina. V příjmech bude rozpočtováno:
Položka 4122 neinvestiční přijaté transfery
od krajů ÚZ 00 415 – 15 000 Kč. Ve výdajích
bude rozpočtováno: §5512 požární ochrana,
dobr. hasiči, pol. 5171 opravy a udržování, ÚZ
00 415, orj. 0110 org. 9000024 – 15 000 Kč
b) Účelem poskytnutí neinvestiční dotace je
částečná úhrada nákladů na pořízení dvou kompletních dýchacích přístrojů a záložních lahví
pro JSDH Konice. V příjmech bude rozpočtováno: Položka 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů ÚZ 00 415 – 46 000 Kč. Ve výdajích bude rozpočtováno: §5512 požární ochrana, dobr. hasiči, pol. 5137 DDHM, ÚZ 00 415,
orj. 0110 org. 000024 – 46 000 Kč.
c) Účelem poskytnutí neinvestiční dotace je
částečná úhrada nákladů na přilby s držákem
na svítilnu, svítilnu a zásahový oblek pro JSDH
Runářov. V příjmech bude rozpočtováno: Položka 4122 neinvestiční přijaté transfery od
krajů ÚZ 00 415 – 16 000 Kč. Ve výdajích bude
rozpočtováno: §5512 požární ochrana, dobr.
hasiči, pol. 5137 DDHM, ÚZ 00 415, orj. 0110
org. 9000024 – 16 000 Kč. Spolufinancování
města nejméně ve výši 77 000 Kč.
D. Schvaluje Rozpočtové opatření č. 40/2017.
Jedná se o náhradu škody za poškození koberce na zámku při vystoupení určeného pro ZŠ.
Rozpočtové opatření ve výši 7 584 Kč. V příjmech bude rozpočtováno:
§ 3322 zachování a obnova kulturních památek, pol. 2322 přijaté pojistné náhrady 7 584 Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§ 3322 zachování a obnova kulturních památek,
pol. 5171 opravy a udržování, org. 16000000
– 7 584 Kč.
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E. Doporučuje Zastupitelstvu města Konice schválit Rozpočtové opatření č. 41/2017.
Jedná se o převod finančních prostředků z rezerv
na navýšení příspěvku na provoz Městského kulturního střediska Konice, příspěvkové organizace, na rok 2017 dle podané žádosti. Rozpočtové
opatření ve výši 42 000 Kč. Ve výdajích bude rozpočtováno:
§ 6409 ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, org. 5000000 – 42 000 Kč § 3319
ostatní záležitosti kultury, pol. 5331 neinvestiční
příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím,
org. 5000000 – 42 000 Kč.
9. Rada města Konice schvaluje dodatek č. 1 ke
smlouvě o nájmu č. 19-2017 uzavřený mezi městem Konice a panem Tomášem Greplem, Radošovec 639, Konice, IČ: 64261867.
10. Rada města Konice navrhuje Zastupitelstvu
města Konice schválit bezúplatný převod části
pozemku p.č. 2070 v k.ú. Čunín, dle geometrického plánu č. 415-193/2017 nově označené jako pozemek p.č. st. 216/2, od Olomouckého kraje do vlastnictví města Konice.
11. Rada města Konice schvaluje:
a) Pronájem ordinací č. 5 a 6 v hlavní budově
Centra zdravotních služeb v Konici společnosti
Orco Zlín-technická ortopedie spol. s r.o. s platností od 1. 9. 2017 za cenu: za výhradně prona2
jímané plochy 398,29 Kč/m /rok, za společně
užívané plochy 224,29 Kč/m2/rok.
b) Prominutí nájemného na 1 rok, tj. v období od
1. 9. 2017 do 31. 8. 2018.
12. Rada města Konice schvaluje uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě s MUDr. Ivo Navrátilem v Centru zdravotních služeb v Konici v přízemí ve vedlejší budově v Tyršově ulici č.p. 392
místnosti č. 3, 4, 5 a 6 o celkové výměře 63,20 m2
se slevou nájemného a služeb na 1/5.
13. Rada města Konice schvaluje prodej nepotřebného drobného dlouhodobého majetku
Inv. č. 0102800463 – Radiopřijímač Progresson
za cenu 50 Kč.
14. Rada města Konice bere na vědomí Žádost
o finanční příspěvek neziskové organizace Nejsme sami – mobilní hospic, z.ú., Wellnerova 20,
779 00 Olomouc.
15. Rada města Konice schvaluje uzavření Smlouvy č. 8043005002 o dodávce vody z veřejného
vodovodu a přihlášky k odběru vody, která bude
uzavřená se společností INSTA CZ s.r.o., pro odběrné místo hydrantový nástavec – Nová Dědina, č. vodoměru 17/13370 – 0 m3.
16. Rada města Konice schvaluje smlouvu čís-

