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NOVINKA NAŠEHO
ZPRAVODAJE!
Testujeme novinku našeho periodika.
Jelikož bojujeme s místem ve Zpravodaji,
rádi bychom jej rozšířili a „dali do pohybu “. Všichni jste šikovní a většina vás
vlastní „chytré telefony“. Stačí si stáhnout
aplikaci QR kódů a užijete si se Zpravodajem Konice daleko více zábavy!
Pomocí QR kódu vás navedeme na videa,
fotografie a velice zajímavé odkazy.
TAKŽE ZAČÍNÁME, NAČTI QR KÓD:

FOTO / VIDEO / ODKAZY
KULTURNÍ LÉTO 2018

PODĚKOVÁNÍ

Legendy Konice 15. 6. (zdroj Furtovnik)

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 2018
a také za podpory Mikroregionu Konicko.

Žváčkův festival 17. 6. (zdroj Bivojanka)
Olomoucký kraj rovněž připsal dotaci na
Kulturní léto v Konici z Programu podpory
kultury v Olomouckém kraji v roce 2018.
Tomáš Vrba, ředitel MěKS

Klášter. hudeb. slavnosti 2. 7. (zd. org.)

Divadla na zámku 5. 8. (zdroj MěKS-f)

Starosta města Konice
oznamuje, že volby do
Zastupitelstva města Konice
a volby do Senátu Parlamentu
ČR se budou konat
v pátek 5. října 2018 od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu 6. října 2018 od 8.00 do 14.00 hodin.

Případné II. kolo voleb do Senátu
se bude konat
v pátek 12. října 2018 od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu 13. října 2018 od 8.00 do 14.00 hodin.

Úplná uzavírka silnice III/36620,
ulice Jiráskova v Konici
II. etapa – 1. 9. až 31. 10. 2018 bude rozdělena na
dvě části (úplná uzavírka od křižovatky s ulicí
Vodní po konec Konice ve směru na Šubířov).
Provoz bude veden po volné polovině komunikace a bude řízen světelnou signalizací. V době
prací v prostoru autobusové zastávky Konice,
železniční stanice bude zastávka přemístěna na
náhradní místo na ulici Jiráskova. Arriva M., a. s.

František Novák
starosta města

Místní hlášení veřejného rozhlasu
najdete nově na: www.konice.cz

DŮRAZNĚ ŽÁDÁME
OBČANY KONICE,
ABY ŠETŘILI VODOU!
ZDROJE JSOU OMEZENÉ!

ZPRAVODAJ KONICE
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Rada města
Konice
9. července 2018
Usnesení č. 59/2018
1. Rada města Konice doporučuje Zastupitelstvu města Konice schválit navýšení příspěvku na provoz MěKS Konice od 1. 1. 2018 do
31. 12. 2018 v celkové částce 41 000 Kč.
2. Rada města Konice doporučuje Zastupitelstvu města Konice schválit finanční prostředky na rekonstrukci kotelny v požární zbrojnici Hřbitovní 635, Konice.
3. Rada města Konice doporučuje Zastupitelstvu města Konice přijmout bezúplatný převod majetku formou daru od Mikroregionu Konicko a schválit Darovací smlouvu týkající se
tohoto majetku – „Varovný a výstražný systém“
(rozhlas).
4. Rada města Konice schvaluje podle §102
odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, směrnici města Konice č. 6/2018, provoz a užívání
městského rozhlasu a stanovení poplatku za
rozhlasové hlášení.
5. Rada města Konice schvaluje podle §102
odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, uzavření veřejnoprávních smluv o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí
mezi městem Konice a obcemi Jesenec a Suchdol.
6. Rada města Konice souhlasí s bezúplatným
převodem dlouhodobého hmotného majetku
od Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání
(státní příspěvková organizace řízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR)
do vlastnictví Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvkové organizace.
7. Rada města Konice souhlasí s doplněním
smlouvy ve znění Dodatku č. 1 Smlouvy o zajištění podpory provozu počítačového systému GINIS MUKO.
8. Rada města Konice:
A) Doporučuje Zastupitelstvu města Konice
schválit Rozpočtové opatření č. 23/2018.
Jedná se o převod finančních prostředků ze
zvýšených příjmů na navýšení příspěvku na
provoz Městského kulturního střediska Konice, příspěvkové organizace, na rok 2018 dle
podaných žádostí ve výši 62 500 Kč.
B) Doporučuje Zastupitelstvu města Konice
schválit Rozpočtové opatření č. 24/2018.
Jedná se o převod finančních prostředků ze
zvýšených příjmů na modernizaci, rekonstrukci kotelny v požární zbrojnici na ul. Hřbitovní
ve výši 180 000 Kč.
C) Doporučuje Zastupitelstvu města Konice
schválit Rozpočtové opatření č. 25/2018.
Jedná se o změnu v rozpočtu města. Příjmy z dotace „Vytvoření komunitního centra v Konici“
č. projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002228
a 10% vlastní zdroje ve výši 1 647 081,90 Kč.
D) Schvaluje Rozpočtové opatření č. 26/2018.
Jedná se o neinvestiční dotaci Olomouckého
kraje pro dobrovolné hasiče ve výši 76 000 Kč.
Účelem poskytnutí neinvestiční dotace je čás-

