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Město Konice s místními částmi Čunín, Křemenec, Ladín, Nová Dědina a Runářov
DĚKUJEME SPONZORŮM ZA PODPORU K USKUTEČNĚNÍ KVALITNÍCH KONCERTŮ
31. koncertní sezonu KPH uzavřel mimořádný koncert pana Karla Fleischlingera, který na svém recitálu rozezněl strunné nástroje, známé i méně známé,
např. theorbu, vihuelu a arciloutnu. Koncert byl krásnou tečkou za celou koncertní sezonou.
PARTNERY 31. KONCERTNÍ SEZONY KPH BYLI: MUDr. Zdeněk Vlk, Lenka Mazáčová, František Novák, Mgr. Jakub Odehnal, FARMAKAT, s. r. o., MUDr. Petr
Šmejkal, MUDr. Anna Eyerová, MUDr. Irena Lenfeldová, MUDr. Tomáš Lenfeld, Jiří Dostál, Libor Svoboda, MUDr. Anna Látalová, MUDr. Svatava Dvořáková,
MUDr. Libor Švec, Petr Fráňa, RNDr. Ludmila Dvorská, manželé Trnečkovi, MEA systems, s. r. o., Jitka Vydrželová, Ing. Petr Kvapil, MUDr. Jiří Vrba, MUDr. Alena Švecová, AUTOSLUŽBY HÁJEK, s. r. o., DAPAS, spol. s r. o., DT květinové studio, Ing. Božena Slouková, Muzeum řemesel Konicka, z. s., Mgr. Jiří Burget,
Nadace Český hudební fond a ZUŠ Konice s doprovodnými programy žáků. Touto cestou bych ráda poděkovala všem partnerům a posluchačům těchto
koncertů za jejich přízeň a podporu. Celou koncertní sezonu hodnotím jako velmi zdařilou. Návštěvnost koncertů je 50 – 80 posluchačů. Dne 5. července
se uskutečnil na zámku v Konici, v rámci festivalu
Klášterní hudební slavnosti, skvělý koncert EnsemFOTO A VIDEO
ble Frizzante. V současné době jednáme o dalším
OHLÉDNUTÍ ZA LÉTEM velice
zajímavém mimořádném koncertu, plánovaLegendy se vrací 21. 6. 2019
ném do října, s účastí TV NOE.
https://mamutagency.rajce.idnes.cz
Na koncerty je zvána celá široká veřejnost. Kdo
https://www.youtube.com/ QR
se
chce stát členem Kruhu přátel hudby Konice
code
watch?v=FUp8ZJNHxv0 scanner
a získat tím i finanční výhody na koncerty, má možnost. Abonentku nebo členství na 32. koncertní sezonu, si pořídíte v TIC Konice, nebo přímo na koncertě. Dostanete kompletní program a více můžete
sledovat i na našem facebooku, nebo webových
stránkách MěKS Konice. Opět děkujeme novým
sponzorům této sezony, které postupně zveřejníme na jednotlivých programech a ucelené nabídce.
Mgr. Ludmila Kopečná Nedomanská,
předsedkyně KPH Konice

Žváčkův festival 23. 6. 2019
https://mekskonice.rajce.idnes.cz
https://www.youtube.com/
watch?v=v-o-K-e4QT0

Prázdninové odpoledne se Srdíčkem
12. 7. 2019
zdroj:
www.furtovnik.cz
Červenec 13, 2019
9.25 / Furtovnik

Velké poděkování patří i sponzorům 24. ročníku Žváčkova festivalu dechových hudeb:
Město Konice, Mikroregion Konicko, Pila Javořice,
Pivovar Litovel, Uhlíř, Palička, Skanska, Pro-Doma,
Stamo, Stihl – M. Dlouhý, Planeo – D. Urban, Včelařství – Ing. A. Kučera, Květiny M, Živnostenský dům
– D. Pavlovičová, Furtovnik a Český rozhlas Olomouc.
Tomáš Vrba, ředitel MěKS Konice
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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.

Rada
města Konice
8. července 2019
Usnesení č. 14/2019
Rada města Konice:
1. a) Schvaluje Smlouvu o přeložce zařízení
distr. soustavy č. 13014504 mezi městem Konice a společností E.ON Česká republika, s. r. o.
b) Ukládá věcně příslušnému odboru zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedenými body.

Rada města Konice
22. července 2019
Usnesení č. 15/2019
Rada města Konice:
1. Schvaluje rozpočtové opatření č. 28/2019.
2. Doporučuje Zastupitelstvu města Konice ke
schválení rozpočtové opatření č. 29/2019.
3. Schvaluje rozpočtové opatření č. 30/2019.
4. a) Schvaluje pronájem bytu č. 3 o velikosti
1+kk a podlahové ploše 37,39 m 2 na adrese Zahradní 690, Konice, panu Z. P.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit uzavření výše uvedené smlouvy.
5. Schvaluje rozpočtové opatření č. 31/2019.
6. a) Schvaluje nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Konice a SSOK na akci „Výstavba RD Konice“.
b) Ukládá věcně příslušnému odboru zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedenými body.
7. V souladu s §101 odst. 3 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení) schvaluje čerpání
indispozičního volna zaměstnanci města Konice
zařazenými v městském úřadu a v městské policii v rozsahu 3 dnů za kalendářní rok s náhradou
platu v plné výši s účinností od 1. 8. 2019 s tím,
že ve zbývající části roku 2019 bude umožněno
čerpání v rozsahu 1 dne.
8. a) Revokuje usnesení č. 13/2019-17 týkající
se prodeje pozemku manželům K.
b) Doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1199/1 v k. ú. Runářov
manželům K.
9. a) Doporučuje zastupitelstvu města schválit
odkoupení pozemku p. č. 252 v k. ú. Konice do
vlastnictví města Konice od Ing. S. H. a Ing. J. L.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat
materiál do zastupitelstva města v souladu s výše uvedeným usnesením.
10. a) Neschvaluje pronájem pozemku p. č. 3172
v k. ú. Runářov.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru informovat
manžele B. a paní Š. o výše uvedeném usnesení.
11. a) Vyhlašuje záměr pronajmout místnost č. 27
v 1. patře hlavní budovy Centra zdravotních služeb č. p. 392 v Konici.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat
záměr v souladu s výše uvedeným usnesením.