lo 1030036448/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
17. Rada města Konice doporučuje zastupitelstvu
města schválit podle §10 písm. d) a § 84 odst. 2
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, Obecně závaznou vyhlášku města Konice č. 3/2017,
kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy.
18. Rada města Konice doporučuje zastupitelstvu
města schválit podle §10 písm. d) a § 84 odst. 2
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, Obecně závaznou vyhlášku města Konice č. 4/2017,
kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy.
19. Rada města Konice vyhlašuje záměr prodat
pozemky p.č. st. 164, jehož součástí je budova
č.p. 131, a p.č. 122/2 v k.ú. Runářov.
20. Rada města Konice schvaluje příkazní smlouvu na činnost technického dozoru stavebníka na

ZPRAVODAJ KONICE
akci „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní
centrum v Konici“.
21. Rada města Konice schvaluje příkazní smlouvu na činnost autorského dozoru na akci „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum
v Konici“.
22. Rada města Konice:
a) Vyhlašuje záměr zřídit právo stavby k pozemku parc. č. 683 nacházející se v katastrálním území Nová Dědina u Konice.
b) Doporučuje Zastupitelstvu města Konice
schválit Dodatek č.1 ke Smlouvě o právu provést
stavbu a ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Konice a společností Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.
23. Rada města Konice doporučuje Zastupitelstvu města Konice schválit Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI.
Usnesení bylo schváleno v poměru: pro 5 proti 0

Příměstský tábor
O letošních prázdninách se poprvé v termínu od
10. – 14. 7. 2017 uskutečnil příměstský tábor
v Bohuslavicích pořádaný v rámci projektu MAP
vzdělávání v ORP Konice (reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/
0.0/15_005/0000113). I když tato akce byla nová, přihlásilo se 13 dětí z okolí Bohuslavic a Konice.
Celý týden probíhal v duchu poznávání okolních
přírodních památek, zkoumáním živočichů a rostlin v přirozeném prostředí okolí Konicka a výtvarných aktivit v přírodě. Děti se podívaly na již
nefunkční větrný mlýn, na výrobu krup v obci
Hačky, seznámily se s krásnou vílou Pilavkou
a s pověstí o ní. Navštívily zámek v Konici, kde
shlédly sbírku sekyrek, která je zapsána v Guinessově knize rekordů. Cesta z Konice vedla přes
známou Ochozskou kyselku, kde pramení léčivá
voda s vysokým obsahem železa. Při posledním
výletu jsme se podívali na Zkamenělý zámek,
který se nachází mezí obcí Vojtěchov a Javoříčskými jeskyněmi a do vápencové jeskyně plné
netopýrů.
Výtvarné cítění jsme rozvíjeli v přírodě vytvářením obrazů z přírodnin, v lesích jsme zanechávali mandaly a uvázali krásné kytice z lučních květů.
Za nepříznivého počasí rozvíjely děti svoji fantazii výrobou zvonkohry z přírodnin, či motýlka
zdobeného květy. Děti se naučily péct zdravé koláče z ovoce, které najdeme na našich zahradách.
Nechybělo ani vaření pravého kotlíkového buřtguláše, který byl poslední úžasnou tečkou našeho tábora.
Tímto děkujeme obci Bohuslavice, že nám umožnila využívat celý týden prostory školy. Realizační tým MAP vzdělávání ORP Konice: Ing. Kateřina Vičarová, Ing. Jaroslav Brzák, Mgr. Pavla Valentová, Mgr. Bc. Jiřina Gallasová, Mgr. Marta Hu-

sičková
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Konici zdobí světový rekord
pokračování ze str. 1