tečná úhrada nákladů na pořízení osobních
ochranných prostředků pro JSDH Nová Dědina, JSDH Konice a JSDH Runářov.
9. Rada města Konice schvaluje:
a) Uzavření Dohody o ukončení nájmu týkající se Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 12-2011
z 14. 2. 1997 uzavřené s p. Z. H.
b) Uzavření Smlouvy o nájmu nemovitosti č.
15-2018 se společností Sanitka Trans, s. r. o.,
týkající se pronájmu místnosti č. 18 a garáže
v budově č. p. 392 v Konici postavené na pozemku p. č. 1409 v k. ú. Konice.
10. Rada města schvaluje uzavření Dodatku
č. 1 k dohodě o zaplacení úhrady za užívání zastavěného pozemku č. 1/12/53 se Státním pozemkovým úřadem.
11. Rada města vyhlašuje záměr prodat část
pozemku p. č. 666/3 v k. ú. Čunín.
12. Rada města Konice schvaluje smlouvu
o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí mezi městem Konice a společností
E.ON Distribuce, a. s.
13. Rada města Konice schvaluje dodatek č. 1
smlouvy o dílo na akci „Oprava komunikace
v Čuníně 2018“.
14. Rada města Konice schvaluje:
a) Nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti na stavbu „Polní cesta C 16 a rekonstrukce mostu M4 v k. ú.
Konice – II. etapa“.
b) Nájemní smlouvu (zvláštní užívání – silniční pozemky) na stavbu „Polní cesta C 16 a rekonstrukce mostu M4 v k. ú. Konice – II. etapa“.
15. Rada města Konice navrhuje Zastupitelstvu města Konice neschválit prodej části pozemku p. č. 1301/1 v k. ú. Konice.
16. Rada města Konice schvaluje použití finančního daru MěKS v Konici na zajištění koncertu KPH v celkové výši 8 000 Kč.

Rada města Konice
6. srpna 2018
Usnesení č. 60/2018
1. Rada města Konice schvaluje pronájem 1 vývěsní skříňky na zdi u MODĚVY společnosti
LINAPLAST, s. r. o., IČ: 25348965, za 600 Kč +
aktuální DPH na dobu 1 rok.
2. Rada města Konice navrhuje Zastupitelstvu města prodat část pozemku p. č. 1198/1
v k. ú. Runářov manželům P. za cenu 53 Kč/m2.
3. Rada města Konice schvaluje dodatek č. 12018 ke smlouvě č. 19-2016, tj. prodloužení
výpůjčky místnosti č. 212 o výměře 63,06 m2
v 1. patře budovy č. p. 46 v Kostelní ulici v Konici (zámek), která je součástí pozemku p. č.
st. 5 v k. ú. Konice do 31. 8. 2019. Jedná se o výpůjčku pro Úřad práce ČR, IČ: 72496991.
4. Rada města Konice vyhlašuje záměr výpůjčky
místnosti č. 204 o výměře 32,71 m2 v 1. patře
budovy č. p. 46 v Kostelní ul. v Konici (zámek),
která je součástí pozemku p. č. st. 5 v k. ú. Konice.
5. Rada města Konice vyhlašuje záměr pronajmout místnosti č. 3, 4, 5 a 6 ve vedlejší budově
v Tyršově ulici č. p. 392, která je součástí pozemku p. č. 1409 v k. ú. Konice.
6. Rada města Konice doporučuje Zastupitelstvu města Konice schválit:
a) Smlouvu o advokátní úschově.
b) Kupní smlouvu „Konice“.
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7. Rada města Konice schvaluje umístění technologie pro bezdrátové propojení provozoven
KOVO KONICE, v. d.
8. Rada města Konice schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor č. 10-2018, uzavřenou
mezi městem Konice a L. S. Jedná se o pronájem márnice na pozemku p. č. 842 v k. ú. Konice od 1. 7. 2018 na dobu neurčitou.
9. Rada města Konice schvaluje Příkazní smlouvu č. 11-2018 o zajištění výkopových prací související s pohřbením a exhumací lidských pozůstatků a ostatků na veřejném pohřebišti
v Konici, uzavřenou mezi městem Konice a L. S.
10. Rada města Konice vyhlašuje záměr pronájmu garáže, která je součástí pozemku p. č.
1425 v k. ú. Konice.
11. Rada města vyhlašuje záměr pronájmu
části pozemku p. č. 580/3 v k. ú. Čunín.
12. Rada Města Konice bere na vědomí:
a) Hodnocení plnění rozpočtu města Konice
k 30. 6. 2018, a to příjmové, výdajové části rozpočtu a financování rozpočtu,
b) Přehled čerpání a splátek úvěrů města
k 30. 6. 2018,
c) Hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných městem Konice k 30. 6. 2018:
- Základní škola a G Konice, příspěvková organizace,
- Mateřská škola Konice, příspěvková organizace,
- Městské kulturní středisko Konice, příspěvková organizace.
13. Rada města Konice navrhuje Zastupitelstvu města Konice schválit jednorázový doplatek úvěru na koupi nemovitostí dle smlouvy
č. 430570409 ve výši 375 550 Kč.
14. Rada města Konice:
a) Doporučuje Zastupitelstvu města Konice
schválit Rozpočtové opatření č. 27/2018.
Jedná se o doplatek úvěru na koupi nemovitostí, a to splátky za měsíc září, říjen, listopad
2018. Bude financováno z vyššího příjmu daně z přidané hodnoty. 375 550 Kč.
b) Schvaluje Rozpočtové opatření č. 28/2018.
Jedná se o převod finančních prostředků
z úpravy vodních toků na opravy silnic ve výši
500 000 Kč.
15. Rada města Konice bere na vědomí odpis
nedoplatků pro nedobytnost podle § 158 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.
16. Rada města Konice bere na vědomí Protokol o kontrole České obchodní inspekce, pracoviště v Olomouci.
17. Rada města Konice doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu č. 1 Směrnice
města Konice č. 1/2016, směrnice pro používání sociálního fondu, kterou se zavádí příspěvek na penzijní připojištění.
18. Rada města Konice bere na vědomí Sebehodnotící zprávu MěÚ Konice a Plán zlepšování práce MěÚ Konice pro období 2018–19
v rámci CAF.
(Zveřejněné zápisy ze všech zasedání jsou ve
zkrácené verzi. Podrobnosti a přesné nasměrování rozpočtových opatření na účty najdete na internetové adrese: www.konice.cz, záložka úřad a samospráva, úřední deska, rozpočet, závěrečný účet – rozpočtová opatření,
nebo na úřední desce města Konice.)
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Základní škola
a gymnázium města
Konice,
příspěvková organizace
Ohlédnutí za školním rokem 2017/18
Srpen se neúprosně chýlí ke svému konci a zanedlouho přivítáme nový školní rok. Než se tak
stane, připomeňme si v krátkosti ten uplynulý.

