říjen 2018

RUNÁŘOV 2018
V letošním roce si připomínáme 70 let od osídlení obce českými obyvateli a 70 let od založení sboru dobrovolných hasičů. Zpráva o Runářově je již z roku 1351, kdy Konici a okolní
obce drželi bratři Adam a Jan z Choliny.
Obecní pečeť měla ve znaku dvě ratolesti
a v nich strom a u něho běžící zvíře. Replika
této pečeti byla použita na Konických štrapácích na kontrolním stanovišti v Runářově
v roce 2018.
Obec se rozkládala v katastru 379 ha, polí bylo 217 ha, luk 31 ha, lesa 96 ha, zbytek ostatní.
Pozemky se nachází v nadmořské výšce okolo
500 m. Ve 30. letech minulého století bylo 35
zemědělských usedlostí, z toho 11 pololáníků, kteří obhospodařovali okolo 8 ha na jednu
used lost. V roce 1900 bylo v obci napočítáno
26 koní, 153 ks skotu a 46 vepřů. Od roku
1935 v obci zřízena čistička obilovin.
V roce 1834 ve 123 domech bylo 618 obyvatel, v roce 1869 129 domů, 769 obyvatel,
1880 131 domů, 748 obyvatel. V roce 1930 ve
139 domech 627 osob, z toho 79 národnosti
české, 547 německé a 1 cizinec.
Nová škola byla postavena v letech 1872 – 75
jako dvojtřídní. Dříve se vyučovalo v různých
domech. Pro českou menšinu se začalo vyučovat v českém jazyce v roce 1918. Obec byla
v roce 1937 napojena na elektrický proud. Za
jedno nainstalované světlo se platil měsíční
paušál 5,25 Kč. Místní kaplička má trámoví
označeno rokem 1739, zvon rokem 1736, zasvěcená sv. Anně, přestavba v roce 1901 a nové dřevěné opláštění zvonice bylo provedeno
v 70. letech 20. století.
18. 9. 1927 byl v obci odhalen a vysvěcen pomník obětem 1. světové války, kterých padlo na
bojištích 25. Nápis „Kdo pro vlast dá krev, odpočívá dobře i v cizí zemi.“ Tento pomník stojí
v obci do dnešních dnů. Na podzim roku 1948
byla umístěna nová deska k osídlení českými
občany. Roku 2013 byl celý pomník, který nebyl
v dobrém stavu, celkově opraven kamenictvím
Odehnal za přispění Olomouckého kraje.

28. 10. 1968 v blízkosti pomníku byla vysazena lípa a umístěna malá pamětní deska
k 50. výročí vzniku ČSR, lípa roste, pomníček
se rozpadl.
Pokračování na str. 6

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

František Novák, starosta města

FOTO / VIDEO / ODKAZY
od 14.00 hodin před zámkem

Zveme občany Konice a okolí k oslavám
100 let republiky. Jsou připravené zajímavé akce včetně již probíhající výstavy fotografií. SDH Konice a spolek Staroměstští
patrioti připravili přímo demonstrační akci
o ústupu z pohraničí v roce 1938. Tradičně
se sejdeme na slavnostním aktu u mohyly
na Březském vrchu. V listopadu Vás pak
čeká v Živnostenském domě divadelní
představení s názvem Sokl.
TV

Testujeme novinku našeho periodika.
NAČTI QR KÓD, NEBO ZADEJ ODKAZ:

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

Foto z výstavy Konice v datech 1918–38
https://mekskonice.rajce.idnes.cz
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Zastupitelstvo
města Konice
27. srpna 2018
Zápis č. 23/2018
z 23. veřejného zasedání Zastupitelstva
města Konice konaného dne 27. srpna 2018
v malém sále zámku v Konici.
Přítomni: Anna Hanáková, František Novák,
Marta Růžičková, Ing. Petr Ullman, Pavel Studený, Ing. Leo Doseděl, Vlastimil Šmída,
MUDr. Irena Lenfeldová, Bc. Jaroslav Procházka, Pavel Šín, Mgr. Petr Vařeka, Mgr. Jaromír
Schön, Mgr. Antonín Vymětal, Petr Krejčí,
Ing. Arnold Rozehnal
Tajemník: Ing. Bc. Dušan Opletal
Program:
1. Zahájení.
2. Kontrola usnesení ZM a RM za období od
4. 6. 2018 – 27. 8. 2018.
3. Žádosti o navýšení příspěvku na provoz
MěKS Konice.
4. Schválení rekonstrukce kotelny požární
zbrojnice.
5. Doplatek úvěru.
6. Změna směrnice č. 1/2016 – sociální fond.
7. Rozpočtová opatření.
8. Majetkové záležitosti.
9. Připomínky, dotazy a podněty členů ZM
a dalších osob.
10. 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 Kvapilovou a dva ověřovatele zápisu
pana Pavla Šína a pana Ing. Arnolda Rozehnala.
Předložený program byl schválen poměrem
hlasů 15–0–0.
Ad 2) Byla provedena kontrola usnesení ZM
a usnesení RM za období od 4. června 2018 do
27. srpna 2018.
Kontrola usnesení byla schválena poměrem
hlasů 15–0–0.
Ad 3) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
žádosti o navýšení příspěvku na provoz Městského kulturního střediska Konice, příspěvkové organizace.
Schváleno poměrem hlasů 15–0–0.
Ad 4) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
k rekonstrukci kotelny požární zbrojnice v ulici Hřbitovní 635, Konice.
Schváleno poměrem hlasů 15–0–0.
Ad 5) Zastupitelé obdrželi písemný souhlas
od České spořitelny, a.s., s prodejem nemovitostí a doplacení úvěru č. 430570409. Doplatek úvěru by činil 375 550 Kč. Bude financován ze zvýšeného příjmu daně z přidané hodnoty.
Schváleno poměrem hlasů 15–0–0.

