říjen 2016

Konický zámek žije kulturou
Konický zámek je stále více vyhledáván umělci a popularita pořádaných výstav i koncertů vážné hudby každoročně roste. V letních
měsících se v zámecké galerii v Konici každoročně koná Výstava uměleckých řemesel.
V průběhu let si získala značnou popularitu
a návštěvnost nejen od místních obyvatel.
Svou práci zde představují lidoví ale i profesionální tvůrci. Druhým rokem je volba výtvarníků účastnících se na této expozici na
krajkářce a výtvarnici Ivě Vanžurové. V letošním roce přizvala akademickou sochařku
Petru Hluštíkovou, Petra Uhlíře s měděnými šperky, Janu Trantírkovou s lehaným sklem, Marka
Zamazala s keramikou a krajkářku Danu Vařilovou, která zde představila nejen paličkovanou
krajku, ale i oděvy, jež sama zpracovává z vlny, včetně tkaní a barvení v přírodních materiálech.
Oděvy i šperky předvedly žákyně tanečního oboru ZUŠ Konice spolu s jejich vyučující Marcelou
Sobieskou na módní přehlídce, kterou byla výstava slavnostně zahájena. Sama Iva Vanžurová
pak v prostorách galerie vystavila malované hedvábí a paličkované a smaltové šperky. S díly některých jmenovaných umělců, a nejen s nimi, se můžeme znovu setkat na plánované Vánoční výstavě, která má již tradičně vernisáž první adventní neděli a taktéž se těší velké popularitě. V současné době probíhá v galerii výstava fotografií přerovského sportovce, turisty, publicisty a fotografa pana Rudolfa Štěpančíka. Jeho snímky hor v měsíci říjnu vystřídají obrazy krajin a zátiší malířů Petra Bernarda a Josefa Langera. Slavnostní vernisáží bude výstava otevřena 14. října 2016.
V září v konickém zámku byla zahájena devětadvacátá koncertní sezóna pod záštitou Kruhu přátel hudby
Konice. A zahájena byla opravdu na
úrovni. Ve středu 14. září se v Operním večeru představila sopranistka
a členka Národního divadla Brno
Marta Reichelová. Talentovanou
umělkyni doprovázel na klavír vynikající klavírista a učitel Janáčkovy
konzervatoře v Ostravě Michal Zátopek. Na další koncert se můžete
těšit 19. října, tentokrát v Chrámu
Narození Panny Marie v Konici.
Jak vernisáže, tak i koncerty Kruhu
přátel hudby zahajují svým vystoupením žáci Základní umělecké školy Konice. Děkujeme nejen
jim a jejich pedagogům, ale všem příznivcům a návštěvníkům, kteří podporují kulturní akce. JN

PŘÍBĚH COCO CHANEL

Oznámení o době
a místě konání voleb
do Zastupitelstva
Olomouckého kraje
Starosta města Konice oznamuje, že volby
do Zastupitelstva Olomouckého kraje se
budou konat ve dnech a v době:
pátek 7. října 2016 od 14 do 22 hodin
sobota 8. října 2016 od 8 do 14 hodin
Dále upozorňuje voliče na povinnost
prokázat při hlasování svoji totožnost
a státní občanství České republiky
platným dokladem.

FOTOAKTUALITY
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Vernisáž výstavy fotografií Kvetoucí hory
přerovského sportovce, publicisty a fotografa
Ing. Rudolfa Štěpančíka konaná 2. 9. 2016
v konické zámecké galerii.

Osudové lásky ženy, která se stala legendou. Jedna z nejbohatších žen světa a královna módy měla „štěstí v kartách a smůlu
v lásce“. A jsou to lásky napříč spektrem národů i bankovních
kont: následník ruského trůnu, anglický lord, chudý básník....
Hrají: Michaela Dolinová, Libuše Švormová,
Jan Čenský, Lumír Olšovský
Režie: Jiří Adamec

19 hod.

20.11.JESENEC

Kulturní dům

Kulturní dům JESENEC 20. 11. 2016 v 19 hodin

PŘEDPRODEJ: KONICE INF. CENTRUM, Kostelní 46, tel.: 582 334 987

Předprodej vstupenek v TIC Konice
Kostelní 46, tel.: 582 334 987
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Zastupitelstvo
města Konice
29. srpna 2016
Zápis č. 11/2016
z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva
města Konice konaného dne 29. srpna 2016
v malém sále zámku v Konici.
Přítomni: Ing. Leo Doseděl, Anna Hanáková,
František Novák, Ing. Svatopluk Odehnal,
Bc. Jaroslav Procházka, Ing. Arnold Rozehnal,
Mgr. Jaromír Schön, Pavel Studený, Pavel Šín,
Vlastimil Šmída, Ing. Petr Ullman, Mgr. Petr
Vařeka, Mgr. Antonín Vymětal. Tajemník:
Ing. Bc. Opletal Dušan. Omluveni: Petr Krejčí,
MUDr. Irena Lenfeldová
Program:
1. Zahájení.
2. Kontrola usnesení ZM a RM za období od
30. 5. 2016 do 29. 8. 2016.
3. Žádost o příspěvek Domovu pro seniory
Jesenec.
4. Schválení podání žádosti o dotaci – Výzva
č. 39.
5. Navýšení příspěvku ZŠ a G Konice.
6. Směrnice č. 1/2016 a č. 2/2016.
7. Schválení Zadání změny č. 1 územního
plánu Konice.
8. Rozpočtová opatření č. 28, 35 a č. 38/2016.
9. Závěrečný účet Mikroregionu Konicko za
rok 2015.
10. Majetkové záležitosti.
11. Dotazy, připomínky a podněty členů ZM
a dalších osob.
12. Usnesení a závěr.
Ad 1) Jednání Zastupitelstva města Konice
v 18.00 hodin zahájil a řídil starosta města
p. František Novák. Seznámil přítomné s programem jednání. V souladu s jednacím řádem
jmenoval starosta zapisovatelkou jednání paní Veroniku Kutou a dva ověřovatele zápisu,
pana Pavla Studeného a pana Mgr. Antonína
Vymětala.
Předložený program byl schválen poměrem
hlasů 13–0–0.
Ad 2) Byla provedena kontrola usnesení ZM
a usnesení RM za období od 30. května 2016
do 29. srpna 2016.
Kontrola usnesení byla schválena poměrem
hlasů 13–0–0.
Ad 3) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
Žádost Domova pro seniory Jesenec o poskytnutí finančního příspěvku.
Neschváleno poměrem hlasů 13–0–0.
Ad 4) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
k podání žádosti do výzvy č. 39 IROP na Vytvoření komunitního centra v Konici (z budovy bývalé sokolovny).
Schváleno poměrem hlasů 13–0–0.
Ad 5) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
Žádost o navýšení příspěvku na provoz na rok