Ve školním roce 2017/18 se v konické škole
vzdělávalo 587 žáků, z toho 376 žáků na základní škole, 211 na gymnáziu. Žákům se věnovalo 48 pedagogických pracovníků, a to učitelů, vychovatelů školní družiny a školního klubu a asistentů pedagoga. Vedle klasické výuky
zorganizovali pedagogičtí pracovníci pro své
žáky více než 80 kulturních, vzdělávacích a sportovních akcí. Kromě již tradičních exkurzí do
Prahy, Vídně, Olomouce, Krakova a Osvětimi,
navštívili žáci Berounsko, Pálavu, Jeseníky, Moravský kras a mnohá další zajímavá místa. Žáci sekundy a kvinty se zúčastnili lyžařského
kurzu na Veľké Rači v Kysuckých Beskydech.
Ve škole jsme přivítali cestovatele, novináře,
spisovatele, zdravotníky i odborníky z dalších
oborů, kteří formou besed a workshopů předávali žákům své znalosti a zkušenosti. Každý
žák školy měl možnost navštívit během školního roku minimálně jedno divadelní představení.
Žákům vyššího gymnázia škola zprostředkovávala kontakt s vysokými školami, a to jednak
formou setkávání s pedagogy, studenty a absolventy vysokých škol, jednak formou návštěv žáků přímo na odborných pracovištích.
Jako příklad je možné uvést exkurzi do Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů Univerzity Palackého a Ústavu experimentální botaniky AV ČR v Olomouci, přednášky odborníků z Ústavu inženýrství ochrany životního prostředí Univerzity Tomáše Bati
ve Zlíně, či workshop s nácvikem první pomoci vedený proděkankou Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. Ve
školním roce 2017/18 pokračovala rovněž spolupráce konické školy s Centrem aplikovaných
pohybových aktivit Fakulty tělesné kultury
a sportu UP, které již podruhé zorganizovalo
pro žáky 2. stupně základní školy a gymnázia
tzv. Paralympijský den.
Pro žáky 9. ročníku škola zprostředkovala 10
setkání se zástupci středních škol a středních
odborných učilišť.

ZPRAVODAJ KONICE
Jako každoročně i v uplynulém školním roce
se žáci konické školy zapojili do řady vědomostních a sportovních soutěží. Všem reprezentantům patří uznání a gratulace.
Z úspěchů uvádíme:
Pythagoriáda Z6 – okresní kolo – 1. místo,
Pythagoriáda Z7 – okresní kolo – 1. místo,
Pythagoriáda Z8 – okresní kolo – 4. místo,
Matematická olympiáda kategorie Z5 – okresní kolo – 4. a 7. místo,
Matematická olympiáda kategorie Z6 – okresní kolo – 3., 4. a 6. místo,
Matematická olympiáda kategorie Z7 – okresní kolo – 9. a 12. místo,
Olympiáda v českém jazyce – kategorie I – okresní kolo – 11. místo,
Olympiáda v českém jazyce – kategorie SŠ –
okresní kolo – 2. místo, krajské kolo – 11. místo,
Olympiáda v českém jazyce – kategorie SŠ –
krajské kolo – 7. místo,
Olympiáda v anglickém jazyce – kategorie IB
– okresní kolo – 5. a 6. místo,
Olympiáda v anglickém jazyce – kategorie IIB
– okresní kolo – 3. a 6. místo,
Olympiáda v anglickém jazyce – kategorie SŠ
– okresní kolo – 9. a 10. místo,
Olympiáda v německém jazyce – kategorie IIB
– okresní kolo – 2. místo, krajské kolo – 3. místo,
Olympiáda v německém jazyce – kategorie SŠ
– okresní kolo – 7. místo,
Mladý zahrádkář – okresní kolo – 2. místo,
Biologická olympiáda kategorie C – okresní
kolo – 7. a 16. místo,
Dějepisné olympiáda – okresní kolo – 15. místo,
Technická soutěž Pedagogické fakulty UP –
krajské kolo – 2. a 9. místo,
Soutěž středních škol v softbalu – 2. místo,
Soutěž středních škol v badmintonu – 4. místo.
Květen proběhl již tradičně ve znamení maturit. Maturitu na gymnáziu skládalo v letošním roce 27 žáků, z nich 17 odmaturovalo s vyznamenáním, z toho 6 ze samými jedničkami.
V červnu jsme se rozloučili s našimi deváťáky.
Devátý ročník základní školy absolvovalo 17
žáků, 11 z nich bylo přijato na střední odbornou školu s maturitou, 6 žáků bylo přijato na
střední odborné učiliště.
Všem našim absolventům přejeme hodně
úspěchů, a to jak ve studiu na nových školách,
tak v jejich osobním životě.
Mgr. Eva Obrusníková, ředitelka školy