Ad 6) Zastupitelé obdrželi písemný materiál,
změnu směrnice č. 1/2016 – sociální fond, kde
je navrhováno zavedení příspěvku na penzijní
připojištění ve výši 300 Kč/měsíčně od 1. ledna 2019 pro zaměstnance, kteří jsou v pracovním poměru déle než jeden rok a uvolněné
členy zastupitelstva. Příspěvek by byl hrazen
prostřednictvím sociálního fondu.
Schváleno poměrem hlasů 15–0–0.
Ad 7) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
rozpočtového opatření č. 23/2018. Jedná se
o převod finančních prostředků ze zvýšených
příjmů na navýšení příspěvku na provoz Městského kulturního střediska Konice, p. o., na rok
2018 dle podaných žádostí ve výši 62 500 Kč.
Schváleno poměrem hlasů 15–0–0.
Rozpočtové opatření č. 24/2018. Jedná se
o převod finančních prostředků ze zvýšených
příjmů na modernizaci, rekonstrukci kotelny
na ul. Hřbitovní – hasičárna ve výši 180 000 Kč.
Schváleno poměrem hlasů 15–0–0.
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.
Schváleno poměrem hlasů 15–0–0.
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 ve výši 375 550 Kč.
Schváleno poměrem hlasů 15–0–0.
Rozpočtové opatření č. 29/2018. Jedná se
o účelovou neinvestiční dotaci uvolněnou
Krajským úřadem Olomouckého kraje ve výši
30 000 Kč pro Městské kulturní středisko Konice na částečnou úhradu nákladů na honoráře účinkujících, služby, poplatky OSA, pronájem a propagaci v rámci akce Kulturní léto
2018 dle uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace.
Schváleno poměrem hlasů 15–0–0.
Rozpočtové opatření č. 30/218. Na základě
rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí
ČR č.j. 2018/144701-231 ze dne 26. července 2018 uvolňuje Krajský úřad Olomouckého
kraje účelovou neinvestiční dotaci ve výši
38 551,65 Kč. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu překročených výdajů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně – právní ochrany dětí
v rámci finančního vypořádání za rok 2017.
Schváleno poměrem hlasů 15–0–0.
Rozpočtové opatření č. 31/2018. Na základě dopisu Ministerstva práce a sociálních věcí
ČR č.j. 2018/145015-231 ze dne 26. 7. 2018
uvolňuje Krajský úřad Olomouckého kraje účelovou neinvestiční dotaci ve výši 766 620 Kč.
Finanční prostředky jako druhá splátka, jsou
určeny na úhradu nákladů související se zabezpečením činnosti vykonávaných v oblasti
sociálně – právní ochrany dětí v roce 2018.
Schváleno poměrem hlasů 15–0–0.
Ad 8) Majetkové záležitosti:
a) Odkoupení pozemku p. č. 252 v k. ú. Konice
– Opletalovi.
Schváleno poměrem hlasů 15–0–0.
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b) Bezúplatný převod majetku – rozhlas – od
Mikroregion Konicko do vlastnictví města Konice.
Schváleno poměrem hlasů 15–0–0.
c) Prodej části pozemku p. č. 1301/1 v k. ú.
Konice.
Neschváleno poměrem hlasů 15–0–0.
d) Žádost o prodej části p. č. 1198/1 v k. ú. Runářov – Přikryl.
Schváleno poměrem hlasů 15–0–0.
e) Kupní smlouva a smlouva o advokátní
úschově – prodej p. č. 22 a 25 v k. ú. Konice vč.
budov a příslušenství – Mazák (bývalá Kožetvorba a Hygie)
Pan Krejčí se dotázal, zda není možné do kupní smlouvy dodat, aby zůstaly zachované sluneční hodiny.
Starosta: „Podle právníků není možné zadat
do kupní smlouvy takovou podmínku. Máme
ovšem přislíbeno ze strany kupujícího, že bude
proveden průzkum, zda by bylo možné nějakým způsobem tyto zachovat.“
Schváleno poměrem hlasů 15–0–0.
f) Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně, kde Charita Konice podává
žádost o prominutí stanového odvodu ve výši
4 000 Kč za méně závažné porušení rozpočtové
kázně dle ust. § 22 odst. 14 zákona č. 250/
2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů. Tento odvod byl Charitě Konice stanoven platebním výměrem za pozdní předložení vyúčtování dotace poskytnuté na základě veřejnoprávní smlouvy za rok 2017.
Schváleno poměrem hlasů 15–0–0.
g) Polní cesta C16 a rekonstrukce mostu M4
v k. ú. Konice – II. etapa – zařazení do majetku.
Schváleno poměrem hlasů 15–0–0.
Ad 9) Diskuze
Pan Ing. Doseděl se dotázal, jaká je momentální situace s hospodařením vody, kdy je vody
nedostatek. Do budoucna by se mělo uvažovat o vytvoření zásobárny vody jak už pitné či
užitkové. Upozornil, na rozpadlé dlažební kostky na kruhovém objezdu. Veřejně poděkoval
panu Šínovi za opravu oblouku na bývalé traktorce.
Starosta se připojil s poděkováním panu Šínovi a odpovídal na dotazy: „Vypadlé dlažební
kostky na kruhovém objezdu bude řešit odbor dopravy. Co se týče problému s vodou, tak
je situace opravdu vážná, Konice nemá dostatek pitné vody. Její kapacita je na hraně. VaK
nechaly zpracovat průzkum, ale nenašly žádné vhodné zdroje. Voda by měla být napojena
na Vodovod Pomoraví. Nyní je vše v jednání.“
Pan Ing. Doseděl se dotázal, jak se projevilo
opatření s nedostatkem vody, které bylo vyhlášeno.