12. a) Doporučuje zastupitelstvu města schválit
bezúplatný převod pozemků p. č. 808/10, 808/
17, 870 a 873 v k. ú. Konice z majetku ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
do majetku města Konice.
b) Doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 940/2 v k. ú. Konice z majetku ČR – Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových do majetku města Konice.
c) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat
materiál na jednání zastupitelstva města Konice
v souladu s výše uvedenými usneseními.
13. a) Schvaluje Smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12538023 mezi městem Konice a E.ON
Distribuce, a. s.
b) Ukládá věcně příslušnému odboru zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem.
14. a) Schvaluje Smlouvu č. 1040014801/001
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi městem Konice a E.ON Distribuce, a. s.
b) Ukládá věcně příslušnému odboru zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem.
15. a) Souhlasí s umístěním stavby „Konice,
Chmelnice, kabel NN, Říha“.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu vypracovat
vyjádření k uvedenému záměru.
c) Ukládá věcně příslušnému odboru zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedenými body.
d) Schvaluje Smlouvu č. 1030052514/001
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi městem Konice a E.ON Distribuce, a. s.
16. a) Schvaluje Smlouvu o nájmu nemovité věci
č. UZSVM/BPV/1457/2019-BPVM, kdy město
Konice má pronajatý pozemek p. č. 263/1 v k. ú.
Laškov od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových ročně celkem za cenu 264 Kč.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit uzavření výše uvedené smlouvy.
17. a) Schvaluje jubilantům s trvalým pobytem
v Konici navýšení částky věcného daru od 1. 1.
2020 pro jednoho jubilanta, který se v příslušném roce dožívá významného životního jubilea
na 400 Kč a zvýšení částky věcného daru od 1. 1.
2020 pro manželský pár s trvalým pobytem v Konici, který se dožívá 50 let nebo 60 let společného života na 800 Kč.
b) Ukládá odboru vnitřních věcí zajistit prostřednictvím odboru finančního, dostatek finančních
prostředků v rozpočtu města na rok 2020 na životní jubilea.
18. a) Vyhlašuje záměr pronájmu části p. č.
1301/1 o rozměrech 2,5 × 5 m v k. ú. Konice.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat
záměr v souladu s výše uvedeným usnesením.
19. Schvaluje rozpočtové opatření č. 32/2019.
20. a) Schvaluje smlouvu o zřízení a vedení kompletu mezi městem Konice a Komerční bankou, a. s.
b) Schvaluje dohodu o stanovení individuálních
cen mezi městem Konice a Komerční bankou, a. s.
21. a) Doporučuje zastupitelstvu města schválit
plán společných zařízení Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Nová Dědina u Konice.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat
materiál do zastupitelstva města v souladu s výše uvedeným usnesením.
22. Bere na vědomí plnění rozpočtu města Konice k 30. 6. 2019, a to příjmové, výdajové části
rozpočtu a financování rozpočtu.
23. Doporučuje zastupitelstvu města vyslovit
souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu

září 2019
mezi městem Konice a členem zastupitelstva
p. Františkem Novákem na inženýrskou činnost
při investicích a opravách města Konice.