INZERCE

Koupím RODINNÝ DŮM.
Děkuji za nabídku na
telefon i sms: 605 913 562
Sháním ke koupi chatu
nebo chalupu
mobil: 605 419 449
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Projekt Venkovské školy
Regionu HANÁ
společně – MAP
(místní akční plány
rozvoje vzdělávání II)

pomáhá školám
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008584

Dne 20. června 2018 proběhlo na zámku
v Konici první setkání Řídícího výboru k projektu Venkovské školy Regionu HANÁ společně – MAP II. Hlavním tématem setkání bylo schválení aktualizace strategického rámce
MAP vzdělávání včetně investičních priorit
jednotlivých škol, školských zařízení a spolků
v území. Předpokladem pro získání dotace
z Místní akční skupiny Region HANÁ (výzva
na podporu Infrastruktury základních škol
a pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání), v rámci IROP (integrovaný regionální
operační program) a ITI (integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace) je nutnost mít investiční záměry zaneseny právě ve
strategickém rámci dokumentu MAP. Hlavní
manažerka projektu Kateřina Vičarová spolu
s koordinátorkou projektu Martou Husičkovou
představila přítomným hlavní aktivity projektu, pracovní skupiny, které začnou intenzivně
pracovat od září 2018. V projektu bude fungovat 8 pracovních skupin (pracovní skupina pro
financování, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, pro rovné příležitosti, mateřské školy, rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání – technické vědy, rozvoj kompetencí dětí a žáků v přírodních vědách a EVVO, rozvoj kulturního povědomí dětí
a vztah k místu).
Projekt Venkovské školy Regionu HANÁ společně má již funkční facebook pod názvem Venkovské školy Regionu HANÁ společně – MAP II,
webové stránky https://www.regionhana.cz/
cs/skolstvi/mistni-akcni-plany-rozvojevzdelavani-ii/venkovske-skoly-regionu-hanaspolecne-map-ii/
Realizační tým projektu v průběhu měsíce června uspořádal pro žáky 8. a 9. ročníků výjezd
do Brna na světovou výstavu kosmonautiky
„COSMOS DISCOVERY“.

ZPRAVODAJ KONICE
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Výstava Cosmos Discovery mapuje vývoj pilotovaných kosmických letů od počátků až do
současnosti. Obsahuje přes 200 originálních
exponátů z USA i Sovětského svazu, reálné modely raket a raketoplánů, a také unikátní dobové dokumenty. Exkurze se žákům i pedagogům
velmi líbila. Velmi ocenili, že se vůbec na takovouto výstavu mohli podívat, protože valná
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SKLÁRNY MORAVIA
akciová společnost se sídlem u Úsobrně
výrobce obalového skla s dlouholetou tradicí

PŘIJME ZAMĚSTNANCE
do nepřetržitého provozu na pozice:

DĚLNÍK SKLÁŘSKÉ VÝROBY
KONTROLOR JAKOSTI
STROJNÍK SKLÁŘSKÝCH STROJŮ
Co vám nabízíme?
Práci v zavedené společnosti a perspektivním oboru
Měsíční a pololetní odměny v závislosti na výsledcích firmy
Dlouholetou spolupráci na pracovní poměr
5 týdnů dovolené
Příspěvek na stravování
Příspěvek na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření
Máme zájem o spolehlivé zaměstnance, kteří budou ochotní
pracovat v nepřetržitém provoze
Bližší informace k nabízené práci rádi poskytneme při osobním setkání
nebo telefonicky. Všechny dotazy Vám zodpoví p. Stanislav Hadrava.

Na Vaše písemné odpovědi se strukturovaným
životopisem se těšíme na adrese:
SKLÁRNY MORAVIA, a. s. • 679 39 Úsobrno 79
e-mail: stanislav.hadrava@sklomoravia.com
tel.: 731 657 169, 516 427 750

většina škol by si nemohla z finančních důvodů dovolit žáky na výstavu vyslat. Z projektu
byla kompletně uhrazena doprava včetně vstupného. Touto aktivitou jsme podpořili zájem žáků o polytechnické a technické obory.
Rozvoj přírodních a EVVO kompetencí podpoříme tím, že na podzim letošního roku vysadíme s dětmi a žáky lípu jako symbol republiky k významnému stému výročí. Zapojené školy a obce z projektu obdrží 1 ks vzrostlé lípy.
Tímto bych Vám chtěla za celý realizační tým
popřát krásné prázdniny a od září se na Vás
budeme opět těšit v plné síle.
Realizační tým projektu Venkovské školy Regionu HANÁ společně – MAP II v Náměšti na Hané
dne 27. 6. 2018 : Ing. Kateřina Vičarová (hlavní
manažerka projektu), Mgr. Marta Husičková
(koordinátorka projektu)
EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

INZERCE
MUDr. Jiří ŠŤASTNÝ
oznamuje zahájení
činnosti

AMBULANCE
VŠEOBECNÉ
CHIRURGIE
na poliklinice v Konici
od 4. září 2018.
Ordinační doba:
Úterý 16.00 – 18.00 hodin
Čtvrtek 16.00 – 18.00 hodin