2016 Základní škole a gymnáziu města Konice
o 100.000,– Kč na zakoupení školního nábytku.
Schváleno poměrem hlasů 12–0–1 se zdržel.
Ad 6) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
Směrnice města Konice pro používání sociálního fondu a pro využití příspěvku na stravování.
a) Směrnice č. 1/2016, směrnice pro používání sociálního fondu.
Schváleno poměrem hlasů 13–0–0.
b) Směrnice č. 2/2016, směrnice pro využití
příspěvku na stravování.
Schváleno poměrem hlasů 13–0–0.
Ad 7) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
k návrhu Zadání změny č. 1 územního plánu
Konice.
Schváleno poměrem hlasů 13–0–0.
Ad 8) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
k rozpočtovým opatřením č. 28/2016, č. 35/
2016 a č. 39/2016, která se týkají:
Rozpočtové opatření č. 28/2016
Jedná se o převod finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu z rezerv na akci „III/
36620 Konice – průtah SO 102 – komunikace
pro pěší“ (projekt chodníky Jiráskova ul. Konice). Rozpočtové opatření ve výši 135.000,– Kč.
Rozpočtováno ve výdajích:
§ 6409 Ostatní činnosti, pol. 5901 nespecif.
rezervy, org. 5000000 – 135.000,– Kč,
§ 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací,
pol. 6121 budovy, haly stavby, org. 16000000
– 135.000,– Kč.
Schváleno poměrem hlasů 13–0–0.
Rozpočtové opatření č. 35/2016
Jedná se o navýšení příspěvku na provoz Základní škole a gymnáziu města Konice ve výši
100.000,– Kč.
Finanční krytí bude ze zvýšených daňových
příjmů.
V příjmech bude rozpočtováno:
položka 1211 Daň z přidané hodnoty
100.000,– Kč,
ve výdajích bude rozpočtováno na:
§3113 Základní školy, pol. 5331 neinv. příspěvky zřízeným příspěv. org. 5000000
– 100.000,– Kč.
Schváleno poměrem hlasů 12–0–1 se zdržel.
Rozpočtové opatření č. 38/2016
Jedná se o převod finančních prostředků ve
výdajové části rozpočtu na investice na základě výzvy č. 39 Rozvoj infrastruktury komunitních center. Rozpočtové opatření ve výši
36.000,– Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§ 6171 Činnost místní správy, pol. 5901 nespecifikované rezervy, org. 5000000 – 36.000,– Kč,
§ 4349 Ostatní sociální péče, pol. 6121 budovy, haly stavby, org. 16000000 – 36.000,– Kč.
Schváleno poměrem hlasů 13–0–0.
Ad 9) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
Závěrečný účet Mikroregionu Konicko za rok
2015.
Bere na vědomí poměrem hlasů 13–0–0.

říjen 2016
Ad 10) Majetkové záležitosti
a) Prodej pozemků p.č. 4138, 5559 v k.ú. Konice a p.č. 3201 a 3264 v k.ú. Runářov.
Neschváleno poměrem hlasů 13–0–0.
b) Prodej pozemku p.č. 1608/3 v k.ú. Konice.
Schváleno poměrem hlasů 12–0–1 se zdržel.
c) Prodej části pozemku p.č. 4855 v k.ú. Konice.
Schváleno poměrem hlasů 13–0–0.
d) Prodej části pozemků p.č. 250/5 v k.ú. Ladín.
Schváleno poměrem hlasů 13–0–0.
Ad 11) Diskuze
starosta – Na posledním zastupitelstvu byl
vznesen návrh na přemístění kontejnerů na tříděný odpad z ulice Komenského za pohostinství na Husově ulici č. 677 v Konici. Vyžádal
jsem si stanovisko majetkoprávního odboru,
který je odpovědný za rozmístění kontejnerů.
Po prošetření rozhodl majetkoprávní odbor
přemístit na nové stanoviště za pohostinstvím
3 kontejnery od domu Husova 486 a kontejnery u bytového domu Komenského 544 zůstanou na původním místě.
p. Vodák – Vedoucí majetkoprávního odboru –
šetření proběhlo na místě, za účasti mé osoby,
p. Korčákové a p. Ženožičky. Toto řešení považujeme za kompromisní.
p. Studený – Podle mých informací z 10 oslovených domů bylo 6 pro přemístění kontejnerů.
starosta – Jak jsem již zmínil, za přemístění
kontejnerů odpovídá majetkoprávní odbor. Ten
rozhodl takto. Je potřeba tedy najít jiné řešení.
p. Studený – Z jakého důvodu?
starosta – Důvod je uveden ve zprávě, hlavní je
nesouhlas majitelů nemovitosti a sousedního
domu.
místostarosta – Jaký je důvod přemístění kontejnerů?
p. Studený – Parkování a vyvážení kontejnerů.
p. Havelka – Navrhoval bych najít i jiné umístění kontejnerů u náměstí pro Vrchlického ulici.
p. Ullman – Podal návrh uložit majetkoprávnímu odboru najít jiné řešení.
starosta – Uložme, jako zastupitelstvo, úkol
majetkoprávnímu odboru, aby do konce října
předložil návrh možností umístění kontejnerů
z Komenského ulice do jiné lokality. S tímto
všichni zastupitelé souhlasí.
Vzhledem k tomu, že nebyly žádné další dotazy a připomínky, starosta poděkoval za účast
a jednání zastupitelstva v 19.10 hodin ukončil.