Starosta: „K výraznému ovlivnění nedošlo.“
Paní Hanáková se dotázala, zda by bylo možné zajistit vyčištění koryta potoka na bytovkách.
Starosta: „Vlastník toku jsou Lesy ČR. Došlo ke
kontrole s jejich zástupcem po povodni, dosud
jsme nedostali žádné vyjádření k této situaci.“
Pan Ing. Ullman se dotázal, zda se už ví, kdy se
budou nabízet místa k výstavbě rodinných
domů.
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Starosta: „Jakmile dojde k zasíťování“.
Paní Růžičková se dotázala, zda má město Konice vyhlášku o zákazu sečení trávy v neděli.
Starosta: „Takovou vyhlášku nemáme“.
Pan Páleník požádal, zda by bylo možné opravit cestu, která spojuje ulice Vodní a Na Příhonech, která je v dezolátním stavu. Tento požadavek bude zařazen do návrhu rozpočtu na
rok 2019.
Starosta: „Cesty a komunikace se opravují neustále v závislosti na finančních prostředcích“.
Pan Hájek upozornil na špatný stav chodníků
na ulici Chmelnice a vypadané kostky na kruhovém objezdu.
Pan Škrabal měl připomínky k opravě silnice
v Runářově a k přístupu pracovníků.
Starosta: „Rozsah opravy byl stanoven majetkoprávním odborem, který kontroluje i realizaci. S případnými požadavky je nutno se obracet na tento odbor“.
Starosta poděkoval správě majetku města
a zastupitelům za jejich činnost ve volebním
období. Vzhledem k tomu, že nebyly žádné
další dotazy a připomínky, starosta poděkoval
za účast a jednání zastupitelstva v 19.28 hodin ukončil.
Usnesení 23/2018
Zastupitelstvo města Konice dne 27. 8. 2018:
1. Schvaluje kontrolu usnesení ZM a RM za
období od 4. 6. 2018 do 27. 8. 2018.
2. Schvaluje navýšení příspěvku na provoz na
rok 2018 Městskému kulturnímu středisku
Konice, příspěvkové organizaci.
3. Schvaluje rekonstrukci kotelny v požární
zbrojnici, Hřbitovní 635, Konice.
4. Schvaluje jednorázový doplatek úvěru na
koupi nemovitostí dle smlouvy č. 430570409.
5. Schvaluje podle § 84 odst. 2 písm. c) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve
znění pozdějších předpisů, změnu č. 1 Směrnice města Konice č. 1/2016, směrnice pro používání sociálního fondu.
6. a) Schvaluje 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.
b) Schvaluje rozpočtové opatření č. 24/2018.
Jedná se o převod finančních prostředků ze
zvýšených příjmů na modernizaci, rekonstrukci kotelny na ul. Hřbitovní – hasičárna.
c) Schvaluje 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.
d) Schvaluje 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.
e) Schvaluje rozpočtové opatření č. 29/2018.
Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci uvolněnou Krajským úřadem Olomouckého kraje
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ve výši 30 000 Kč pro Městské kulturní středisko Konice na částečnou úhradu nákladů na
honoráře účinkujících, služby, poplatky OSA,
pronájem a propagaci v rámci akce Kulturní
léto 2018 dle uzavřené smlouvy o poskytnutí
dotace.
f) Schvaluje rozpočtové opatření č. 30/2018.
Na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. j. 2018/144701-231 ze dne
26. července 2018 uvolňuje Krajský úřad Olomouckého kraje účelovou neinvestiční dotaci
ve výši 38 551,65 Kč. Finanční prostředky jsou
určeny na úhradu překročených výdajů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně – právní ochrany dětí
v rámci finančního vypořádání za rok 2017.
7. Schvaluje odkoupení pozemku p. č. 252 v k. ú.
Konice od p. Jaroslava Opletala a p. Eduarda
Opletala za cenu 100 Kč/m2.
8. Schvaluje uzavření Darovací smlouvy týkající se darování „Varovného a výstražného systému“ – rozhlasu Mikroregionem Konicko do
vlastnictví města Konice.
9. Neschvaluje prodej části pozemku p. č.
1301/ 1 v k. ú. Konice.
10. Schvaluje prodej části pozemku p. č. 1198/1
v k.ú. Runářov manželům Přikrylovým za cenu 53 Kč/m2.
11. Schvaluje:
a) Smlouvu o advokátní úschově ke kupní
smlouvě týkající se prodeje pozemků p. č. 22
a 25 v k. ú. Konice
b) Kupní smlouvu „Konice“ týkající se prodeje pozemků p. č. 22 a 25 v k. ú. Konice
12. Vyhovuje žádosti Charity Konice ze dne
1. 8. 2018 o prominutí odvodu za méně závažné porušení rozpočtové kázně.
13. Schvaluje předání a převzetí stavby „Polní
cesta C16 a rekonstrukce mostu M4 v k. ú. Konice – II. etapa“ a schvaluje bezúplatný převod
do majetku města Konice.
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
10. září 2018
Usnesení č. 61/2018
Dne 10. 9. 2018
1. Rada města Konice schvaluje:
a) Rozpočtové opatření č. 32/2018. Jedná se
o převod finančních prostředků z rezerv na
odměnu životní výročí ve výši 5 000 Kč.
b) Rozpočtové opatření č. 33/2018. Jedná se
o převod finančních prostředků z rezerv na
mzdu a odvody komunální služby ve výši
80 400 Kč.
c) Rozpočtové opatření č. 34/2018. Jedná se
o převod finančních prostředků ze zvýšených
příjmů na dani z přidané hodnoty na opravu
WC zámek – přízemí ve výši 250 000 Kč.