www.sklomoravia.cz
OHLÉDNUTÍ ZA
MINULÝMI VÝSTAVAMI
BONSAJÍ
Máme štěstí! Tedy my, nadšení pěstitelé bonsají na vstřícné vedení Městského kulturního
střediska Konice. Za celou dobu (asi 15 let) se
vystřídalo několik ředitelek a ředitelů a vždy
jsme se setkali s přátelským přístupem při vyjednávání a organizaci výstavy našich bonsají.
Ono to není tak samozřejmé, aby buď ředitel
sám nebo pověření zaměstnanci nám věnovali svůj čas mimo pracovní dobu a o víkendu
a otevřeli nám vstupní dveře do nádvoří. Pomůžete mi zavzpomínat? První výstavu jsme
mohli začít organizovat až po konečné úpravě
nádvoří. Ve kterém roce to bylo? Tuším, že nejdříve 2006. Jak že se jmenovala tehdejší milá
paní ředitelka? Ach jo, má hlava seniorky už zapomíná, promiňte, paní ředitelko. Mohla bych
to dohledat v naší první kronice, ale ta je uložena v klubovně zahrádkářů na Daliborce
v Prostějově, kam nemám momentálně přístup. A pokud nesepíšu toto povídání teď hned,
tak se k tomu opět dlouho nedostanu.
Dobrá spolupráce byla i s paní ředitelkou Milenou Navrátilovou. To by bylo, abych zapomněla na její jméno, když jsem sama Milena
a Navrátilová se jmenovala moje nejmilejší teta. Paní Navrátilová šla pak do důchodu a byla
vystřídána novým ředitelem. Nyní je už ve
funkci druhým rokem pan Tomáš Vrba, se kterým se opět báječně jedná. Když chválím, je to
upřímné. Zvláštní je, že v menších městech
a obcích jsme vítáni jako oživení hodových
slavností (Slatinice, Vyškov, Brodek u Prostějova), zatímco v Prostějově jsme našli výstav-

ní plochu až v zahradě kostela, opět díky ochotě a laskavosti farářů.
Co napsat o samotné výstavě?
Mám dojem, že už ji navštívili snad všichni koničtí obyvatelé. A mile nás překvapuje, že do
Konice zajedou ať už náhodou nebo plánovaně turisté, zahrádkáři, cyklisté či rodiny i ze
vzdálenějšího okolí. Nevymýšlím si, mohu citovat ze současné kroniky zápisy z let 2014,
2015 a 2016:
„Velice pěkné, hlavně ty lesíčky! Bratranec
Honza by se tady vyřádil. Také pěstuje bonsaje.“ Zdeňka, Šumperk. „Výstava je velice pěkná,
je to každoroční ozdoba poutě v Konici.“ Eva G.
„Moc se mi libýla lípa srdčitá.“ Terka (opisuji
i s chybou). „Velice pěkná výstava, mile nás překvapila“. xy, Biskupice. „Děkujeme za krásný
a příjemný zážitek z Vaší výstavy. Obdivujeme

vaši trpělivost a úsilí s jakým se věnujete pěstování bonsají.“Kolektiv zahrádkářů z Držovic.
„Překrásný zážitek ze setkání s bonsajemi a jejich tvůrci. Mnohokrát děkuji.“ Miroslav Š., Zábřeh n. M. „Máte spoustu krásných stromů a keřů. Moc děkuji za krásný a milý přístup, velice
odbornou radu a spoustu inspirativních názorů
odborníků.“ P., Litovel. Zápisy dětí jsou úsměvné,
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hrací centrum společnosti SEVA, keramická
dílna Galerie U kocoura, skákací hrad, kolotoč, pohybové hry, tvůrčí dílna MC Srdíčka
a na „posilněnou“ i cukrová vata. To nejlepší
na závěr připravil se svou technikou tým SDH
v Konici. Pěnová atrakce byla opravdu zážitkovou tečkou za celým programem.
Charita Konice, provozovatel MC Srdíčko, jménem všech účastníků Prázdninového odpoledne se Srdíčkem děkuje všem, kteří se na programu jakkoli podíleli.
Městu Konice za podporu nejen celé této akce.
SDH v Konici za pěnovou atrakci a dobrou náladu, kterou kolem sebe šíří. Mikroregionu Konicko za zapůjčení stanu, zvukařské techniky
a skákacího hradu. Společnosti SEVA za bezplatné zapůjčení hracího centra. Panu Pavlu
Veselému a všem, co jakkoli jinak pomáhali
s organizací. Paní Žilkové za výborné koláče.
Paní Katce Motlové za zdravotnický dohled.
V neposlední řadě děkujeme i našim dobrovol-

bohužel mnohdy s gramatickými chybami.
Krásné jsou i jejich kresby. Moc nás, pěstitele,
těší zájem a ocenění návštěvníků. A jsme si
vědomi, že bez pochopení vedení „zámku“ by
všichni o tento zážitek přišli. Takže slova díků
od návštěvníků patří také „vrchnosti“.
Ještě krátce o nás.
Jako pěstitelé bonsají jsme se sdružili v Bonsai
klubu při ZO ČZS Prostějov 1 (oficiální název)
před několika lety. Členy máme nejen z Prostějova a okolních obcí, ale i z Vyškovska, Boskovic. Výstavy pořádáme na vlastní náklady
(dovoz, odvoz exponátů, stolů, služby). O naší
činnosti se můžete informovat na stránkách
klubu: www.bkhana.cz, je tam spousta fotek,
možná se tam sami poznáte. Děkujeme všem,
kdo nás povzbuzují svým zájmem a hodnocením.
Milena Růžičková
za BK Haná

Prázdninové odpoledne
se Srdíčkem se vydařilo
Mateřské centrum Srdíčko ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Konice a Sborem
dobrovolných hasičů Konice uspořádalo v pátek 20. července akci pro děti s názvem Prázdninové odpoledne se Srdíčkem.
Pro děti byl připraven bohatý program. Hudební část zajistila kapela Hubertus. Díky Stanici
ochrany fauny Hluk, pobočka Pateřín, měly
děti možnost prohlédnout si zblízka dravce,
se kterými se mohly i vyfotit. K dispozici bylo
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níkům – Michaele a Anně Kriklovým, Tereze
Páleníkové a Lucii Linkové, Evě Kopřivové,
Anežce Lexmanové, Honzovi Havelkovi a Žanetě Havigerové.
Vaše MC Srdíčko – Charita Konice
a MěKS Konice