Usnesení (11/2016)
1. Schvaluje kontrolu usnesení ZM a RM za
období od 30. 5. 2016 do 29. 8. 2016.
2. Neschvaluje žádost Domova pro seniory Jesenec o finanční příspěvek.
3. Schvaluje podání žádosti do výzvy č. 39
IROP na Vytvoření komunitního centra v Konici (z budovy bývalé sokolovny). Jedná se
o investiční dotaci.
4. Schvaluje navýšení příspěvku na provoz na
rok 2016 Základní škole a gymnáziu města

říjen 2016
Konice o 100.000 Kč na zakoupení školního
nábytku.
5. a) Schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm.
c) zákona O obcích Směrnici č. 1/2016, směrnice pro používání sociálního fondu.
b) Schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. b)
zákona O obcích Směrnici č. 2/2016, směrnice pro využití příspěvku na stravování.
6. Schvaluje zadání změny č. 1 územního plánu Konice.
7. Schvaluje rozpočtová opatření č. 28/2016,
č. 35/2016 a č. 38/2016, která se týkají:
Rozpočtové opatření č. 28/2016
Jedná se o převod finančních prostředků ve
výdajové části rozpočtu z rezerv na akci „III/
36620 Konice – průtah SO 102 – komunikace
pro pěší“ (projekt chodníky Jiráskova ul. Konice). Rozpočtové opatření ve výši 135.000,– Kč.
Rozpočtováno ve výdajích:
§ 6409 Ostatní činnosti, pol. 5901 nespecif.
rezervy, org. 5000000 – 135.000,– Kč,
§ 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací,
pol. 6121 budovy, haly, stavby, org. 16000000
– 135.000,– Kč.
Rozpočtové opatření č. 35/2016
Jedná se o navýšení příspěvku na provoz Základní škole a gymnáziu města Konice ve výši
100.000,– Kč.
Finanční krytí bude ze zvýšených daňových
příjmů.
V příjmech bude rozpočtováno:
pol. 1211 Daň z přidané hodnoty 100.000,– Kč,
Ve výdajích bude rozpočtováno na:
§ 3113 Základní školy, pol. 5331 neinv. příspěvky zřízeným příspěv. org. 5000000
– 100.000,– Kč.
Rozpočtové opatření č. 38/2016
Jedná se o převod finančních prostředků ve
výdajové části rozpočtu na investice na základě výzvy č. 39 Rozvoj infrastruktury komunitních center. Rozpočtové opatření ve výši
36.000,– Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§ 6171 Činnost místní správy, pol. 5901 nespecifikované rezervy, org. 5000000 – 36.000,– Kč,
§ 4349 Ostatní sociální péče, pol. 6121 budovy, haly stavby, org. 16000000 – 36.000,– Kč.
8. Bere na vědomí Závěrečný účet Mikroregionu Konicko za rok 2015.
9. a) Neschvaluje prodej pozemků p.č. 4138,
5559 v k.ú. Konice a p.č. 3201 a 3264 v k.ú.
Runářov.
b) Schvaluje prodej pozemku p. č. 1608/3
v k. ú. Konice manželům Krampolovým za
cenu 130,– Kč/m 2.
c) Schvaluje prodej části pozemku p.č. 4855
v k.ú. Konice společnosti E.ON Distribuce, a.s.
za cenu v místě obvyklou, tj. za 100,– Kč/m2 +
21% DPH.
d) 1a) Revokuje usnesení č. 10/2016-12c) ze
dne 30. 5. 2016.
1b) Schvaluje prodej části pozemku p. č. 250/5
v k.ú. Ladín p. Dagmar Navrátilové za cenu
v místě obvyklou 40,– Kč/m 2.
2a) Revokuje usnesení č. 10/2016-12d) ze
dne 30. 5. 2016.
2b) Schvaluje prodej části pozemku p. č. 250/5
v k.ú. Ladín p. Bohumile Němcové za cenu
v místě obvyklou 40,– Kč/m2.