strana 3
2. Rada města Konice bere na vědomí zprávy
o výsledcích veřejnoprávní kontroly za rok
2017 a průběžné veřejnoprávní kontroly za
1. pololetí 2018 u příspěvkových organizací
zřízených městem.
3. Rada města Konice:
a) Schvaluje poskytnutí dotací na rok 2019
z rozpočtu města, a to: Charitě Konice – Mateřskému centru Srdíčko ve výši 20 000 Kč,
Sboru dobrovolných hasičů Konice ve výši
49 000 Kč, Sboru dobrovolných hasičů Runářov ve výši 20 000 Kč, Sboru dobrovolných
hasičů Nová Dědina ve výši 25 000 Kč, Muzeu
řemesel Konicka, z. s., ve výši 10 000 Kč, Mysliveckému spolku Konice, z. s., ve výši 5 000 Kč,
Českému svazu chovatelů, z. s., ve výši 5 000 Kč.
b) Doporučuje ke schválení Zastupitelstvu města
Konice poskytnutí dotací na rok 2019 z rozpočtu města, a to: Charitě Konice – pečovatelské
službě ve výši 150 000 Kč, Charitě Konice – domácí a hospicové péči ve výši 100 000 Kč, Tělocvičné jednotě Sokol Konice ve výši 100 000 Kč.
4. Rada města Konice schvaluje rozpočet na
rok 2019: Mateřské školy Konice, příspěvkové
organizace, Základní školy a gymnázia města
Konice, příspěvkové organizace, a Městského
kulturního střediska Konice, příspěvkové organizace.
5. Rada města Konice schvaluje střednědobý
výhled rozpočtu na období 2020 až 2021:
Mateřské školy Konice, příspěvkové organizace, Základní školy a gymnázia města Konice,
příspěvkové organizace, a střednědobý výhled
rozpočtu na období 2020 až 2023 Městského
kulturního střediska Konice, příspěvkové organizace.
6. Rada města Konice schvaluje odměnu ředitelce Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvkové organizace, dle předloženého
návrhu.
7. Rada města Konice schvaluje směrnici
č. 7/2018 Kontrolní řád.
8. Rada města Konice schvaluje Rozpočtové
opatření č. 35/2018. Jedná se o převod finančních prostředků z ostatních činností – rezervy, na sociální péči (komunitní centrum) – nespecifikované rezervy ve výši 200 000 Kč.
9. Rada města Konice doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený návrh OZV
č. 2/2018, kterou se mění a doplňuje obecně
závazná vyhláška města Konice č. 6/2015,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
10. Rada města Konice schvaluje v souladu
s §102 odst. 2 písm. b) zákona o obcích řediteli Městského kulturního střediska platový
výměr č. 5 dle přílohy, s účinností od 1. září
2018.
11. Rada města Konice schvaluje podle §102
odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, uzavření veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí
mezi městem Konice a obcemi Budětsko, Horní Štěpánov a Kladky.
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12. Rada města Konice bere na vědomí Žádost o finanční podporu k zajištění provozu
Hospice na Svatém Kopečku.
13. Rada města Konice navrhuje Zastupitelstvu města Konice schválit prodej části pozemku p. č. 666/3 v k. ú. Čunín panu R. S. za
cenu 54 Kč/m2.
14. Rada města Konice vyhlašuje záměr pronajmout část pozemku p. č. 121 v k. ú. Konice,
která je zastavěna stavbami ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu.
15. Rada města Konice schvaluje uzavření
Smlouvy o nájmu nemovitosti číslo 16-2018
s MUDr. Jiřím Šťastným se slevou nájmu a služeb na 1/5.
16. Rada města Konice schvaluje uzavření
Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 17-2018
s D. H. týkající se pronájmu části pozemku p. č.
580/3 v k. ú. Čunín.
17. Rada města Konice schvaluje Charitě Konice, Zahradní 690, Konice, IČ: 47921218 výpůjčku části Masarykova nám. v Konici 3×6 m
za účelem pořádání Dne Charity 27. 9. 2018
od 8.30 do 17.00 hodin.
18. Rada města Konice schvaluje pronájem
garáže na pozemku p. č. 1425 v k. ú. Konice
o výměře 27 m 2 paní L. K. od 1. 10. 2018 do
31. 3. 2019 za cenu 400 Kč/měsíc.
19. Rada města Konice schvaluje výpůjčku
místnosti č. 204 o výměře 32,71 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 1× za 14 dnů, od 1. 9. 2018 do 30. 9.
2020, pro Společnost Podané ruce, o. p. s., se
sídlem Vídeňská 225/3, 639 00 Brno-Štýřice,
IČ: 60557621.
20. Rada města Konice vyhlašuje záměr pronájmu části stavby bez č. p./č. e., (stavba pro
výrobu a skladování) která je součástí pozemku p. č. 121 v k. ú. Konice.
21. Rada města Konice vyhlašuje záměr pronájmu části stavby bez č. p./č. e., (stavba pro
výrobu a skladování) která je součástí pozemku p. č. 121 v k. ú. Konice.
22. Rada města Konice vyhlašuje záměr pronájmu části pozemku p. č. 121 v k. ú. Konice.
23. Rada města Konice vyhlašuje záměr pronajmout pozemky p. č. 618/3 a st. 188 v k. ú.
Čunín.
24. Rada města Konice schvaluje:
a) Ukončení nájmu bytu Zahradní 690/3, Konice s panem J. Š., dohodou k 30. 9. 2018.
b) Pronájem bytu č. 6 o velikosti 2+kk a podlahové ploše 55,68 m2 na adrese Zahradní 690,
Konice panu J. Š., od 1. 10. 2018 na dobu neurčitou za 34 Kč/m2/měsíc s tím, že nájem se
vždy od 1. 1. následujícího kalendářního roku
zvyšuje o 1 Kč/m2.
c) Pronájem bytu č. 3 o velikosti 1+kk a podlahové ploše 37,39 m2 na adrese Zahradní 690,
Konice panu Z. P., (zastoupený opatrovníkem
městem Konice – Bc. Rosenbergová a Mgr. Koudelková – pověřené pracovnice výkonem funkce veřejného opatrovníka) od 1. 10. 2018, na
dobu neurčitou za 34 Kč/m2/měsíc s tím, že
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nájem se vždy od 1. 1. následujícího kalendářního roku zvyšuje o 1 Kč/m2.
25. Rada města Konice souhlasí:
a) S pokládkou zemního kabelového vedení
včetně pojistkových skříní a s vydáním územního rozhodnutí a souhlasu dle zákona č. 183/
2016 Sb., pro stavbu „Konice, Husova, rozš. DS
NN, NABISWERA“.
b) Se zpracováním projektové dokumentace
na rekonstrukci vedení veřejného osvětlení
v ulici Husova.
26. Rada města Konice bere na vědomí Žádost
o dar na zřízení nového babyboxu v Jeseníku,
Babybox pro odložené děti STATIM, z. s., Pod
Oborou 88, 104 00 Praha 10.
27. Rada města Konice:
a) Doporučuje Zastupitelstvu města Konice
schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene se společností FVE 52, s. r. o., IČ: 05258464, Vídeňská
546/55, 639 00 Brno.
b) Doporučuje Zastupitelstvu města Konice
schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu mezi městem Konice a společností FVE 52, s. r. o., IČ: 05258464, Vídeňská
546/55, 639 00 Brno.
c) Vyhlašuje záměr zřídit právo stavby na pozemcích parc. č. 6152, p. č. 4599 a p. č. 4600
v k. ú. Konice.
28. Rada města Konice doporučuje Zastupitelstvu města Konice schválit mimořádnou odměnu starostovi města panu Františku Novákovi dle přílohy.
Usnesení bylo schváleno v poměru:
Pro 5, proti 0, bod č. 28, pro 4, proti 0, zdržel se 1
(František Novák).
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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V souvislosti s vybudováním nové jazykové
učebny v přízemí pavilonu B byla zdokonalena i konektivita školy a připojení k internetu,
a to instalací datového rozvaděče a datových
kabelů. Rovněž byl instalován nový server