ZPRAVODAJ KONICE
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KULTURNÍ
PŘEHLED
ZÁŘÍ 2018

Program KČT KONICE
PROGRAM
září 2018
Konice, Kostelní 46 (přízemí zámku)

VÝSTAVY
GALERIE ZÁMKU KONICE

KONICE V DATECH 1918 – 1938
výstava fotografií od 7. 9. do 29. 10. 2018
Vernisáž s přednáškou
PhDr. Libora Vykoupila, Ph. D., na téma
OBDOBÍ PRVNÍ REPUBLIKY
7. září v 17 hodin v obřadní síni

KPH
KONCERTNÍ SÁL ZÁMKU KONICE
Ve středu 26. září v 19 hodin
zahajujeme 31. koncertní sezónu.
(Info – plakát na str. 1)

ESCUALO QUINTET
Předprodej abonentek od 10. 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% ze zákl. ceny
vstupenky. Žáci a učitelé ZUŠ vstup zdarma.

DIVADLO
DIVADLO NA FIDLOVAČCE – PRAHA
Sobota 20. října v 15.00 hodin

JEPTIŠKY – VYPRODÁNO!
(zapisujeme náhradníky)
muzikálová komedie viz www.fidlovacka.cz
Odjezd autobusu v 6.30 hodin
z autobusového nádraží v Konici.
(Pořádá MěKS Konice, na celý den
s procházkou po Praze – před představením)
Jednotné vstupné včetně dopravy 699 Kč.
TIC Konice, Kostelní 46, tel.: 582 334 987

KNIHOVNA
ZÁMEK – 1. PATRO
Půjčovní doba: pondělí – středa – pátek
9.00 – 11.00 a 11.30 – 16.00 hodin
NOVÁ SLUŽBA – PROFI BALENÍ KNIH

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
dasatrnkova@seznam.cz, 608 000 181
Třetí úterý v měsíci (9 – 11 hodin)
Setkání věřících maminek
Blanka Hájková – 733 754 143
Středa, pátek
(8 – 12 hodin, pátky volný program)
Klub pro rodiče a děti – 739 246 019
5. 9. – Srdíčková školička
12. 9. – Pohádka o kůzlátkách
19. 9. – Hádala se hruška s jabkem
26. 9. – Chodíme na houby
Středa (14 – 17 hodin) – 739 246 019
Mezigenerační setkávání v Srdíčku
Třetí čtvrtek v měsíci (10 – 12 hodin)
Klub pro rodiče se zdravotně znevýhodněnými dětmi – 739 246 008
Pátek (8 – 12 hodin)
Klub pro rodiče a děti – 739 246 019
Pátek (pro předem objednané)
Laktační poradenství – 739 246 019

STOLNÍ KALENDÁŘE
DECHOVKY 2019
KOUPÍTE V TIC KONICE
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POZVÁNKA
Odbor KČT KONICE ve spolupráci s turisty
TJ Spartaku Přerov a pod záštitou starosty města Konice pořádá v sobotu 8. září
2018 již 6. 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 6.30 hodin do 9.00 hodin.
Každý, kdo dojde nebo dojede k prameni Pilavky, obdrží diplom, pamětní razítko a malé občerstvení.
Sobota 1. 9. 2018 Bělecký Mlýn – odjezd vlakem ve 12.39 hodin na Ptenský Dvorek, dále
do Ptení, kolem hřbitova po zelené zn. na Bělecký Mlýn (7,5 km), odjezd vlakem 17.23 hodin, nebo dále po žluté zn. až do Ptení 17.31 hodin. 12 km.
Sobota 8. 9. 2018 Pilavka – KČT Konice ve
spolupráci s turisty TJ Spartak Přerov a pod
záštitou starosty města Konice pořádá 6. ročník turistického pochodu a cyklojízdy za Vílou
Pilavkou. Pochod se koná za každého počasí
formou hvězdicového pochodu. Start od restaurace Na bytovkách od 6.30 do 9.00 hodin.
Z Konice tam a zpět 14 km.
Sobota 15. 9. 2018 Javoříčko – odjezd z autobusového nádraží v 9.05 hodin do Kladek,
po modré zn. do Javoříčka a po červené zn. do
Hvozdu na autobus v 15.19 hodin. 11 km. Nebo pěšky do Konice. 19 km.
Sobota 22. 9. 2018 Domašov nad Bystřicí –
odjezd vlakem v 7.41 hodin do Domašova, po
modré zn. kolem řeky Bystřice do Hrubé Vody
na vlak 15.58 hodin. 13 km.
Sobota 29. 9. 2018 Ochoz – sraz v 13.30 hodin u sokolovny, přes Michnov do Ochoze na
Slavnost sv. Václava. Program a občerstvení.
Zdrávi došli!!!

říjen 2018

TIC – ZÁMEK – MUZEUM
Otevírací doba od 3. 9. 2018 do 31. 5. 2019
Otevřeno ve všední dny
9.00 – 12.30 a 13.00 – 16.00 hodin
Prohlídková trasa zámku Konice a expozic starých řemesel, rádií, gramofonů, včetně největší sbírky seker zapsané do světové Guinessovy
knihy rekordů, probíhá s průvodcem. Začátek prohlídky vždy v celou hodinu, kromě
12.00 hodin. Poslední prohlídka je hodinu
před ukončením otevírací doby. Minimální počet na prohlídku jsou 3 (bez slev 2)
osoby. Doba trvání prohlídky je 45 minut. (Po
dobu prohlídky může být TIC Konice uzavřeno,
děkujeme za pochopení). Vstupenky zakoupíte
v TIC. Informace: 739 333 721, 602 934 905
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PRODÁM PALIVOVÉ DŘÍVÍ
měkké + tvrdé štípané
délka 1 m – rovnané,
štípané 30 – 40 cm sypané,
smrkovou kulatinu 2 m délky.
Hájenka Karlov Šebetov
tel.: 606 893 919
e-mail: zouharhonza@email.cz