Rada města Konice
12. srpna 2019
Usnesení č. 16/2019
Rada města Konice:
1. Doporučuje Zastupitelstvu města Konice ke
schválení rozpočtové opatření č. 33/2019.
2. Schvaluje rozpočtové opatření č. 34/2019.
Na základě dopisu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. j. MPSV-2019/143581-231/1 ze
dne 17. 7. 2019 uvolňuje Krajský úřad Olomouckého kraje účelovou neinvestiční dotaci ve výši
836 100 Kč.
Finanční prostředky, jako druhá splátka, jsou určeny na úhradu nákladů související se zabezpečením činnosti vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2019.
V příjmech bude rozpočtováno na položku 4116,
ÚZ 13011 836 100 Kč.
3. Bere na vědomí hospodaření příspěvkových
organizací města Konice k 30. 6. 2019.
4. Schvaluje rozpočtové opatření č. 35/2019.
Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci Ministerstva zemědělství ČR č. j. 13936/2019-MZE-16221
ze dne 17. července 2019, uvolněnou Krajským
úřadem Olomouckého kraje ve výši 7730 Kč.
Finanční prostředky jsou určeny na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících
dřevin poskytované jako náhrada.
Ve výdajích bude rozpočtováno v souladu se sdělením Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru ekonomického následovně:
Příjem na položku mínusem:
§ 1036 správa v lesním hospodářství, položka
5811 výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu,
org. 5000000 -7 730 Kč.
Výdej určený jako náhrada vlastníkům lesa. Ve
výdajích bude rozpočtováno:
§ 1036 správa v lesním hospodářství, položka
5811 výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu,
org. 5000000 7 730 Kč.
5. Schvaluje rozpočtové opatření č. 36/2019. Na
základě rozhodnutí č. 2 Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ze dne 24. 7. 2019 č. j. MPSV2019/40446-224/2 bylo poskytnuto dofinancování dotace na sociální práci na rok 2019.
Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci ve výši
348 535 Kč, tj. součet částky 157 571 Kč z rozhodnutí č. j. MPSV-2019/40446-224/1, (která již
byla poskytnuta) a částky 190 964 Kč z dofinancování. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu výkonu sociální práce na rok 2019 v souladu
se zákonem o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
6. Schvaluje navýšení platové třídy ředitelce Mateřské školy Konice, příspěvkové organizace, dle
předloženého návrhu.
7. a) Schvaluje Smlouvu č. 23-2019 o užívání
veřejného WC v Konici, uzavřenou s ARRIVA MORAVA, a. s., Vítkovická 3133/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 25827405 od 1. 9. 2019
na dobu neurčitou.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření výše uvedené smlouvy dle bodu a).
8. a) Schvaluje Smlouvu o výpůjčce nemovitosti č. 24-2019, uzavřenou mezi městem Konice
a Federací moravského longboardingu, z. s., Antonínská 552/5, 602 00 Brno, IČ: 04787447.
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Jedná se o výpůjčku pozemků p. č. 1421, 1422/1,
1422/3 a 1423, vše v k. ú. Konice, za účelem depa
při závodech Downhill Skate Race na Březském
vrchu ve skateboardingu od 27. 9. 2019, 17.00 hodin do 29. 9. 2019, 20.00 hodin.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření smlouvy dle bodu a).
9. Schvaluje podání žádosti do 10. výzvy Regionu Haná na vybudování a modernizaci chodníku na Jiráskově ulici v úseku pod viaduktem až
po kruhový objezd.
10. Schvaluje veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků uzavřené mezi městem
Konice a obcemi Bohuslavice, Brodek u Konice,
Březsko, Budětsko, Dzbel, Hačky, Horní Štěpánov, Hvozd, Jesenec, Kladky, Lipová, Ludmírov,
Ochoz, Polomí, Raková u Konice, Rakůvka, Skřípov, Stražisko, Suchdol, Šubířov.
11. Schvaluje rozpočtové opatření č. 37/2019.
Na základě dopisu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. j MPSV-2019/144923-231 ze dne
22. 7. 2019 uvolňuje Krajský úřad Olomouckého kraje účelovou neinvestiční dotaci ve výši
122 659,44 Kč. Finanční prostředky jsou určeny
na pokrytí výdajů v agendě sociálně-právní
ochrany dětí doplatek dotace za rok 2018.
12. Schvaluje uzavření Dohody o náhradě škody
mezi městem Konice a panem J. G.
13. a) Schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky zemního plynu mezi městem Konice a společností Pražská plynárenská, a. s.,
IČ: 60193492, a to na dobu určitou od 1. 1. 2020
do 31. 12. 2021.
b) Schvaluje Smlouvu o poskytování služeb mezi městem Konice a společností CENTROPOL
ENERGY, a. s., IČ: 25458302, a to na dobu určitou
od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021.
14. a) Doporučuje Zastupitelstvu města Konice
souhlasit s přípravou návrhu na změnu právní
formy společnosti Služby města Konice, spol. s r. o.
na příspěvkovou organizaci, případně na organizační složku města.
b) Ukládá starostovi města předložit tento materiál Zastupitelstvu města Konice.
15. Bez usnesení.
16. a) Schvaluje Smlouvu o převodu práv a povinností ze stavebního povolení mezi městem Konice a E.ON Distribuce, a. s., na akci „III/36620
Konice Průtah, SO102 Komunikace pro pěší“.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedenými body.
17. a) Schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. PV-014330055389/001 mezi
městem Konice a E.ON Distribuce, a. s., na pozemku p. č. 1401 v k. ú. Konice spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na pozemku. Věcné břemeno
zahrnuje též právo provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně
jejího odstranění. Dále má E.ON Distribuce, a. s.,
právo vstupovat a vjíždět na pozemek v souvislosti s realizací práv vyplývajících jí z věcného
břemene.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným usnesením.
18. a) Vyhlašuje záměr prodat část pozemku
p. č. 1198/2 v k. ú. Runářov.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat
záměr v souladu s výše uvedeným usnesením.
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19. a) Schvaluje Nájemní smlouvu a smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi
městem Konice a SSOK na akci „Konice – kabel
VO, ul. Husova“.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedenými body.
20. a) Doporučuje zastupitelstvu města Konice
schválit žádost TJ Sokol Konice o poskytnutí investiční dotace ve výši 200 000 Kč na akci „Vybudování závlahového systému fotbalové hřiště
Konice“.
b) Doporučuje zastupitelstvu města Konice využít nabídku na odpracování brigádnických hodin pro město.
c) Ukládá finančnímu odboru provést rozpočtové opatření, a tímto zahrnout poskytnutí dotace
do rozpočtu města na rok 2019.
d) Ukládá finančnímu odboru připravit materiál
pro jednání zastupitelstva města.
21. a) Schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. PV-014330055659/001 mezi
městem Konice a E.ON Distribuce, a. s., na pozemcích p. č. 1248/1, 1336/1 a 1380/1 v k. ú.
Konice spočívající v právu zřídit, provozovat,
opravovat a udržovat distribuční soustavu na
pozemcích. Věcné břemeno zahrnuje též právo
provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění.
Dále má E.ON Distribuce, a. s., právo vstupovat
a vjíždět na pozemky v souvislosti s realizací práv
vyplývajících jí z věcného břemene.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným usnesením.
22. Schvaluje Smlouvu o spolupráci s ORP k projektu Nástroje UAP uzavíranou mezi Olomouckým krajem a městem Konice dle přílohy.
23. a) Schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. PV-014330050512/001 mezi
městem Konice a E.ON Distribuce, a. s., na pozemcích p. č. 5885, 5886 a 5892 v k. ú. Konice
spočívající v právu zřídit, provozovat, opravovat
a udržovat distribuční soustavu na pozemcích.
Věcné břemeno zahrnuje též právo provádět na
distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. Dále má E.ON
Distribuce, a. s., právo vstupovat a vjíždět na pozemky v souvislosti s realizací práv vyplývajících jí z věcného břemene.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným usnesením.
24. a) Vyhlašuje záměr vypůjčit pozemek p. č.
3325 v k. ú. Runářov.
b) Vyhlašuje záměr vypůjčit pozemek p. č. 3322
v k. ú. Runářov.
c) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat
záměry v souladu s výše uvedenými usneseními.
25. a) Schvaluje Dohodu o umístění reklamy uvedeným usnesením mezi městem Konice a Mechanikou, a. s., na pozemcích p. č. 5971 a 4604 v k. ú.
Konice. Dohoda bude uzavřena bezúplatně.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit uzavření dohody v souladu s výše uvedenými usneseními.
26. a) Vyhlašuje záměr vypůjčit část střechy budovy č. p. 82 hasičské zbojnice, která je součástí
pozemku p. č. st. 129 v k. ú. Čunín.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat
záměr v souladu s výše uvedeným usnesením.
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Olomoucký kraj
poskytl dobrovolným
hasičům dotace
Tak jako v předešlých letech i v roce 2019 poskytl
Olomoucký kraj neinvestiční dotace na částečnou úhradu nákladů na zajištění akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje v rámci „Programu na podporu
JSDH 2019“.
Jednotka (JPO V) Runářov obdržela dotaci ve výši 10 900 Kč. Tyto finanční prostředky využila na
nákup osobních ochranných prostředků – pláštěnky pro hasiče a reflexní vesty pro hasiče.
Jednotka (JPO V) Nová Dědina obdržela dotaci
ve výši 15 900 Kč. Tyto prostředky jednotka využila na nákup zásahového obleku.
Jednotka (JPO III) Konice obdržela dotaci ve výši
46 000 Kč. Tyto prostředky jednotka využila na
nákup 2 ks dýchacích přístrojů včetně lahví
a 2 ks náhradních lahví.
Město vynaložilo z vlastních zdrojů u jednotky
Runářov 753 Kč, u jednotky Nová Dědina 181 Kč
a u jednotky Konice 48 315,14 Kč dle podmínek
v jednotlivých smlouvách s Olomouckým krajem.