ZPRAVODAJ KONICE
Rada
města Konice
12. září 2016
Usnesení č. 33/2016
1. Rada města Konice:
a) Pověřuje tajemníka města Konice zpracováním Obecně závazné vyhlášky města Konice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
b) Navrhuje ponechání výše poplatku za likvidaci odpadů jako v roce 2016.
c) Ukládá provedení revize plateb za služby
související s likvidací odpadu.
2. Rada města Konice schvaluje:
a) Rozpočtové opatření č. 39/2016
Jedná se o převod finančních prostředků ve
výdajové části rozpočtu z rezerv komunálních
služeb na pohřebnictví.
Rozpočtové opatření ve výši 15.000,– Kč.
Rozpočtováno ve výdajích:
§ 3639 Komunální služby, pol. 5901 nespecif.
rezervy, org. 16000000 – 15.000,– Kč,
§ 3632 Pohřebnictví, pol. 5169 nákup ost.
služeb, org. 16000000 – 5.000,– Kč,
§ 3632 Pohřebnictví, pol. 5139 materiál, org.
16000000 – 10.000,– Kč.
b) Rozpočtové opatření č. 40/2016
Jedná se o převod finančních prostředků ve
výdajové části rozpočtu z rezerv na opravu
kanalizace Husova ul. Konice.
Rozpočtové opatření ve výši 418.500,– Kč.
Rozpočtováno ve výdajích:
§ 6409 Ostatní činnosti, pol. 5901 nespecif.
rezervy, org. 5000000 – 418.500,– Kč,
§ 2321 odvádění a čištění odpadních vod,
pol. 5171 opravy a udržování, org. 16000000
– 418.500,– Kč.
c) Rozpočtové opatření č. 41/2016
Jedná se o finanční prostředky na opravu nové
kanceláře odboru dopravy. Výdaj bude kryt
ze zvýšených příjmů daně z přidané hodnoty.
Rozpočtové opatření ve výši 40.000,– Kč.
V příjmech bude rozpočtováno:
pol. 1211 Daň z přidané hodnoty 40.000,– Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§ 6171 Činnost místní správy, pol. 5171 opravy, udržování, org. 16000000 – 40.000,– Kč.
3. Rada města Konice:
a) Doporučuje Zastupitelstvu města Konice
odkoupení nemovitého majetku od VKT plus,
a.s., který se nachází na Masarykově náměstí
v Konici (areál bývalé Kožetvorby a přilehlé
nemovitosti Hygie).
b) Ukládá MPO zajistit vypracování znaleckého posudku na nemovitý majetek, který se nachází na Masarykově náměstí v Konici (areál
bývalé Kožetvorby a přilehlé nemovitosti Hygie).
4. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy
č. 29-2016 o výpůjčce nemovitosti uzavřené se společností Mikroregion Konicko, IČO:
71228527, týkající se místnosti č. 201 (původně 101) v I. mezipatře budovy č. p. 28 na
Masarykově nám. v Konici, která je součástí
pozemku p. č. 816 v k. ú. Konice.
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5. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy
o koupi střelné zbraně s p. Rozsívalem, týkající se prodeje pistole ČZ 83 ráže 7,65 včetně
50 ks nábojů ráže 7,65 za dohodnutou cenu
2.500,– Kč.
6. Rada města Konice schvaluje smlouvu číslo 29-2016 mezi městem Konice a Charitou
Konice, Zahradní 690, Konice, IČ: 47921218.
Jedná se o výpůjčku části nebytových prostor
v kině Tyršova 526, Konice, tj. promítací kabiny o výměře 34,37 m2, za účelem uskladnění
potravinové a hygienické pomoci FEAD do
konce roku 2017.
7. Rada města Konice souhlasí s převzetím
finančního účelově určeného daru na základě
darovací smlouvy pro školní rok 2016/2017
pro období do 31. 12. 2016 a darovací smlouvy pro školní rok 2016/2017 pro období od
2. 1. do 30. 6. 2017. Příjemce Základní škola
a gymnázium města Konice, od dárce společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4, Praha 4, IČ: 24231509.
8. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy
o nájmu č.: 278/POZ/2016 se společností Lesy České republiky, s.p., týkající se pronájmu
pozemku p.č. 263/2 v k.ú. Laškov za cenu
144,– Kč/rok.
9. Rada města navrhuje zastupitelstvu města
schválit Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě s p. Josefem Kopřivou, p. Helenou
Žilkovou a p. Jiřím Rypem týkají se vodovodní
přípojky a šachty na pozemku p.č. 1217, 1219
a 1216/1 v k.ú. Konice.
10. Rada města Konice schvaluje platové výměry ředitelky Mateřské školy Konice a ředitele Základní školy a gymnázia města Konice
s účinností od 1. 9. 2016.
11. Rada města Konice revokuje bod č. 9 usnesení č. 32/2016 ze dne 8. 8. 2016.
12. Rada města Konice schvaluje platový výměr ředitelky Mateřské školy Konice s účinností od 1. 10. 2016.
13. Rada města Konice schvaluje nový odpisový plán pro rok 2016 Mateřské školy Konice, příspěvkové organizace, Smetanova 202,
798 52 Konce.
14. Rada města Konice bere na vědomí výpověď z pracovního poměru a vzdání se funkce
ředitelky Městského kulturního střediska
Konice, příspěvkové organizace, Kostelní 46,
798 52 Konice, IČ: 00209988 ke dni 31. 3. 2017
a ukládá tajemníkovi zajistit výběrové řízení
na obsazení této funkce.
15. Rada města Konice bere na vědomí Žádost o podporu Hospice na Svatém Kopečku.
16. Rada města Konice schvaluje uzavření
Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě
s manžely Muzikantovými, týkající se pozemku p.č. 468/1 v k.ú. Konice.
17. Rada města Konice schvaluje:
A) Prodej starého opotřebovaného nábytku
za cenu 50,– Kč/ks vč. DPH:
a) i.č. 0102801307 – skříňka
b) i.č. 0102800929 – skříň policová
c) i.č. 0102800719 – skříň policová
d) i.č. 0102800714 – skříň dvoudveřová
e) i.č. 0102800821 – skříň na závěsné složky
f) i.č. 0102800302 – stůl un – 01
g) i.č. 0102800029 – stůl kancelářský
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h) i.č. 0102800031 – stůl kancelářský
i) i.č. 0102800053 – kontejner pod stůl
j) i.č. 0102800050 – kontejner pod stůl
B) Navrhuje zastupitelstvu města schválit
prodej starého PC-NB ASUS M6842Ne – i.č.
0102200064 za cenu 500,– Kč vč. DPH.
18. Rada města Konice bere na vědomí nový „Organizační řád“ Mateřské školy Konice
a Školní vzdělávací program pro předškolní
vzdělávání.