Sobota 6. 10. 2018 Kartouzka – odjezd vlakem v 7.41 hodin do Olomouce a dále MHD na
Svatý Kopeček, po modré zn. na Kartouzku
a dále Nové Sady, zpět po zelené zn. Svatý Kopeček. Odjezd vlakem z Olomouce v 16.33 hodin. 8 km.
Sobota 13. 10. 2018 Moravská Třebová – odjezd vlakem v 8.47 hodin do Městečka Trnávka, jdeme po modré zn. pak odbočíme doprava
na zelenou zn. a přes Peklo dojdeme do Moravské Třebové. Odjezd vlakem v 15.10 hodin
– 17.04 hodin. 13 km.
Sobota 20. 10. 2018 Praha – odjezd v 6.30 hodin na divadlo Jeptišky. Kdo nejede, tak se domluví na vycházce dodatečně.
Sobota 27. 10. 2018 Náměšť na Hané – sraz
na autobusovém nádraží. Odchod po žluté zn.
přes Krakovec do Náměště na Hané. Zpět vlakem v 15.42 hodin a z Kostelce autobusem
v 15.42 hodin. 16 km.
Zdrávi došli!!!
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Z konického fotbalu
Zdravíme všechny čtenáře Zpravodaje a zejména všechny příznivce konického fotbalu. Po určité odmlce se opět hlásíme s aktuálními informacemi z dění v konickém fotbale.
V těchto příspěvcích bychom vás chtěli informovat o výsledcích našich mužstev za uplynulý měsíc, s rozpisem zápasů na následující
měsíc a o dalších zajímavostech a novinkách
v konickém fotbale.
V měsíci srpnu zahájily všechny soutěže ročníku 2018/2019, v nichž se účastní i mužstva Sokola Konice, s. r. o.

Pro stálé příznivce jako osvěžení, pro ty
snad budoucí a pro všechny ostatní čtenáře připomínáme, že pod hlavičkou Sokol
Konice hrají tato mužstva:
a) muži – hrají v soutěži ALEA sportswear I. A
třída sk. A,
b) dorost – hraje v soutěži Relax centrum gól
krajský přebor,
c) žáci – hrají soutěž FLY UNITED krajský přebor starší a mladší žáci,
d) přípravka starší – hraje soutěž Okresního
fotbalového svazu v Prostějově.
Do systému konického fotbalu patří i FKM Konice, který v mužstvu mladší přípravky připravuje hráče pro mládežnická mužstva Sokola
Konice, s. r. o. Ve všech mužstvech jsou hráči
převážně z Konice a jejího blízkého okolí.
Hracími dny jsou sobota a neděle. Přesný
rozpis zápasů jednotlivých mužstev na každý
týden je zveřejněn jednak ve vývěsních skříňkách (fotbalový areál Pod Kučerákem, restaurace Litovel Klasik restaurant a na autobusovém nádraží) a jednak na webových stránkách
www.fotbal-konice.cz a www.sokol-konice.cz.
Na těchto místech najde fanoušek konického
fotbalu i aktuální výsledky, průběžné tabulky
a na webových stránkách i další zajímavosti
a aktuality z fotbalu.
Jak jsme uvedli výše, všechna naše mužstva zahájila soutěže v měsíci srpnu s těmito
výsledky:
Muži – zahájili na domácím hřišti s SK Paseka
a v úvodním zápase zvítězili 5:2. Ve 2. kole
v Bohdíkově však, bohužel, prohráli těsně 0:1.
Dorostenci, žáci – zahájili soutěž až 18. srpna,
tedy po uzávěrce tohoto vydání, takže s výsledky budete seznámeni až v následujícím
vydání Zpravodaje.
V měsíci září čekají naše mužstva tyto zápasy:
MUŽI – 2. září na domácím hřišti s Českou Vsí
(zač. 16.00), 9. září v Rapotíně (zač. 16.00), ná-
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sledují 2 utkání na domácím hřišti, a to 16. září se Sokolem Leština (zač. 15.30) a 23. září
s SK Haňovice (zač. 15.30). V sobotu 29. září
zajíždí muži do Bělkovic-Lašťan (zač. 15.30).
DOROST – 1. září zajíždí do Chomoutova
(zač. 13.45), 9. září hostí na domácím hřišti
SK SULKO Zábřeh (zač. 10.00), pak následují
tři utkání na hřištích soupeřů, a to 16. září
v Přerově (zač. 10.00), 22. září na HFK Olomouc (zač. 13.00) a 27. září ve Velkých Losinách (zač. 17.00). V posledním zářijovém utkání se střetnou doma 30. září se Slovanem Černovír (zač. 10.00).
ŽÁCI (hrají vždy po sobě starší a mladší):
V neděli 2. září hrají na domácím hřišti s SK
SULKO Zábřeh (st. 10.45, ml. 9.00), 8. září zajíždí k utkáním do Čechovic (zač. 9.00, 10.45).
Poté následují tři utkání na domácím hřišti, a to
15. září s FK Nové Sady (10.45, 9.00), 23. září
s FK Mohelnice (10.45, 9.00) a 27. září FK Kozlovice (17.00, 15.30). V neděli 30. září zajíždí
na hřiště FK Šternberk (zač. 10.45, 9.00).
K utkáním na hřištích soupeřů je v některých
případech vypravován autobus. Je proto potřeba sledovat, v případě zájmu, aktuální informace na webových stránkách a ve vývěsních skříňkách, kde bude způsob dopravy
a čas odjezdu upřesněn.
Závěrem tohoto našeho příspěvku vyzývá
vedení Sokola Konice, s.r.o., všechny aktivní zájemce o konický fotbal, a to především
z řad hráčů, aby kontaktovali trenéry či vedoucí mužstev (kontakty jsou uvedeny na webových stránkách) a přišli resp. přivedli své ratolesti se zájmem o fotbal na sportovní areál
Pod Kučerákem v Konici. V průběhu týdne zde
probíhají tréninky jednotlivých mužstev a lze
zde získat podrobnější informace. Kromě hráčů jsou samozřejmě vítáni i případní budoucí
trenéři či funkcionáři (v tomto případě je nejlépe kontaktovat Jiřího Kučeru, tel. 602 708 149).
Doufáme, že i touto formou získáme další
nejen aktivní, ale i pasivní zájemce o fotbal v Konici. Přijďte povzbudit naše hráče
při jejich utkáních v co možná nejhojnějším počtu.
Spolu s celým vedením Vás srdečně zve a na
setkání při zápasech se těší Pavel Klíč, autor
příspěvku.
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Knihovna Konice
Co jsme pro vás připravili?
Děti se mohou v září těšit na nové zábavné
indiánské kvízy, které si rády vyplňují v půjčovní dny a žáci základní školy na workshop
s „malým poseroutkou“. Pro všechny budou
v knihovně připraveny nové knížky a nový výpůjční fond z prostějovské knihovny. V říjnu
děti čeká autorské čtení spisovatele Jana Svitáka a pro všechny přijede o svých dobrodružných zážitcích vyprávět cestovatel Petr Nazarov, který bude také promítat filmy a ukazovat fotografie. Zveme vás na zajímavé vyprávění a cestopisnou přednášku z Nového
Zélandu 18. října ve čtvrtek v 17.00 hodin
do prostor naší knihovny.
Další novinkou bude vyprávění lektorky
Bc. Dany Šimkové o nejznámější lodi Titaniku. Na její cestu touto slavnou lodí se můžete vydat v úterý 13. listopadu v 16.00 hodin
v prostorách knihovny.