Týden (pro) pěstounství
a Den (pro) pěstounství
2019
Týden a Den (pro) pěstounství v Olomouckém kraji se již nezadržitelně blíží, a stejně
jako v loňském roce se můžete těšit na bohatý program. Letos poprvé pořádá Olomoucký
kraj ve spolupráci s orgány sociálněprávní ochrany dětí a neziskovými organizacemi Týden (pro)
pěstounství, kterým chce navázat na loňský
úspěšný první ročník Dne (pro) pěstounství. Během 9. – 14. 9. 2019 budete mít možnost navštívit na různých místech v kraji akce konající se na
podporu pěstounství. Těšit se můžete na besedy,
promítání filmů, výstavu, přednášky, dílničky pro
děti. Budete mít možnost potkat se s odborníky
pracujícími v oblasti náhradní rodinné péče, dozvědět se více informací o pěstounské péči i promluvit si s rodinami, které již o děti formou pěstounské péče pečují. Celý týden vyvrcholí již druhým ročníkem Dne (pro) pěstounství, který se
bude znovu konat v příjemném prostředí olomoucké Pevnosti poznání. Stejně jako v loňském
roce i letos se mohou návštěvníci těšit na zvýhodněné vstupné do expozic Pevnosti, na rodinnou
hru se slosováním o ceny, fotokoutek, soutěžní
aktivity pro děti či na vystoupení youtubera Luke Fryho.
Vezměte své blízké a přijďte s námi 15. září strávit hezké odpoledne a dozvědět se více o náhradní rodinné péči na druhém ročníku Dne (pro)
pěstounství, který proběhne od 13 do 18 hodin v areálu Korunní pevnůstky v Olomouci.
Srdečně zveme všechny příznivce náhradní
rodinné péče, zájemce o pěstounství, pěstounské rodiny i širokou veřejnost. Akce se koná
za jakéhokoli počasí. V případě nepříznivých
podmínek bude program probíhat ve vnitřních prostorách Pevnosti poznání. V areálu
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lze zakoupit občerstvení. Parkování je možné v přilehlé ulici či v prostorách blízkého
nákupního centra Šantovka nebo v prostoru
u Olomoucké tržnice. Těšíme se na vás.
Nad Týdnem (pro) pěstounství a Dnem (pro) pěstounství převzal záštitu hejtman Olomouckého
kraje Ladislav Okleštěk.
Olomoucký kraj vede v evidenci dětí, kterým
je potřeba najít náhradní rodinu, cca 500 dětí. Náhradních rodičů-pěstounů je však dlouhodobě nedostatek. Ročně přijme krajský
úřad jen kolem 15 žádostí. Nejvíce chybí pěstouni pro děti se specifickými potřebami,
s výchovnými problémy, pro sourozenecké
skupiny, pro děti minoritního etnika, pro děti starší 6 let či pro děti se zdravotními potížemi.