MŠ Konice
Školní rok 2016 / 2017
v Mateřské škole v Konici

říjen 2016

ZUŠ Konice
Taneční obor

Usnesení bylo schváleno v poměru: pro 5, proti 0

Autentizační údaje
podnikatele
k evidenci tržeb
Od 1. září 2016 mohou podnikatelé, kterých se týká evidence tržeb, žádat o tzv. autentizační údaje. Žádat mohou buď elektronicky na Daňovém portálu, kdy jim budou autentizační údaje zaslány do datové schránky,
nebo osobně na libovolném územním pracovišti finančních úřadů, kde tyto údaje obdrží
na místě v zapečetěné obálce.
Podnikatel se pomocí získaných autentizačních údajů následně přihlásí do webové aplikace „Elektronická evidence tržeb“. V této aplikaci je nutné, aby před zahájením evidence
vyplnil údaje o všech provozovnách, prostřednictvím kterých provádí činnosti, z nichž plynou evidované tržby. Poté, co podnikatel uvede údaje o provozovnách, může v této aplikaci
získat digitální certifikát. Jeho prostřednictvím Finanční správa identifikuje podnikatele
při zasílání údajů datovými zprávami.
Certifikát je nutné nainstalovat do pokladního zařízení, prostřednictvím kterého bude podnikatel evidovat tržby. Funkčnost pokladního
zařízení s nainstalovaným certifikátem si podnikatelé budou moci otestovat od 1. listopadu 2016.
fáze (od 1. prosince 2016) – ubytovací a stravovací služby,
fáze (od 1. března 2017) – maloobchod a velkoobchod,
Zdroj: Ministerstvo financí ČR

1. září nastoupilo do naší MŠ 94 dětí, z toho
23 dětí, které přišly do mateřské školy poprvé. Většinu stávajících rodičů a dětí překvapily
nově upravené vstupní prostory, které během
prázdnin prošly rekonstrukcí, aby splňovaly
nejnovější protipožární a bezpečnostní požadavky.
Na příchod všech dětí se již o prázdninách
připravovaly paní učitelky ve čtyřech třídách,
do nichž byly děti rozděleny. V letošním školním roce máme v MŠ téměř dvě celé třídy předškoláků – třída Koťátek a Berušek. Ve Sluníčkách a Motýlcích jsou děti věkově smíšené.
V těchto třídách je možné zachovat sourozenecké vazby a dětská přátelství.
První dny pobytu v mateřské škole jsou pro
děti vždy náročné, přesto u většiny dětí proběhla adaptace bez slziček. K tomu nám pomohlo i krásné počasí, a tak děti mohly hodně
času trávit na školní zahradě, kde je spousta
možností pohybového vyžití a zábavy.
Všem dětem přejeme, aby se jim v naší školičce líbilo.
Za MŠ Konice Hana Továrková,
ředitelka MŠ

Dobrovolní hasiči
dětem

INZERCE
PRODÁM PALIVOVÉ DŘEVO
TVRDÉ + MĚKKÉ
(PILINY + ZBYTKY DŘEVA)
MOŽNOST DOPRAVY
bližší informace
tel.: 606 893 919

INZERCE
Sháním ke koupi dům
se zahradou.
Mobil: 605 419 449

Poslední dny prázdnin zpříjemnili dětem z Konice a okolí koničtí dobrovolní hasiči. U sokolovny v Konici pro ně uspořádali dětský den se
vší parádou. Připravili pro ně různé hry a soutěže. Vyvrcholením byla již známá pěna, kde se
děti mohly vyřádit. Všechny děti za své snažení od hasičů obdržely pěkné dárky. Pořadatelé se snažili i uspokojit chuťové buňky a připravili opékané ryby a klobásky. Počasí bylo
nádherné a tak vhod přišlo i pivečko a pro děti
limonády. Nedělní odpoledne se vydařilo, dětem se nechtělo jít vůbec domů. Dík patří dobrovolným hasičům a hlavnímu organizátorovi
panu Vlastimilu Šmídovi.
Eva Antlová

Žáci tanečního oboru ZUŠ Konice, kteří také
navštěvují mažoretky, se v létě 20. – 27. 8. zúčastnili soustředění mažoretek na Baldovci
spolu s učitelkami ZUŠ Lucií Najbrovou, Ivetou Růžičkovou a Marcelou Sobieskou. Trénovali, výletovali a vůbec si užily spoustu legrace. Naladili se tak na nový školní rok a už teď
se těší na další soustředění.