a firewall pro zvýšení síťové bezpečnosti. Součástí projektu byly i drobné úpravy prostoru
před budovou školy.
Realizace projektu přinese škole výrazné
zlepšení podmínek pro výuku přírodovědných předmětů a cizích jazyků a rozšíří rovněž
možnosti zájmového vzdělávání žáků.
Mgr. Eva Obrusníková, ředitelka školy

Zahájení školního
roku 2018 / 2019
v MŠ Konice
Zápis na školní rok 2018/2019 proběhl v květnu tohoto roku. Už po zápisu bylo zřejmé, že
znovu otevřeme IV. třídu. K zápisu přišlo 33
dětí. Všechny děti byly přijaty a to jsme netušili, že se ještě v průběhu prázdnin dohlásí
dalších 5 dětí. Velice nás těší zájem rodičů
a to, že se k nám vrací i sourozenci „našich“ dětí,
kteří mají trvalý pobyt mimo školský obvod.
Díky znovuotevřené třídě jsme mohli přijmout
i tyto děti.

Modernizace
konické školy
Během uplynulých letních měsíců proběhly
v konické škole významné změny. Město Konice, zřizovatel Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvkové organizace, realizovalo projekt s názvem Modernizace učeben základní školy v Konici v hodnotě 2,7 mil. Kč. Projekt byl z 85 % hrazen z finančních prostředků Evropské unie, z 5 % z prostředků státního
rozpočtu a z 10 % z obecního rozpočtu.
V rámci projektu byla modernizována učebna fyziky a chemická laboratoř, byla vybudována nová učebna cizích jazyků a keramická
dílna. Projekt řešil i zajištění bezbariérového
přístupu do učeben, modernizaci bezbariérového hygienického zařízení a výměnu podlahové krytiny, a to jak v učebnách, tak v části
přístupových chodeb.

3. září na všechny děti čekali před školkou
noví kamarádi – chlapeček s holčičkou, které
vyrobila p. uč. Pírková z přírodních materiálů. Obdivovali je děti i rodiče.
Na děti ze třídy Koťátek čekalo také překvapení v podobě nové prostorné šatny.
I když se první dny „nováčků“ neobešly bez
slziček, dnes již přicházejí do MŠ s úsměvem.
Čeká na ně spousta zajímavých programů a pořadů, které pro ně pečlivě připravujeme nebo
vybíráme. Přejeme všem dětem, aby se jim
v naší školce líbilo.
Hana Továrková, ředitelka MŠ Konice
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Milí příznivci
konického skautingu
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