Poděkování z města
Pelhřimov
Vážení držitelé nového českého rekordu!
– největší dřevorubecké pily v ČR
Blahopřeji vám k vašemu počinu, který se právem stal součástí České databanky rekordů Agentury Dobrý den Pelhřimov. Pozoruhodné výkony, úchvatné výrobky, vynikající Češi, obří předměty, neuvěřitelné miniatury, nadšená setkání,
zeměpisné, společenské a architektonické superlativy a krásy naší země, česká NEJ… a rekordy +
nejméně 100 důvodů k pozvednutí národní hrdosti. To vše je Česká kniha rekordů, která přináší zprávu o českých vynálezech, pozoruhodnostech jednotlivých oborů, o neuvěřitelných výkonech našich sportovních rekordmanů, kaskadérů,
siláků a akrobatů, světových prvenstvích českých
lidí, o zlatých českých ručičkách řemeslníků, lidových tvůrců i naprosto profesionálních firem
reprezentujících Českou republiku po celém světě. Nyní jste se do rodiny českých rekordmanů
zařadili i vy. Gratulujeme. Vězte, že jste součástí
opravdu dobré společnosti a děkujeme všem, kteří se na tomto rekordu podíleli. Budeme se těšit
na vaše zprávy o tom, jak jste případně své rekordmanství a to, že jste držiteli oficiálního certifikátu, dokázali využít při své propagaci. Budeme se těšit na eventuální další spolupráci při
příštím pokusu o zápis do České knihy rekordů,
kterou jsme tvořili s láskou ke své zemi a k lidem, kteří dokážou být sví, kteří něco umí, umí
to nejlépe ze všech a nebojí se jít se svou kůží na
trh. Tedy s láskou k vám.
S přáním dobrých dnů,
Miroslav Marek
Prezident Agentury Dobrý den

Poděkování od MěKS
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 2019
a také za podpory Mikroregionu Konicko.

INZERCE

ČSCH – z. o. Konice
provádí výkup kůží
Kůzlečina – jen vyplé a suché kůže. Kuna, liška, srna, jelen, daněk – nepoškozené a jen letní kůže. Králík – vyplé a suché
kůže, bez hlavy a končetin. Dále je zde
možnost nákupu krmných směsí a granulí pro králíky, drůbež, brojlery, kačeny,
krůty a křepelky – a to v balení po 25 kg,
některé i po 10 kg. Vše za výhodnou cenu.
Prodejní doba: každou středu v sudém
týdnu od 9 do 11 hodin a v lichém týdnu
od 14 do 16 hodin – pokud se nejedná
o státní svátek.
Lubomír Páleník

SLUŽBY MĚSTA KONICE
nabízí novou službu
vývoz fekálií
objednávky přijímáme
na tel.: 721 363 930 nebo
582 396 482 u paní Fišerové

více informací také na www.sluzbykonice.cz

INZERCE

PRODÁM PALIVOVÉ DŘÍVÍ
měkké + tvrdé štípané
50/100 cm – rovnané,
štípané 25 – 50 cm sypané,
smrkovou kulatinu 2 m délky.
Hájenka Karlov Šebetov
tel.: 606 893 919
e-mail: zouharhonza@email.cz

podzimní
v letošním roce
upřesnění zahájení na našem facebooku,
nebo na našich stránkách
předběžný odhad zahájení sklizně v měsíci září
(v závislosti na počasí)
samosběr bude probíhat v areálu družstva v Chornicích

Sklizeň je jednoduchá a rychlá vzhledem k tomu, že jahody pěstujeme
na vyvýšených stolech ve fóliovnících. Díky tomu bude sklizeň probíhat
ZA KAŽDÉHO POČASÍ. Sklízí se čisté jahody, ke kterým se NEOHÝBÁTE.
Trnavská 267 | 569 42 Chornice | www.malohanackazelenina.cz