S celkovým počtem 590 seker se konická sbírka
seker stala unikátem na celém světě. S velkou
hrdostí sekerky reprezentují Konici a Olomoucký kraj ve světě.
V tuto chvíli je již světová sbírka bohatší o více
než stovku nových kousků, takže každým dnem
překonáváme sami sebe. Expozice nabízí ucelený vývoj všech seker od sekeromlatu přes vikingskou dvoubradatici, sekeru katovskou až po indiánský tomahavk. Tímto vás všechny zveme na
prohlídku světového rekordu potvrzeného oficiálním certifikátem. Originál certifikátu Guinessovy knihy rekordů můžete shlédnout v expozici
řemesel na zámku v Konici. Na webových stránkách TV Morava můžete najít reportáže, které
o našem počinu informují celý Olomoucký kraj.
Jedná se o příspěvek v pořadu Krásně v kraji ze
dne 2. 5. 2017 a Minuty regionu ze dne 7. 7. 2017.
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se na přípravě světového rekordu podíleli, zejména paní
Evě Obrusníkové a Pavle Doležalové za náročné
překlady do anglického jazyka. Děkujeme dárcům, kteří přispěli svými exponáty do sbírky
a také všem příznivcům spolku Muzea řemesel
Konicka, bez kterých bychom světového rekordu nedosáhli.
Za Muzeum řemesel Konicka
Mgr. Zuzana Šínová, tajemnice

Knihovna Konice
V poslední době se říká, že děti málo čtou, ale
naše malé čtenáře knížky přesto baví.
Prvňáčci, kteří byli v knihovně, nadšeně listovali
pohádkovými knížkami, děti ze školky znaly Ferdu mravence, čtvrťáci a páťáci obdivovali fantazii
Roalda Dahla na besedě o knize Obr Dobr, třeťáky nadchla strašidla z divadla Malé(hry) a druháci procházeli s čarodějnicí celou knihovnu. Studenti primy si zkusili, jak těžké je vyrobit komiks.
Nechyběly různé zábavné kvízy, které děti v půjčovních dnech velmi rády luští. Ať už to bylo Cestování s pohádkou, znalostní test, nebo vědomosti o Rychlých šípech. O prázdninách si mohli
čtenáři prohlédnout v knihovně výstavu ilustrací z knihy Kláry Smolíkové – Vynálezce Alva a pro
děti byl připraven Velký prázdninový ponožkový kvíz. Na co se můžete těšit v září? Jan Opatřil,
autor knížek o kapříku Metlíkovi přijede dětem
3. a 4. tříd číst ze svých povídek. V knihovně bude
nainstalovaná výstava kreseb z časopisů Bublifuk, navštíví nás žáci základní školy Kladky a budeme prožívat rošťácká dobrodružství Pipi Dlouhé punčochy. Pro děti máme nachystané záložky
do knížek a visačky na kliku. V dětském oddělení
jsou připraveny hádanky, omalovánky, spousta
deskových her a všichni se mohou těšit na další
nové knížky.
Vlasta Snášelová

V Náměšti na Hané 7. 8. 2017
EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

www.konicka.knihovna.cz
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KULTURNÍ
PŘEHLED
ZÁŘÍ 2017
VÝSTAVY
V pátek 1. září 2017 v 17 hodin vernisáž
výstavy za účasti autorů:

Jaroslava Matějky a Josefa Langera

Obrazy, obrázky a malůvky
Jaroslava Matějky a Josefa Langera
VÝSTAVA
1. – 21. září
2017
Vernisáž 1. září v 17 hodin

Zámecká galerie KONICE

ZÁJEZD DO DIVADLA
Ve čtvrtek 12. října 2017 v 18.30 hodin
Divadlo Jiřího Myrona – Ostrava

muzikál EVITA
Muzikál Evita vypráví příběh o neobyčejně charismatické ženě. Z nevýznamné herečky, která hrála druhořadé role, se vyšvihla do čela
státu. Z nemanželské dcery se stala žena argentinského diktátora Juana Peróna a modla národa. Kontroverzní světice, která předčasnou
smrtí v pouhých 33 letech zarmoutila celý národ. Ústřední píseň Utiš svůj pláč, Argentino
obletěla celý svět a dodnes patří mezi nejslavnější hity skladatele Andrewa Lloyda Webbera.
Nahlásit nejpozději do 20. září 2017
v kanceláři MěKS,
nebo na tel.: 601 590 007, 582 397 250.
Odjezd autobusu v 15.30 hodin!
Cena včetně dopravy: 590,– Kč / senioři
440,– Kč/ ZTP, studenti a ITIC 390,– Kč.