Začal nový školní rok a s ním se i naplno rozjela
realizace aktivit spojených s projektem MAP II.
Jak jste již dříve byli informováni, v projektu funguje 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) složených z vedoucích pracovníků škol, zástupců zřizovatelů, pedagogů či lektorů zájmových kroužků. Cílem všech pracovních skupin je
vytvoření fungujících platforem vedoucích pracovníků, zástupců zřizovatelů, pedagogů MŠ, ZŠ,
ZUŠ či lektorů volnočasových aktivit v oblasti vedoucí k předávání zkušeností a dobré praxe formou pravidelných setkávání. Pracovní skupiny
budou usilovat o zlepšení spolupráce škol s rodiči, veřejností či místní komunitou. V průběhu
měsíce září se postupně sešly všechny pracovní
skupiny. Na začátku pracovních jednání byli členové pracovní skupiny seznámeni s projektem
a poté si ze svých řad zvolili vedoucího pracovní
skupiny. Následně probíhala diskuze spojená s návrhem programu pracovní skupiny. Mezi hlavní
činnosti pracovních skupin patří aktualizace analytické a strategické části dokumentu a tvorba
akčního plánu – zejména návrhy aktivit spolupráce mezi jednotlivými aktéry poskytujícími vzdělávání v oblasti. Nedílnou součástí činnosti pracovní skupiny je identifikace místních lídrů a jejich zapojení do činnosti pracovní skupiny a tím
se podílet na budování znalostních kapacit v oblasti (návrhy seminářů, workshopů pro pedagogy či veřejnost). Dalším z cílů pracovních skupin
je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání u dětí a žáků. Pozornost
bude věnována i problematice inkluzivního vzdělávání a začlenění dětí s potřebou podpůrných
opatření do hlavního vzdělávacího proudu a volnočasových aktivit bez rozdílu (rovný přístup ke
vzdělávání). Nejbližší aktivitou implementace,
která nás čeká, je podzimní výsadba lip s dětmi
a žáky (lípa jako symbol republiky k významnému stému výročí). Zapojené školy obdrží z projektu 1 ks vzrostlé lípy. Chtěla bych všem za celý
realizační tým popřát úspěšný start v novém
školním roce. Těšíme se na spolupráci.
Realizační tým projektu Venkovské školy Regionu
HANÁ společně – MAP II v Náměšti na Hané dne
11. 9. 2018: Mgr. Pavla Valentová (Analytik projektu), Ing. Kateřina Vičarová (hlavní manažerka
projektu), Mgr. Marta Husičková (koordinátorka
projektu), Mgr. Filip Strážnický (koordinátor projektu)
EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Při čtení těchto řádků už bude v plném proudu
podzim a to nejen astronomický, ale i kalendářní. Meteorologové nám slibují nadprůměrné teploty, tak snad to vydrží, abychom na schůzkách
nemuseli být zavření v klubovně, ale mohli vyjít
hezky do přírody. Tímto si vlastně připomínám,
abych pozval všechny zájemce o skauting za
námi. Takže naše schůzky jsou klasicky každý
pátek. Děti od první do páté třídy mají schůzky
od 14 do 16 hodin, děti od šesté třídy a starší od
16 do 18 hodin. Klubovnu máme ze zadní strany zámku, vchod zámeckou zdí ze Smetanovy ulice.
A nyní si pojďme trochu zavzpomínat na letní
měsíce, kdy děti měly ještě prázdniny, a užívali
jsme si 14 dní na letním táboře. Letos jsme jeli
na tábořiště u Javoříčka. Naposledy jsme tu byli
v roce 2011 a moc se toho nezměnilo. Tedy až na
nějaké drobnosti, co se týče modernizace tábořiště. Letos nás jelo 29 dětí a navíc i skoro čtyřletý Ríša a 16měsíční Kristiánek. Oba to zvládali
s nadhledem a pohodou. Letos jsme tábor opět
nestavěli a přijeli do hotového. Takže jsme se jen
nastěhovali do podsadových stanů a mohli začít
s táborovým programem. Tím bylo chystání zahajovací vatry. Naštěstí ještě nebyl vyhlášen zákaz rozdělávání ohňů, takže to bylo dobré. U ohně
také děti zažily úvodní scénku celotáborové hry
na motivy filmu Hunger games. V první polovině
tábora tak probíhal výcvik a ve druhé se začalo
schylovat k ostrým soubojům. Hráli jsme také jiné hry, ať už běhací bojovky jako Tanky nebo třeba přemýšlecí šifrovačky a podobně. Dalšími soutěžemi byli například Zálesácký pětiboj, Skautský desetiboj, Sportovní olympiáda, závody v plavání, apod. Každý se mohl najít v tom, v čem je
dobrý a ostatním to řádně natřít. Během tábora
jsme stihli navštívit Javoříčské jeskyně včetně
muzea a také hrad Bouzov. Kromě prohlídkové
trasy jsme se vyřádili na kárách nebo na trampolíně. Nedaleko tábora se nacházely také tři rybníky. Koupat jsme se chodili sice na ten nejvzdálenější, zato byl ale největší a nejčistší. Protože
jeden z hlavních cílů skautingu je vychovávat
z dětí samostatné a schopné občany, o chod tábora se staraly jednotlivé družiny dětí. Jejich
úkolem bylo zajišťovat dřevo na vaření i oheň,

INZERCE

RODINNÝ DŮM,
hledám ke koupi
Cenu respektuji

tel.: 731 078 958
Sháním rekreaci
na Konicku
(Chalupu nebo chatu)
Děkuji za nabídku, Jana

732 715 267
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pomáhat vozit vodu, dohlížet na čistotu tábora
a hlavně starat se o kuchyň. A to nejen o úklid,
mytí nádobí, ale hlavně pod dozorem vedoucích
o přípravu všech jídel včetně jejich výdeje. Všichni to zvládali obstojně, takže jsme nikdy nehladověli. Po 14 krásných dnech jsme se však museli sbalit a rozloučit.
Vlaďa Hirt - Kartágo

Vzpomínka
na Konické štrapáce
Letos se uskutečnil již 41. ročník Štrapácí a jubilejní 20. ročník cyklistické akce Na kole okolo
Konice. Počasí nám trochu nepřálo, bylo chladno
a na některých místech pršelo. To některé turisty odradilo. Pochod byl zařazen do seriálu 100 pochodů ke stému výročí republiky a ke 130. výročí
založení Klubu českých turistů. Letošní pěší trasy
byly vedeny po nově značených trasách v okolí
Konice a turisté si je velmi pochvalovali. V cíli každý obdržel pěkný diplom, propisku a skleničku
s logem pochodu, drobné občerstvení a ještě malý dárek. Přijeli turisté z Prahy, Karlových Varů,
Kolína, Brna a také čtyři turisté z Katovic.

Celkem se na startu sešlo 340 turistů, z toho 288
pěších a 52 cykloturistů. U pěších turistů byl největší zájem o trasu 10 km, kterou absolvovalo
142 turistů a nejdelší trasu 50 km 10 turistů.
Chtěl bych poděkovat konickým turistům, kteří
nám pomohli při organizaci pochodu, ale také
městu Konice a všem sponzorům, bez jejichž podpory bychom tuto akci nemohli kvalitně připravit. Příští ročník se uskuteční v sobotu 22. června
2019, ale start a cíl pochodu bude v restauraci
Litovel Klasik, ve Sportovní ulici u fotbalového
hřiště.
Na vaši účast se již nyní těší
za pořadatele Stanislav Dostál

.

Seniorské cestování
Dlouhé Stráně 2018

Každý rok se snažíme vybrat nějaký výlet, který
pořádá Olomoucký kraj pro své seniory. V letošním roce jsme se přihlásili na výlet na Dlouhé
Stráně s prohlídkou podzemní elektrárny. Někteří již tuto moderní stavbu navštívili, ale stále je
to něco ohromujícího, co můžeme shlédnout vícekrát. Kdo tam ještě nebyl, vřele doporučuji. Autobus vyjel z Konice se zastávkou v Šumperku,
kde přistoupili další účastníci a paní průvodkyně. Tato nám svým výkladem po celou cestu zpříjemňovala cestování. První zastávka byla v malé
dědince Rejchartice, kde místní řezbáři v přírodním areálu vystavovali svá díla, sochy andělů.
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Byla to velice pěkná výstava a všichni jsme byli
nadšeni. Další zastávkou byl starý dřevěný kostelík Archanděla Gabriela v Maršíkově, z roku
1609, jehož stavba se s nepatrnými úpravami zachovala v původním stavu do dnešního dne. Po
obědě v Koutech nad Desnou jsme se vydali na
prohlídku do podzemí elektrárny, a odtud nás
autobus vyvezl klikatou silnicí až nahoru pod
horní nádrž vodní elektrárny (1353 m). Počasí
nám přálo a tak jsme si mohli obejít kolečko kolem hráze. Nádherný rozhled na Praděd, Výrovku, Mravenečník atd. nás uchvátil. Cestou zpět
jsme se ještě zastavili v lázních Velké Losiny na
výborný zákusek s kávičkou a potom jsme již odjížděly k domovu. Organizátoři nám seniorům
opravdu připravili pěkný výlet s pěkně prožitým
dnem, za což jim mnohokrát děkujeme.
Za účastníky Eva Antlová