Malohanácká zelenina
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Milí příznivci
konického skautingu
Od září, kdy nám začal další skautský rok, uběhlo spoustu času. Za tuto dobu, volnočasově nám
vedoucím zrovna ne moc nakloněnou, jsme přesto stihli zorganizovat nebo se alespoň zúčastnit
několika akcí. Abyste viděli, že jsme nezaháleli
a kromě pravidelných každotýdenních schůzek
jsme vyvíjeli další aktivitu, přináším tu stručný
přehled našich zážitků.
21. – 23. září jsme jeli s družinou vlčat a světlušek (závodili za vlčata) na celostátní kolo závodu O totem náčelníka a stužku náčelníka do
Kostelce nad Černými lesy. Do celostátního kola
jsme se probojovali poprvé v historii konického
skautingu a byl to pro nás, nejen děti, ale i vedoucí, takový svátek. V pátek byl zahajovací večer
a celé závody se nesly v duchu El Dorada. V sobotu začaly samotné závody, které pro každou
šestku započaly plavbou na loďce. Na trati se plnily opět úkoly v první pomoci, hledání informací, orientaci, skautství, české státnosti, přírody, apod. Tentokrát však s obtížností odpovídající celostátnímu kolu. V sobotu večer pak proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků. Naše šestka ve
složení Bohdanka, Jirka, Julča, Ema, Seba a Adam
se umístila na krásném 9. místě z celkově 14 šestek vlčat. Za to jim patří poděkování.
Dne 6. října jsme se zúčastnili pochodu Na shledanou pohraničí – slzy v očích roku 1938. Zapojili jsme se do průvodu a dětem připomněli, co se
tu tehdy stalo. 28. října jsme byli přítomni u oslav
Dne vzniku samostatného československého státu. Jaroslav Nedbal – Jogin všechny stručně seznámil s historií vzniku státu. Kalendářní rok
jsme ukončili 14. a 15. prosince vánoční besídkou v klubovně. Zavzpomínali jsme nad fotkami
na letní tábor, vyzkoušeli si lití olova, zahráli
spoustu her nebo se podívali večer na pár filmů
a udělali večerní procházku s ohňostrojem. Samozřejmě na nás nezapomněl ani Ježíšek a každému donesl nějaký dárek. Dne 13. dubna 2019
se 2 družiny Sokolů – skauti a skautky, zúčastnili
okresního kola Svojsíkova závodu v Prostějově.
Opět se plnily skautské disciplíny a úkoly, které
nás mohou zaskočit v běžném životě. Slovo zaskočit tu zdůrazňuji, protože umět pomoct při
nehodě, zranění apod. je opravdu důležité. Proto
tato disciplína je v každých závodech. Naše družiny sice nenapodobily vlčata a světlušky z minulého roku, ale přesto skončily na bedně a svorně obsadily obě 3. místa. Děkujeme za reprezentaci. V dubnu jsme se dále zúčastnili pietního
aktu tří zavražděných chlapců u pomníčku v lese
u Březska.
3. a 4. 5. jsme opět uspořádali oblíbenou Akci
Noční Konice. Letos se zúčastnilo rekordních 75
dětí. Mít lepší zázemí, mohlo by jich být i více.
Snad až bude hotové komunitní centrum, budeme moci pozvat i další oddíly. Odpoledne jsme si
zahráli bojovou hru nebo vyrobili svícen z přírodních materiálů. Večer děti ve skupinkách plnily rozličné úkoly po celé Konici. Tyto však nejprve musely najít na jednotlivých stanovištích. Večer jsme šli opět na procházku do Březska nebo
hráli míčové hry v tělocvičně. Na přelomu května a června se naše roverská družina vydala na
puťák z Frenštátu přes Lysou horu do Frýdlantu
nad Ostravicí. Nás sedm odvážných během necelých 4 dní urazilo přes šedesát kilometrů vesměs
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nahoru a dolů v prudkých kopcích. Zážitky jsou
krásné a okořeněné přespáním pod širákem na
vrcholu Lysé hory.
Dne 8. června jsme ke Konickému dni řemesel
2019 uspořádali zábavná stanoviště pro Muzeum
řemesel, z. s., a jejich zápis pily břichatky do knihy rekordů. Sami jsme si také užili den plný zábavy. Pokud jsem na nějakou akci zapomněl, tak
mi to nemějte za zlé. Přestože tyto řádky budete
číst nejspíš až v září, já je píšu již v necelé polovině července. Přípravy na letní stanový tábor
nám vrcholí. Dne 27. července odjíždíme do krásné přírody Jeseníků k Rýmařovu. Tvrdkovská farma nám opět zapůjčila louku, takže nás čeká nejen spousta krásných zážitků, ale i stavba celého
tábora vlastníma rukama. Tím myslím i rukama
samotných dětí. I když je to na začátku pro mnohé neskutečná dřina, je tato po letech vystřídána
už jen příjemnými vzpomínkami. Protože skautování je nejen o táboření, učení se dovednostem,
putování, ale také o zábavě, kamarádech a spoustě nezapomenutelných zážitcích, přivítáme rádi
mezi námi další členy. Schůzky máme vždy v naší klubovně ze zadní strany zámku vstupem ze
Smetanovy ulice. Děti v 1. – 5. třídě mají schůzky
vždy v pátek od 14.00 do 16.00 hodin, děti v 5. třídě a starší od 16.00 do 18.00 hodin. Těšíme se na
vás!
Vlaďa Hirt – Kartágo