ZÁMEK
Prohlídková trasa

Městské kulturní středisko Konice Vás zve na výstavu
otevřeno ve všední dny od 10 do 12 hodin a od 13 do 15 hodin

KPH
K výroční 30. koncertní sezóně máme připravený velice kvalitní program. Ve středu 11. října začínáme kontrabasovým kvartetem Veliss Bass Quartett.
Předprodej abonentek od září v kanceláři
TIC, přízemí zámku Konice!!!
Abonentka 600 Kč, členství 70 Kč. Jednotlivé
koncerty 120 Kč, členové KPH 100 Kč. Studenti, děti do 15 let a ZTP -50% z ceny vstupenky,
tzn. 60 Kč. Žáci a učitelé ZUŠ zdarma.

Otevírací doba od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018:
TIC otevřeno jen ve všední dny.
Po – Pá 9.00 – 12.30 a 13.00 – 16.00 hodin.
Prohlídková trasa zámku Konice a expozic
(včetně největší sbírky seker, již zapsané do
světové Guinessovy knihy rekordů) probíhá
s průvodcem. Začátek prohlídky vždy v celou
hodinu, kromě 12.00 hodin. Poslední prohlídka hodinu před ukončením otevírací doby. Minimální počet na prohlídku jsou 3 (bez slev 2)
osoby. Doba trvání prohlídky je 45 minut. (Po
dobu prohlídky může být TIC Konice uzavřeno, děkujeme za pochopení). Informace na
tel.: 739 333 721, 602 934 905. Vstupné na
zámek prosím uhraďte v TIC.

LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
v pátek 15. 9. 2017 od 20 hodin
ZÁMECKÝ PARK
hraje skupina SAX
bohaté občerstvení zajištěno

Příměstské tábory v Konici

Kulturní dům 19:00

23.11. JESENEC
PŘEDPRODEJ: KONICE INFORMAČNÍ CENTRUM, Kostelní 46, tel.: 582 334 987

I o letošních prázdninách pořádala Charita Konice prostřednictvím MC Srdíčko tři letní příměstské tábory. Mateřské centrum tak nabídlo nejen pomoc rodičům s péčí o děti v době
prázdnin, ale zejména dětem celodenní program plný her, soutěží, vycházek, výtvarných
a sportovních aktivit, zábavy i poznání.
Příměstské tábory v MC Srdíčko se uskutečnily ve třech týdenních turnusech. První s názvem Letem světem světadílem, druhý Srdíčkový tábor Sovy Evelíny a poslední na téma
Cesta do Pravěku. Táborů se celkem zúčastnilo 42 dětí.
Charita Konice děkuje za podporu příměstských táborů Městu Konice a řadě dobrovolníků, kteří se spolu s lektory podíleli na zajímavých programech.

září 2017

PROGRAM
září 2017
Pondělí (dle domluvy) Cesta ke zdravé rodině – přímá pomoc rodinám – 739 246 008
Pondělí (8 – 12 hodin) volná herna
Úterý (dle domluvy) Konzultační a informační středisko v Srdíčku – základní individuální poradenství a zprostředkování poradenství v oblasti prorodinných služeb –
608 000 181, dasatrnkova@seznam.cz
Třetí úterý v měsíci (9 – 11 hodin) Setkání
věřících maminek – 733 754 143 – Blanka
Hájková
Středa, pátek (pátky volný program) (8 – 12 hodin) Klub pro rodiče a děti 739 246 019
6. 9. – Barevná školička
13. 9. – Do lesa na houby
20. 9. – Pečeme z jablíček
27. 9. – Srdíčko pro Tyflocentrum Prostějov
29. 9. – ZAVŘENO – DOVOLENÁ
Středa (14 – 17 hodin) Mezigenerační setkávání v Srdíčku – 739 246 019
Třetí čtvrtek v měsíci (10 – 12 hodin) Klub
pro rodiče se zdravotně znevýhodněnými
dětmi – 739 246 008
Čtvrtek (14 hodin) Kreativní dílnička –Helena Žilková – 601 358 207
Pátek (8 – 12 hodin) Klub pro rodiče a děti
– 739 246 019
Pátek (pro předem objednané) Laktační poradenství – 739 246 019

MIMOŘÁDNÉ AKCE ZÁŘÍ 2017
21. 9. od 9.30 hodin Poradna Energy-diagnostika přístrojem Supertronic pro předem
objednané – 739 246 008
Od září 2017 zvyšujeme poplatek aktivit
Klubů pro rodiče s dětmi – na jedno dítě
30 Kč a za každé další dítě 20 Kč.