Za vílou Pilavkou
Jako každý rok jsme připravili pro turisty a příznivce turistiky náš pochod pod názvem „Za vílou Pilavkou“. V pátek jsme vyznačili trasy a v sobotu 8. září byl zahájen pochod. Tento pochod
je pořádán formou hvězdicového pochodu. Účastníci mohou vycházet ze stanoviště Na Bytovkách
v Konici a dojít nebo dojet z místa svého bydliště
k prameni Pilavky. Počasí bylo ideální na výlet,
trasy vedly převážně lesními cestami až ke stanovišti na Pilavce. Tady obdržel každý účastník
malé pohoštění, diplom s medailí a malý dárek.
Po odpočinku jsme se vyznačenou cestou vraceli
do Konice. Letošního pochodu se účastnilo celkem 86 osob, z toho 9 dětí. Nejmladší účastnicí
byla 1,5letá Nelinka Navrátilová z Kostelce na
Hané. Na kole absolvovali trasu čtyři účastníci,
Pavel Klíč ujel 60 km. Nejstaršími účastníky byli
manželé Ondráčkovi z Prostějova. Přijeli nás také podpořit turisté z Lutína, Prostějova, Olomouce, Lanškrouna a Bystřice nad Perštejnem. Je to
sice méně než minulý rok, ale doufáme, že příští
rok bude účast lepší. Jen nás mrzí, že účast konických občanů byla minimální. Děkujeme všem,
kteří nás podpořili, a to Městu Konice a hlavně
našim rodákům, panu Stanislavu a Haně Dostálovým.
Za KČT Konice Eva Antlová

Program KČT Konice
říjen 2018
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 nebo 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. 16 km.

Z konického
fotbalu
Opět po měsíci zdravíme všechny příznivce konického fotbalu. Od minulého vydání Zpravodaje se sezóna všech našich mužstev rozjela naplno, takže v tomto příspěvku vás seznámíme s dosaženými výsledky našich mužstev a s jejich programem do konce podzimní části sezóny 2018/19.
Muži – V hodnoceném období sehráli muži 5 mistrovských utkání, a to se střídavými úspěchy.
Vyhráli doma nad Českou Vsí 2:1 a nad Leštinou
2:1, ve Chválkovicích prohráli na pokutové kopy
v poměru 2:3. Zbývající utkání prohráli, a to
doma se Sokolem Bohuňovice 1:2 a v Rapotíně
1:4. Po 7 odehraných zápasech tak patří mužům
8. příčka se ziskem 10 bodů a skóre 13:13.
Ve zbývající části sezóny, která končí 4. listopadu sehraje naše mužstvo mistrovské utkání:
Na domácím hřišti (vždy v neděli) – 7. 10. od
15.00 hodin s SK Náměšť a 21. 10. od 14.30 hodin se Sokolem Troubelice.
Na hřištích soupeřů – v sobotu 13. 10. od 15.00
hodin v Maletíně, autobus odjíždí ve 13.00 hodin, v sobotu 27. 10. od 14.30 hodin v Hlubočkách, autobus odjíždí ve 14.30 hodin a v neděli
4. 11. od 14.00 hodin v Pasece, autobus odjíždí
ve 12.00 hodin.
Dorostenci – nezahájili sezónu příliš úspěšně,
když z 5 odehraných zápasů získali pouze 2 body
za vítězství 5:4 na pokutové kopy na hřišti v Mohelnici. Ostatní zápasy prohráli, a to 0:3 v Chomoutově a doma 1:4 s FK Nové Sady, 1:7 s SK SULKO Zábřeh a 0:1 s 1. FC Viktoria Přerov B. V průběžné tabulce jim tak patří 12. místo se ziskem
2 bodů a skóre 6:19.
Ve zbývající části podzimu sehrají dorostenci tato utkání:
Na domácím hřišti (začátek vždy v 10.00 hodin) v neděli 14. 10. se Sokolem Určice, v neděli
28. 10. se Sokolem Čechovice, v sobotu 3. 11.
s SK Haňovice.
Na hřištích soupeřů v sobotu 6. 10. začátek
ve 12.30 hodin v Želatovicích, autobus odjíždí
v 10.30 hodin, v sobotu 20. 10. zač. v 10.00 hodin v Jeseníku, autobus odjíždí v 7.00 hodin.
Žáci – Mužstva žáků odehrála zatím rovněž 5 mistrovských utkání. Na domácím hřišti porazili FC
Želatovice starší 2:0, mladší 5:2, naopak v Olšanech prohráli starší 1:2, mladší 3:6. V dalším utkání na domácím hřišti s SK SULKO Zábřeh starší zvítězili 3:1, mladší prohráli 1:8. V Čechovicích
obě mužstva zvítězila, a to starší 2:1 na pokutové kopy a mladší 6:3. V zatím posledním utkání
na domácím hřišti s FK Nové Sady starší prohráli
1:3, mladší rovněž prohráli, a to 3:4. Po 5 odehraných kolech tak starším patří v průběžné tabulce s 8 body 6. příčka se skórem 8:7, mladším
se ziskem 6 bodů 10. příčka se skórem 18:23.
Mužstvům žáků zbývá odehrát ještě tato utkání:
Na domácím hřišti (starší od 10.45 hodin, mladší od 9.00 hodin) – v neděli 7. 10. s Hanou Nezamyslice, v neděli 21. 10. s FK Jeseník.
Na hřištích soupeřů v sobotu 13. 10. začínají
starší v 9.30 hodin, mladší v 11.15 hodin v Dubu
nad Moravou, odjezd autobusu v 7.45 hodin,
v neděli 28. 10. začínají starší v 11.30 hodin,
mladší v 10.00 hodin ve Slavoníně, doprava je
auty, v neděli 4. 11. začínají starší ve 14.00 hodin, mladší ve 12.30 hodin v Černovíru, doprava je auty.
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Přípravky
Mužstva přípravek hrají turnajovým způsobem
a termíny konání jsou vyhlašovány průběžně.
Proto je třeba sledovat informace ve vývěsních
skříňkách resp. na webových stránkách.
Tak jako všem ostatním mužstvům výrazně
pomáhá divácká podpora. Proto vás všechny
zveme na utkání všech našich. Je z čeho si vybírat. Aktuálně jsou pozvánky na fotbal a výsledky vyvěšovány ve vývěsních skříňkách a rovněž
tak na webových stránkách fotbal-konice.cz nebo
sokol-konice.cz. Chceme rovněž upozornit, že
i nadále trvá možnost přihlásit zájemce o fotbal
u trenérů nebo vedoucích jednotlivých mužstev
(kontakty najdete na webových stránkách) a trvá
i výzva k pomoci fotbalovému oddílu v oblasti
funkcionářské (Jiří Kučera – tel.: 602 708 149).
Neváhejte a přijďte. Na setkání se těší vedení
konického fotbalu včetně Pavla Klíče, autora tohoto článku.