Marcela Sobieská,
učitelka tanečního oboru

ZŠ a G Konice
Ve čtvrtek 1. září jsme slavnostně zahájili nový školní rok 2016/2017.
Jako každoročně čekali prvňáčci se svými rodiči před školou a netrpělivě vyhlíželi své třídní učitelky. Po přivítání ředitelem školy panem
Mgr. Jaromírem Schönem si do 1. A odvedla
20 žáků (10 chlapců a 10 děvčat) Mgr. Květoslava Vejvodová a do 1. B 23 žáků (9 chlapců
a 14 děvčat) Mgr. Ing. Kateřina Zapletalová.
Doufáme, že se prvňáčkům bude ve škole líbit!
Mgr. Květoslava Coufalová
zástupkyně ředitele

Akce SDH Konice
Sbor dobrovolných hasičů Konice, Mateřské
centrum Srdíčko a Skauti Konice pořádají ve
středu 28. října již devátou Konickou drakiádu. Začátek ve 14 hodin na Březském vrchu.
Při příležitosti státního svátku Vyhlášení samostatnosti Československa proběhne ve středu 28. října 2016 v 16 hodin za účasti představitelů města Konice a zástupců dobrovolných organizací města u sokolovny v Konici
vzpomínková akce.
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Program MC Srdíčko
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Podzim v Jesenci žádná nuda
Domov pro seniory v Jesenci v těchto dnech
nabízí několik důvodů proč ho navštívit nebo
se o něj zajímat nebo aspoň zmínit. Některé
akce se konají jednak pro tamní uživatele, jiné
pro potenciální zájemce o zdejší pobytovou
sociální službu a jejich rodiny. Krátkou nabídku představujeme právě nyní na stránkách
říjnového konického Zpravodaje.
Zdejší sociální služba již byla na tomto místě
nejednou představována, ponejvíc v souvislosti s některou z aktuálních volnočasových
aktivit nebo ve spojení s modernizací zařízení. I tentokrát chceme čtenáře oslovit s novinkami, které se s nastávajícím podzimem v Jesenci konají.
První pozvání do Jesence se týká Dne otevřených dveří. Tato akce se koná každým rokem
pod záštitou Asociace poskytovatelů sociálních
služeb ČR a ani letošek není výjimkou. Zaměstnanci domova a jeho klienti Vás rádi uvítají
a provedou v prostorách barokního zámku,
kde sociální služba sídlí, dne 5. října 2016 od
9 do 15 hodin.

Tento čas lze spojit s prohlídkou výstavy malířky Ilony Strejčkové ze skupiny amatérských
malířů Olomoučtí, která Domovu zapůjčila své
hřejivé akvarely, pastely, akryly či oleje s tématikou přírody, zákoutími měst a vesnic, hlavně Olomoucka a Konicka aj. Svou tvorbu malířka, jež má svůj ateliér ve Dzbeli, představila
v dubnu tohoto roku na konickém zámku.

K dalšímu zkvalitnění služby jeseneckým uživatelům dojde s ukončením probíhající stavby dalšího výtahu, a to na oddělení III. Ukončení prací je plánováno koncem října tohoto
roku.

Naši senioři si nemohou do Domova vzít svého pejska, se kterým doma třeba dlouhá léta
žili. Pro milovníky a obdivovatele zvířat proto
v zařízení probíhá pravidelná canisterapie.
Noví čtyřnozí přátelé se k nim tulí, nechávají
hladit a česat. Kromě emočního prožitku se
působením pejsků u uživatelů rozvíjí a udržují i motorické funkce a paměť. Mohou je vodit,
vzpomínat, jak se který pejsek jmenuje, povídat si s nimi a podobně. Psí tým canisterapeutky Renaty Procházkové tvoří berňačka Peggy, fenka zlatého retrívra Eny, královská pudlice Foxinka (Halifaxa Very Merry) a nejnovější havanský psík Berta (Beruška, Beskydský
vítr). Tato hojně navštěvovaná aktivita se koná
díky Veřejné finanční podpoře Statutárního
města Prostějova.
PhDr. Yvona Andělová,
sociální pracovnice DS Jesenec

Informace ke zřízení
Centra společných
služeb
V rámci projetku „Posilování meziobecní spolupráce“ vzniklo v našem regionu Centrum
společných služeb, které sídlí v prostorách
Městského úřadu v Konici, kancelář č. 101
(v prostorách bývalé podatelny finančního
úřadu).
Centrum slouží mimo jiné i jako kontaktní
místo pro občany v případě omezených úředních hodin obecního úřadu a je možné se na
něj obracet s případnými podněty, které pak
budou předány k řešení příslušným obecním
úřadům.

5. 10. 2016

DS JESENEC p.o.
od 9.00 do 15.00 hodin

Úřední hodiny
Po, St: 7.30 – 17.00 hodin
Út, Čt: 7.30 – 15.00 hodin
Pá: 7.30 – 13.30 hodin

Pondělí (dle domluvy) Cesta ke zdravé rodině – přímá pomoc rodinám – 739 246 008
Úterý (dle domluvy) Konzultační a informační středisko v Srdíčku – základní individuální poradenství a zprostředkování poradenství v oblasti prorodinných služeb –
608 000 181, dasatrnkova@seznam.cz
Třetí úterý v měsíci (9 – 11 hodin) Setkání
věřících maminek – 733 754 143
Středa, pátek (8 – 12 hodin, pátky volný program) Klub pro rodiče a děti – 739 246 019
5. 10. – Vyleť draku až do mraků
12. 10. – Pohádka o veliké řepě
19. 10. – Ovoce a zelenina
26. 10. – Bramborový den
Středa (14 – 17 hodin) Mezigenerační setkávání v Srdíčku – 739 246 019
Čtvrtek (9 – 13 hodin) Srdíčkový klub –
739 246 019
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
MIMOŘÁDNÉ AKCE – ŘÍJEN 2016
7. 10. od 10 hodin – Nástup do školky, sourozenci a sourozenecké vztahy, přednáška
klinické psycholožky, psychoterapeutky a maminky 4 dětí PhDr. Petry Tenglerová
19. 10. od 17 hodin – Setkání dobrovolníků
20. 10. od 9.30 hodin – Poradna Energy –
diagnostika přístrojem Supertronic pro předem objednané – 739 246 008
26. 10. od 17 hodin – Uspávání broučků
Aktivity projektu „Rodina od A až do Z“
jsou podpořeny z dotačního programu
Rodina a ochrana práv a dětí MPSV