Konické štrapáce
Letošní ročník se konal v sobotu 22. června. Místem startu a cíle byla restaurace Klasik Litovel
u fotbalového hřiště. Celkový počet účastníků byl
326 + 14 pořadatelů. Počet cykloturistů byl 54.
Počet mládeže do patnácti let byl 50. U pěších
tras byl největší zájem o trasy 10 a 20 km. Akci
přálo počasí a zúčastnili se jí turisté z Klatov,
Prahy, Ostravy, Pardubic, Brna a dalších míst ČR.
Akce byla zařazena do 10 pochodů IVV v České
republice a seriálu Dvoustovka. Každý účastník
obdržel diplom, suvenýr, kterým byla sklenička
a propiska, malý dárek a drobné občerstvení.
V prodeji byly turistické dřevěné známky a turistické nálepky speciálně vydané pro tuto akci. Turisté byli velmi spokojeni s výběrem tras, značením a celkovou organizací pochodu. Chválili také nové prostředí startu a cíle a perfektní práci
personálu restaurace, který vše zvládal a připravil i speciální turistické menu. Chtěl bych také poděkovat městu Konice za podporu a TIC Konice
za propagaci akce. Dále všem sponzorům a zvláště konickým turistům, kteří nám pomáhali akci
zajišťovat. Budeme se těšit na setkání 20. června
2020, kdy se uskuteční 43. ročník Konických štrapácí a 22. ročník cykloakce Na kole okolo Konice.
O akci napsal pěkný článek Prostějovský večerník.
Za pořadatele Stanislav Dostál
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Program KČT Konice
září 2019
Sobota 7. 9. 2019 Pilavka – AKCE!
KČT Konice ve spolupráci s TJ Spartak Přerov a pod záštitou starosty města Konice pořádá 7. ročník turistického pochodu a cyklojízdy „Za vílou Pilavkou“.
Pochod se koná formou hvězdicového pochodu.
Start od restaurace Na Bytovkách od 6.30 hodin
do 9.00 hodin. Ukončení v cíli do 13.00 hodin.
Trasy dle propozic. Od startu k cíli je to 7 km,
tam i zpět 14 km.
Neděle 15. 9. 2019
Terezské údolí – autobusem v 12.32 hodin přes
Pěnčín do Drahanovic. Polní cestou do Náměště
na Hané. Zpět Terezským údolím do Laškova-Kandie na autobus, odjezd v 18.09 hodin. 10 km.
Čtvrtek 19. 9. 2019
Hřebeč – Hřebečské důlní stezky. Odjezd autobusem v 7.20 hodin z autobusového nádraží na
Hřebeč, zastávka – U Tety. Vydáme se ČZ po hřebeni. Chůze asi 2 – 3 hodiny. Zpět v 16.23 hodin z Hřebče (Koclířova). Do Konice přijedeme
v 17.20 hodin. 10 – 12 km.
Sobota 28. 9. 2019
Ochoz – akce, slavnost sv. Václava. Sraz ve 13.00
hodin u sokolovny. 6 km.
Sobota 5. 10. 2019
Biskupice – odjezd vlakem v 8.47 hodin do Nectavy. Po MZ se vydáme přes Zálesí do Biskupic
na Biskupické kaléšek. Zpět vlakem z Nectavy
v 15.43 hodin nebo v 18.20 hodin. 9 km.
Pátek 11. 10. 2019
Zlín – odjezd vlakem v 7.41 hodin. Prohlídka
města, Baťova muzea, divadla aj. Zpět vlakem
v 15.20 hodin nebo v 17.20 hodin. 6 – 8 km.

Den Charity 2019
Zveme vás k oslavě Dne Charity, který letos proběhne ve čtvrtek 26. září od 9.00 do 15.00 hodin.
Charita Konice má pro vás připravený informační stánek v Konici na Masarykově náměstí, a dokořán otevřené dveře v Mateřském centru Srdíčko (v zámku) a v Domu pokojného stáří v Bohuslavicích. Pracovníci Charity Konice se těší na vaši návštěvu a účast při oslavě celostátního Dne
Charity, který se každoročně koná v rámci svátku svatého Vincence z Pauly, patrona charitního
díla.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Katalog poskytovatelů
sociálních a návazných
služeb Konicka
Právě vychází v aktualizovaném vydání Katalog
poskytovatelů sociálních a návazných služeb, který vydala Charita Konice v partnerství s Městem
Konice a Střediskem rozvoje sociálních služeb
Jeseník, o. p. s., v rámci projektu „Podpora střednědobého plánování sociálních služeb Konicka“
CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/000652. Katalog je
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určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat
v nabídce sociálních a návazných služeb na Konicku. Bližší informace o katalogu a distribuci
najdete v příštím čísle Zpravodaje.