Aktivity projektu „Rodina od A až do Z“
jsou podpořeny z dotačního programu
Rodina a ochrana práv a dětí MPSV

Prázdninové odpoledne
v Srdíčku se vydařilo
Dne 26. 7. se konalo Prázdninové odpoledne v Srdíčku. Pro děti byly připraveny pohybové hry, skákací hrad, modelování zvířátek z balónků, tvůrčí
dílna a v závěru pěnová atrakce, kterou připravili členové SDH v Konici.
Rádi bychom jménem všech účastníků Prázdninového odpoledne v Srdíčku poděkovali Městu
Konice za podporu nejen celé této akce, SDH v Konici za pěnovou atrakci, Mikroregionu Konicko
za zapůjčení skákacího hradu, Muzeu řemesel Konicka za finanční podporu na pěnovou atrakci
pro děti a v neposlední řadě patří poděkování
i našim dobrovolníkům.
MC Srdíčko

ZPRAVODAJ KONICE
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Program KČT KONICE
září 2017
Neděle 3. 9. 2017 – Terezské údolí – odjezd autobusem ve 12.05 hodin do Drahanovic. Polní cestou do Náměště na Hané. Terezské údolí (ocúny).
Odjezd autobusem z Laškova-Kandie v 18.08 hodin, 12 km.
Sobota 9. 9. 2017 – Víla Pilavka – turistický pochod, start v 7.00 hodin od restaurace Na Bytovkách Konice.
Čtvrtek 14. – 18. 9. 2017 – Jindřichův Hradec –
pobytový zájezd.
Neděle 17. 9. 2017 – Runářov – ve 13.00 hodin
odchod z kruháče po nové zelené značce do Runářova a zpět statkovou cestou do Konice, 8 km.
Sobota 23. 9. 2017 – Hartinkov – vlakem v 8.47
hodin do Nectavy, bez značky směr k Vrážnému,
odbočíme doprava kolem potoka do Hartinkova.
Zpět přes Březinky do Nectavy na vlak 15.44,
17.44 hodin, 13 km.
Sobota 30. 9. 2017 – Skalka – vlakem v 9.11 hodin do Bedihoště. Naučnou stezkou kolem rybníka. Dále podle mapy do Skalky. Zpět vlakem
z Pivína v 16.47 hodin, 13 km.
Zdrávi došli !!!

POZVÁNKA na 5. ročník
turistického pochodu
a cykloturistické jízdy
„ZA VÍLOU PILAVKOU“
Odbor KČT KONICE ve spolupráci s turisty TJ
Spartaku Přerov a pod záštitou starosty města
Konice pořádá v sobotu 9. září 2017 již 5. ročník
turistického pochodu a cykloturistické jízdy ZA
VÍLOU PILAVKOU. 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 v době od 7.00 do 9.00 hodin.

turistická značka začíná u nádraží v Konici a pokračuje kolem zámku a kostela. Dále za rybníky
a po hrázi rybníka Střelnice přejde na silnici a pokračuje po silnici směrem na Křemenec. Před
Křemencem odbočí vpravo a přivede turisty do
spodní části Runářova, kde končí. Délka této
trasy je 4,5 km.
Stanislav Dostál

Jubilejní 40. ročník
Konických štrapácí
se vydařil
V sobotu 24. června se na start dostavilo 263 pěších turistů a 81 cykloturistů, kteří absolvovali
19. ročník cykloturistické akce Na kole okolo
Konice. I přes vysoké teploty všichni ve zdraví
dorazili do cíle, kde na ně čekalo občerstvení,
malý dárek a, vzhledem k tomu, že to byl jubilejní čtyřicátý ročník Štrapácí, také suvenýr, kterým
byl skleněný hrníček na kávu s motivem konického zámku a kostela. Příští ročník cykloakce je
také jubilejní dvacátý a cykloturisté se mohou
těšit také na zvláštní suvenýr. Turisté si pochvalovali trasy a značení, také velmi dobré občerstvení, které připravila restaurace Na Bytovkách.
U pěších tras byl největší zájem o trasu 10 km,
kterou si vybralo 104 účastníků a trasu 20 km
absolvovalo 97 turistů. Nejmladším účastníkem
byl Filip Kvapil z Konice a nejstarším Otto Maleček z Prostějova. Vzhledem k tomu, že akce je zařazena do seriálu Dvoustovka a je také zařazena
mezi dvanáct vybraných pochodů IVV přijeli
k nám turisté z Ústí nad Labem, Prahy, Lidečka,
Bystřice nad Perštejnem, Ostravy, Zlína a Bruntálu. Těší nás, že akce se účastní stále více Koničáků. V příštím roce se turisté i cykloturisté mohou těšit na nové trasy.