Z činnosti děkanátního
Centra pro rodinu Kána
Setkání seniorů ve společenství KLAS bude
na faře v Konici v pátek 7. října po ranní mši
svaté a adoraci (přibližně v 9 hodin).
Přednášku sestry Doubravky z Kongregace
sester Matky Božího milosrdenství ze Dvora
Králové nad Labem si můžete vyslechnout
7. října od 16.30 hodin na faře v Konici (vchod
ze dvora). Po přednášce bude následovat modlitební večer v konickém kostele.
Mládež bude mít spolčo BETA na konické faře v sobotu 8. a 22. října od 18 do 20 hodin.
Setkání manželů se uskuteční v Konici na faře v pátek 14. října v 19 hodin.
Maminky se budou společně modlit za své
děti v Konici na faře v pondělí 3., 10., 17., 24.
a 31. října v 19 hodin, ve čtvrtek 13. a 27. října
v 8 hodin a v Mateřském centru Srdíčko v zámku v Konici v úterý 18. října.
Anna Burgetová
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KULTURNÍ
PŘEHLED
ŘÍJEN 2016
VÝSTAVY
V pátek 14. října 2016 v 17 hodin vernisáž
výstavy za účasti autorů

Petr BERNARD, Josef LANGER

VÝSTAVA OBRAZŮ
Jemná poetičnost krajin,
zátiší i figurální malby.
Otevřeno od 17. října do 11. listopadu,
Po – Pá: 10 – 12 a 13 – 15 hodin

říjen 2016

MŠ Skřípov

KPH
Ve středu 19. října 2016 v 19 hodin,
Chrám Narození Panny Marie Konice

VARHANNÍ KONCER

Začátek školního roku
v MŠ Skřípov

Lenka Voňková – varhany
Irena Salvadori – příčná flétna
Vstupné: dobrovolný příspěvek
Koncert podporují: MUDr. Anna Eyerová,
MUDr. Zdeněk Vlk, MUDr. Irena Lenfeldová

ZÁMEK

Prohlídková trasa
Otevírací doba od 1. 9. 2016 do 31. 5. 2017:
TIC otevřeno jen ve všední dny.
Po – Pá 9.00 – 12.30 a 13.00 – 16.00
Začátek prohlídky vždy v celou hodinu,
kromě 12.00 hodin. Poslední prohlídka
hodinu před ukončením otevírací doby.
Minimální počet na prohlídku jsou 2 osoby.
Doba trvání prohlídky je cca 60 minut.
(Po dobu prohlídky je TIC Konice uzavřeno,
děkujeme za pochopení).
Informace na tel.: 739 333 721, 602 934 905
Vstupné:
expozice Muzea řemesel 30,– Kč/ 15,– Kč
celá prohlídková trasa 60,– Kč/ 30,– Kč

Začátek školního roku byl letos pro děti ještě
zajímavější. V mateřské škole na ně totiž čekalo velké překvapení. Přes prázdniny jsme
zrekonstruovali prostory umývárny a záchodků. Celý prostor se rozzářil veselými pastelovými barvami a dokonce se našel prostor pro
sprchový kout. Jsme velmi rádi, že se tato oprava uskutečnila a to díky tomu, že OÚ ve Skřípově poskytl potřebné finanční prostředky na
tuto rekonstrukci.
Ivana Ošlejšková,
ředitelka MŠ

„DÍVÁME SE NA SVĚT OČIMA NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ“

Výzva pro příznivce KČT
Připravovaná výstava
o turistice v Konici
Klub českých turistů Konice připravuje na leden 2017 výstavu o turistice v Konici. Turistika má na Konicku dlouholetou tradici. Klub
československých turistů vznikl již v roce 1925.
Turistika mládeže se provozovala na škole
v Konici v šedesátých létech v kroužku mladých turistů. Před čtyřiceti lety byl v rámci
Sokola Konice založen odbor svazu turistiky,
v jehož čele stál dlouhá léta pan Miloslav Balcar. V současné době je Klub českých turistů
začleněn do oblasti Olomoucký kraj a vyvíjí
pro své členy i ostatní zájemce pestrou činnost. Výstava bude mapovat celé období turistiky v Konici, ale chybí nám řada materiálů.
Proto bychom chtěli požádat občany Konice
a blízkého okolí, aby prohlédli svoje archivy
a alba a pokud mají nějaké fotografie nebo jiné
materiály vztahující se k turistice, aby nám je
zapůjčili. V pořádku je potom vrátíme. Předat
je můžete buď předsedkyni KČT Konice paní
Evě Antlové (tel.: 723 769 142, Husova 533,
Konice) nebo v informačním středisku na zámku v Konici. Děkujeme za pochopení.
Organizátoři výstavy

PRO NAŠEHO KLIENTA HLEDÁME:
• RODINNÝ DŮM V DOBRÉM STAVU.
• CHALUPU NEBO CELOROČNĚ OBYVATELNOU CHATU.

TEL.: 734 747 528
ZA NAŠE KLIENTY PŘEDEM DĚKUJEME ZA OCHOTU A NABÍDKU.

PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ
KOBERCŮ, ČALOUNĚNÍ, INTERIÉRŮ AUTOMOBILŮ

602 551 834
www.cistenikobercusedacek.cz

říjen 2016

JUNÁK KONICE
Milí příznivci konického skautingu,
počasí už není úplně letní, to nás ale nemůže
odradit od činnosti. Podzim klepe na dveře,
venku se ochladilo, přesto to není důvod, abychom seděli doma nebo v klubovně. S dětmi
chodíme na schůzkách ven, kde náš program
probíhá přece jen příjemněji než v klubovně.
Na poslední schůzce, kdy bylo ještě teplo, jsme
si vyzkoušeli chůzi naboso po různých přírodninách, písku, trávě apod. Byla to příjemná
změna a většině dětí se to líbilo. Vrátili jsme
se tak alespoň na chvíli na náš letní tábor,
o kterém vám teď napíšu pár vět.

Tentokrát jsme jeli na úplně nové tábořiště
u městečka Lysice, které jsem si užívali od
30. července do 12. srpna. Je tam krásné prostředí a prostor pro spousty her. Ale už před
táborem nás čekalo chystání věcí a výroba nových podlážek do stanů.

ZPRAVODAJ KONICE
A po příjezdu na tábořiště nás čekala prázdná
louka a hromada táborového materiálu. Pustili jsme se do stavby a za 3 dny bylo hotovo.
Během stavby jsme rozehráli celotáborovou
hru na téma Vojenský výcvik. Děti si vyzkoušely pořadové povely, překážkovou dráhu, fyzickou zdatnost, práci s mapou a buzolou,
orientaci v terénu, vaření na ohni apod. Protože s námi byl i bývalý skaut Leo, který je
u vojáků, vyzkoušeli si na střelnici i střelbu
z poloautomatické zbraně. Na památku si pak
odnesli nábojnice. Součástí táborů je i starost
družin o chod tábora: příprava jídla, noční
hlídky, obstarávání vody, dřeva apod. A to dětem většinou nečinilo žádné potíže. Samozřejmě zbyl čas i na hry jako Boj o vlajku nebo
noční hru Pokládání min. Přes den se dále konaly různé soutěže v uzlování, botanice, střelby ze vzduchovky, luku, atletické závody a další. Činnost jsme měli různorodou, času málo,
takže jsme ani všechen program nestihli. Abychom nebyli jen v táboře, šli jsme na výlet na
rozhlednu nebo do jeskyně blanických rytířů.
Pro starší skauty a skautky jsme jednu noc
připravili noční hru Výsadek. Se zavázanýma
očima jsme 4 dvojice auty odvezli na různá
místa cca 4 km od tábora a jejich úkolem bylo
dostat se v limitu do tábora. Krom jedné nejmenované dvojice to všichni zvládli. Letošní
tábor jsme si užili, místo to bylo krásné, tak
snad se tu jednou zase vrátíme.
Vlaďa Hirt – Kartágo
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Turistický pobyt
v Luhačovicích

Luhačovice jsou krásné moravské lázeňské
město, které jsme před nedávnem navštívili.
Návštěva solné jeskyně a několik léčivých
pramenů nás příjemně naladila na turistické
výlety za poznáváním krajiny v okolí lázní.
Jeden den jsme si zajeli i do Uherského Brodu.
Našim turistickým cílem byl nejvyšší vrchol
Bílých Karpat Velká Javořina (970 m n. m.), na
které se tyčí vysílač. Krásné počasí nám poskytlo výhled do krajiny, bylo vidět až k našim
sousedům na Slovensko. Delší procházka kolem přehrady v Pozlovicích byla příjemným
osvěžením v tomto parném počasí. Náš turistický výlet nebyl náročný a byl převážně zaměřen na relaxaci a odpočinek.
Eva Antlová

Vlakem, autobusem
i tramvají
na jednu jízdenku
Od září se znovu zjednoduší cestování hromadnou dopravou. Občané budou moci jezdit s jedinou jízdenkou. Ta bude platit ve všech
spojích objednávaných Olomouckým krajem, ale také městskou hromadnou dopravou v Olomouci, Prostějově, Přerově, Šumperku, Zábřehu a Hranicích.
K 1. září se do systému IDSOK bude integrovat šest zbývajících železničních tratí číslo 270, 274, 280, 290, 300 a 330. „Na jednu jízdenku tak bude možné cestovat všemi spěšnými a osobními vlaky,
příměstskými autobusy, ale i MHD,“ vysvětluje hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil.
Jízdenky si cestující budou kupovat na obvyklých místech, tedy
u řidičů autobusů, v pokladnách Českých drah i v informačních
kancelářích dopravců.
„Naše práce se nyní dostává do další strategické fáze. Nadále pracujeme na rozšíření bezkontaktního odbavení, které se týká časových
jízdenek a přiřazení takzvaných časových kupónů IDSOK na bankovní karty v co největším rozsahu. Prozatím tento způsob odbavení funguje v autobusech na Jesenicku a Prostějovsku, včetně zdejší MHD, a snahou je co nejvíce informovat cestující, že tento způsob
placení je možné využít,“ sděluje ředitel Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje Jaroslav Tomík.
Tratě zařazené k 1. září do IDSOK:
270 Hoštejn – Zábřeh na Moravě – Olomouc – Přerov – Hranice
na Moravě – Polom
274 Litovel předměstí – Mladeč
280 Hranice na Moravě – Hustopeče nad Bečvou
290 Olomouc – Uničov – Šumperk
300 Přerov – Chropyně – Nezamyslice
330 Přerov – Říkovice
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