Terénní odlehčovací
služba
Charity Konice
Charita Konice poskytuje pečovatelskou službu.
Ta pomáhá v domácnosti klienta a po provedení
nasmlouvaného úkonu pracovnice z domácnosti klienta odjíždí. Vnímáme ale rostoucí potřebnost tuto službu rozšířit. Právě terénní odlehčovací služba dovoluje pracovnicím setrvat v domácnosti klienta delší dobu a rovněž rozsah možných úkonů je širší než u pečovatelské služby.
Cílem odlehčovací služby je zejména umožnit pečující fyzické osobě získat potřebný a nezbytný
čas na odpočinek nebo vyřízení osobních záležitostí apod.
Terénní odlehčovací služba poskytuje pomoc
a podporu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Funguje v přirozeném sociálním prostředí klienta, tedy v jeho
domácnosti. Provozní dobu této nové terénní odlehčovací služby prozatím plánujeme na všední
dny v době od 7.00 do 15.00 hodin. Služba je zpoplatněna dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona o sociálních
službách.
Pokud pečujete doma o svého blízkého, znáte
někoho pečujícího a zaujaly Vás informace o terénní odlehčovací službě, prosíme Vás o pomoc.
Vyplňte prosím následující dotazník a odevzdejte jej do připravených schránek. Tyto schránky
jsou umístěny na podatelně MÚ Konice, v lékárně RNDr. Dvorské, v Nové lékárně a v informačním centru na zámku. Sběr dotazníků bude probíhat do 30. 9. 2019. Dotazník lze vyplnit i na
webové stránce Charity Konice (www.konice.charita.cz) nebo jej také odevzdat kterémukoli pracovníkovi Charity.
Děkujeme za Váš čas a pomoc nově vznikající
službě. Charita Konice, Zahradní 690, Konice,
tel.: 582 396 217
Naděžda Páleníková, DiS.
vedoucí pečovatelské služby
e-mail: nadezda.palenikova@konice.charita.cz
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PROGRAM
září 2019
Kostelní 46 (přízemí zámku), Konice 798 52
www.konice.charita.cz
mail: charita.srdicko@centrum.cz
Tel.: 739 246 019, zřizovatel Charita Konice
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 – 739 246 008
Třetí úterý v měsíci (10 – 12 hodin)
Klub pro rodiče se zdravotně znevýhodněnými dětmi – 739 246 008
Středa, Pátek
(8 – 12 hodin, pátky volný program)
Klub pro rodiče a děti – 739 246 019
4. 9. – Srdíčková školička
11. 9. – Cvičení s Liduškou
18. 9. – Koulelo se, koulelo
červené jablíčko
25. 9. – Podzim v lese
Středa (14 – 17 hodin) – 739 246 019
Mezigenerační setkávání v Srdíčku
Třetí čtvrtek v měsíci (9 – 11 hodin)
Setkání věřících maminek
Blanka Hájková – 733 754 143
Pátek (8 – 12 hodin)
Klub pro rodiče a děti – 739 246 019
Pátek (pro předem objednané)
Laktační poradenství – 739 246 019

MIMOŘÁDNÉ AKCE – ZÁŘÍ 2019
26. 9. Den Charity (9 – 15 hodin)
Program pro rodiče s dětmi (9 – 12 hodin)
Možnost prohlídky prostor MC Srdíčko
(13 – 15 hodin)

KULTURNÍ
PŘEHLED
ZÁŘÍ 2019

VÝSTAVA
GALERIE ZÁMKU KONICE
6. září – 11. října 2019
Po –Pá: 10.00 –12.00 a 13.00 –16.00 hodin

JAROMÍR KROSCH – OBRAZY
Vernisáž výstavy
v pátek 6. září 2019 v 17.00 hodin

KONCERTY
VÝSTAVA
KONCERTNÍ SÁL NA ZÁMKU
Zahajovací koncert 32. sezony KPH
Ve středu 11. září v 19.00 hodin

TÓNY BÁBELU MALBOU
Zuzana Michlerová / Vladimír Kiseljov
Ve čtvrtek 26. září v 19.00 hodin

KONCERT (hoboj / klavír)
Vilém Veverka / Martin Kasík
Předprodej abonentek od 2. září v TIC 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.

VÝSTAVA
DIVADLA
NÁDVOŘÍ ZÁMKU KONICE
V neděli 15. září od 14.00 hodin

DIVADLA NA ZÁMKU
11. ročník divadelního festivalu
(info viz plakát na str. 1)
Vstupné: 40 / 70 / 100 Kč
DIVADLA – PŘEDPRODEJ V TIC KONICE:
V pondělí 21. října v 19.00 hodin KD Jesenec

TURECKÁ KAVÁRNA
(info viz plakát na str. 4)
V sobotu 9. listopadu ve 14.00 hodin – Praha,
divadlo Broadway (odjezd v 7.00 hodin)

TRHÁK MUZIKÁL
(info viz plakát na str. 4)
Ve středu 11. prosince v 19.00 hodin Jesenec

Aktivity projektu „Rodina od A až do Z“
jsou finančně podpořeny
z dotačního projektu MPSV Rodina
z dotačního titulu OL Kraje Podpora
prorodinných aktivit a z dotace Města Konice

Dotazník (kroužkujte Vaši odpověď)
Umíte si představit situaci, kdy byste využili odlehčovací službu?

ano
ne

Znáte ve svém okolí někoho, komu by tato služba mohla pomoci?

ano
ne

Pečujete doma o nemocnou osobu?

ano
ne

Využili byste terénní odlehčovací službu?

ano
ne

Máte zájem o více informací týkajících se terénní odlehčovací služby?

ano
ne

ČARODĚJKY V KUCHYNI
Soupeřky v životě i v kuchyni – dokáží
se nezabít? Komedie Caroline Smith

KNIHOVNA
Půjčovní doba: pondělí – středa – pátek
9.00 – 11.00 a 11.30 – 16.00 hodin
PROFI BALENÍ KNIH
tel.: 582 396 487, www.konicka.knihovna.cz

TIC KONICE / ZÁMEK
Otevřeno ve všední dny 9.00 – 12.30
a 13.00 – 16.00 hodin.
Zajišťujeme prohlídky zámku Konice
a expozic Muzea řemesel.
Doba trvání prohlídky je 45 minut. Po dobu
prohlídky může být TIC Konice uzavřeno.
Vstupenky zakoupíte v TIC.
Informace: 739 333 721, 582 334 987
Správce zámku: 602 934 905

REHAU – Důvěra. Spolehlivost. Inovace. Přidejte se k více než 20 000 zaměstnancům na některém ze 170 výrobních závodů
a zastoupení ve světě a posouvejte spolu s námi hranice možného v oblasti kvality, funkčnosti a trvalé udržitelnosti
v automobilovém průmyslu.
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