Na Vaši účast se těší pořadatelé.

Delší dobu jsem přemýšlel, proč žádná turistická
značka v Konici nevede kolem dvou nejvýznamnějších památek, zámku a kostela. Rozhodl jsem
se tuto situaci řešit a oslovil jsem značkařský
obvod v Prostějově s žádostí o napravení této
situace. Přislíbil jsem pomoc přerovských značkařů, kterých v našem odboru máme 8. Současně jsem požádal o vyznačení trasy ze Stražiska
přes Runářov do Konice. Značkaři předložili návrh dvou tras, které jsou v současné době již
zcela vyznačeny, dojde pouze k několika malým
korekcím. Žlutá značka začíná u nádraží v Konici
pokračuje společně s červenou turistickou značkou pod železniční podjezd do lesa Březina. Zde
se od červené značky odpojí a pokračuje samostatně, přetne silnici a lesem Bukovina přijde na
horní konec Runářova. Přes Runářov pokračuje
na spodní konec Runářova, potom kolem Divokého potoka a potoka Bukovanka do místní části
Stražiska Maleny, kde u hostince U Růžičků končí.
Délka této turistické značky je 12,5 km. Zelená

5. ročník pochodu a cyklojízdy za vílou Pilavkou,
kterou pořádá KČT Konice. Akce se uskuteční
v sobotu 9. září a všichni jste srdečně zváni. Příští ročník Konických štrapácí se uskuteční v sobotu 23. června 2018. Zdrávi došli, za pořadatele
Stanislav Dostál

Svíčka za Rudolfa Trbuška,
padlého u Zborova
Na 2. července 2017 připadalo 100. výročí bitvy
u Zborova. U Zborova proti sobě bojovaly rakousko-uherské a ruské jednotky, v rámci ruských
jednotek se bitvy zúčastnila i střelecká brigáda
československých legií v Rusku. Bylo to vůbec
první významné bojové vystoupení legií, a to velmi úspěšné. Ruské velení v reakci na tento úspěch
přestalo klást překážky náborům do legií a počty legionářů se začaly prudce zvyšovat. K tomuto
výročí Československá obec legionářská připravila akci Svíčky za padlé u Zborova, kdy 2. července v 18 hodin měly být zapáleny speciální
svíčky v místech, odkud pocházeli vojáci padlí
u Zborova (a to jak legionáři, tak Češi bojující
v rakousko-uherských jednotkách). K této akci
se připojila i Konice, odkud pocházel střelec 1.
střeleckého pluku ruských legií Rudolf Trbušek.
Svíčka byla zapálena u pamětní desky obětem
první světové války ve vestibulu budovy ZUŠ.

Jaroslav Nedbal

Konický betlém na hradě
Před návštěvou pana prezidenta v Konici jsem
byl požádán, zda bych mohl věnovat pro pana
prezidenta Konický betlém, který namalovala
paní Mgr. Jiřina Novotná. S odstupem času jsem
se dozvěděl, že mu betlém nebyl předán a rozhodl jsem se to napravit a přes kancelář prezidenta pro styk s veřejností jsem betlém odeslal.
13. července jsem dostal odpověď ze sekretariátu pana prezidenta, že pan prezident betlém přijal. Konický betlém tak reprezentuje Konici i na
Pražském hradě .
Stanislav Dostál

Každý, kdo dojde nebo dojede k prameni Pilavky, obdrží diplom, pamětní razítko, občerstvení a malý dárek.

Nové turistické trasy
v okolí Konice
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Pro pěší trasy využijeme nově značené trasy
v okolí Konice. Zařadíme také jednu trasu, která
bude věnována výročí 100 let vzniku republiky
a jednu běžeckou trasu, protože běžecká turistika si získává stále větší oblibu. Závěrem bych
chtěl poděkovat panu starostovi, který nad akcí
převzal záštitu, všem sponzorům, kteří nás podpořili, členům KČT Konice za vydatnou pomoc
a personálu restaurace Na Bytovkách.
A v neposlední řadě i TIC Konice za propagaci
naší akce. Všechny turisty bych chtěl pozvat na

Út - Pá 7.30 - 16.00
So
7.30 - 11.00
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