Děti určitě potěší besedy o knížce a právě
promítaném filmu Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema. Vydají se na fantasy cestu plnou
velkého dobrodružství, kde hledají ztracenou
dceru císaře a dorazí do dračího města.
Dobrodružství bude pokračovat i v našem
kvízu na téma „Jak dobře znáte svět Julese
Vernea“, nebo v testu počítačové inteligence, kde si vyzkoušíte, zda opravdu víte, co
všechno znamenají počítačové zkratky a symboly. Prosincovou atmosféru v knihovně doplní velký vánoční test.
Vlasta Snášelová, knihovnice

Na shledanou pohraničí
– slzy v očích roku 1938

SDH KONICE
Konice

POZVÁNKA – SDH Konice zve všechny zájemce o automobilový sport na tradiční závody
do vrchu. Občerstvení zajištěno.
Po načtení QR kódu chytrým telefonem,
můžete shlédnout volně dostupné video.

ŠÍMA SPRINT sobota a neděle
29. – 30. září 2018 od 9.00 hodin

Staroměstští patrioti, SDH Konice a MěKS Konice, za podpory Starého Města pod Sněžníkem, města Konice a sponzorů připravuje na
6. října ve 14.00 hodin 2018 před zámkem
akci, která má připomenout padlé vojáky, příslušníky SOS a osudové říjnové dny v roce 1938,
kdy po zradě našich západních spojenců musela ČSR odstoupit pohraniční oblasti Německu
a ustoupit na nově stanovenou hranici nadiktovanou Mnichovskou dohodou. Program bude
vyvěšen na plakátovacích plochách.

Už jste slyšeli o projektu PEPSIN?
Výstavba nového závodu REHAU v Jevíčku je v plném proudu. Investice do tohoto ambiciózního projektu s názvem PEPSIN přesáhne 500 000 000 Kč a nabídne
7 600 m2 zastavěné plochy. V moderním výrobním závodě bude od roku 2019 probíhat montáž lakovaných dílů pro přední světové automobilky, jako je například
Porsche, Audi, Škoda, Ford a Peugeot. Ročně se zde vyrobí při plném provozu až 1,2 milionu zadních spoilerů, tzv. křídel. Práci v příjemném a moderně vybaveném prostředí zde najde až 200 nových pracovníků. Nová výroba bude disponovat nejmodernějším technickým vybavením.
Firma REHAU, která zaměstnává celosvětově již přes 20 tisíc zaměstnanců, si stále zakládá na rodinných principech a je vstřícná ke svým zaměstnancům i k regionům, ve kterých působí. Vedení závodu v Jevíčku velmi úzce spolupracuje s představiteli města na nejrůznějších projektech, které naplňují principy společenské odpovědnosti firmy. Jedním ze zajímavých příkladů je protipovodňové opatření, které ochrání nejen oba výrobní závody REHAU, ale i povodní ohrožené
okolí města Jevíčka před 100letou vodou.
Pro nový závod v Jevíčku hledáme nové kolegy, zejména do výroby na montáž zadních spoilerů (nástupní mzda včetně příplatků je 134 Kč/ hod./ hrubého pro
práci na 8 hodinové směny ve třísměnném provozu).
Pokud chcete pracovat na křídlech REHAU, neváhejte kontaktovat naši kolegyni z personálního oddělení paní Zuzanu Štěpánkovou na telefonním čísle 465 357 324
nebo na e-mailu zuzana.stepankova@rehau.com. Rádi se s Vámi setkáme.
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