INZERCE

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

Knihovna Konice
Zveme všechny příznivce dobrodružství a cestování na přednášku Petra Nazarova s fotografiemi a vyprávěním o cestách po Novém Zélandu.
Petr Nazarov procestoval několik desítek zemí

a v některých z nich na několik měsíců či dokonce let zakotvil. Na cestování je pro něj fascinující
nejen objevování zajímavostí a krás různých míst
na světě, ale zejména objevování sebe sama, svých
možností a limitů. O svých zážitcích vám bude vyprávět ve čtvrtek 18. října v 17.00 hodin v prostorách knihovny.
13. listopadu se můžete těšit na přednášku
Bc. Dany Šimkové o nejslavnější lodi – Titaniku. Lektorka vás provede historií, stavbou, vyplutím i slavnými pasažéry.
Vlasta Snášelová

RUNÁŘOV 2018
... pokračování ze str. 1
25. listopadu 1938 byla obec za účasti branné
moci, zemské rady a představitelů okresu Moravská Třebová přičleněna do Reichu a tím začala
pro obec jiná pravidla. Nastoupila hraniční stráž.
Byly zřízeny celní stanice. Hranice procházela
okolo jazykového ostrůvku. Hranice způsobila
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řadu omezení pro místní obyvatele, na které si
museli zvyknout. Některé české rodiny dokonce
opustily německý ostrůvek a odstěhovali se do
českých vesnic v okolí. 15. 3. 1939 byl zřízen protektorát Čechy a Morava, ale na hranicích se nic
nezměnilo, až do roku 1940 vykonávali celníci
svoji práci. Konec války i zde skončil 9. 5. 1945
a začíná období změn po osvobození. Na celý německý ostrůvek se začínají uplatňovat Postupimské dohody a Benešovy dekrety včetně odsunu
občanů německé národnosti, které se realizovalo postupně v roce 1946 ve třech vlnách. Bylo odsunuto na 500 německých občanů. V obci zůstali
obyvatelé ve 14 domech. Postupně dochází k osidlování obce, jedná se o obyvatele především okolních obcí. V roce 1947 bylo v obci napočítáno
312 obyvatel, ve školním roce 1947–48 bylo ve
dvojtřídce 49 žáků. V roce 1961 bylo v obci 334
obyvatel, postupně jejich počet klesá a v současné době je to 127 obyvatel.
Státní správa byla vykonávána MNV, v roce 1960
dochází ke zrušení okresu Litovel a zřízení okresu Prostějov, od 1. 1. 1986 je obec součástí Konice.
V roce 1948 byla v obci založena Moravská zemská hasičská jednota, starostou se stal Adolf Koutný, velitelem Josef Grulich, jednatelem Alois Zapletal. Pod změněným názvem tento spolek působí do dnešní doby jako hasiči Runářov. V období
v obci vyhořely 3 rodinné domy, a to č. p. 79, 87
a 94, dále celý teletník včetně telat za obcí směrem k Jednovu. V obci byly dále aktivní společenské organizace: ženy, Červený kříž, Svazarm, družstvo Jednota a v neposlední řadě Osvětová beseda, která podporovala kulturní život a pravidelně
nastudovávala divadelní hry, které se těšily veřejnému zájmu. Zde největší roli sehrál Josef Pleva, Josef Velek a další nadšenci. Všechny společenské organizace časem zanikly a zůstali jen hasiči.
Základní škola jako dvojtřídní a později jednotřídní působí do roku 1972, kdy byla zrušena.
Souběžně od r. 1971 zde byla zřízena jednotřídní mateřská školka, která byla plně obsazena
a její činnost byla ukončena v roce 2001. Zajímavé je, že na škole v roce 1946 začal učit František
Novák a tento učitel také byl u konce vyučování
v roce 1972. Mezi tím se vystřídala řada ředitelů
a především učitelek, které učily druhou třídu.
Nejdéle zde pobýval ředitel Arnošt Gröpl. Na MŠ
to byla Zdena Nováková.
Na úseku hospodářské činnosti v počátku 50. let
vzniká JZD, v roce 1958 přebírá patronát JZD Senice a dochází k růstu ekonomiky a odměňování, v roce 1960 při reorganizaci okresů odchází.
V roce 1964 vzniká Státní statek Brodek u Konice. V 70. letech dochází k výstavbě pěti domů
s osmi bytovými jednotkami a také výstavbě celého areálu střediska pro chov dojnic. Po roce
1989 a transformaci vzniká společnost Lako Konice, kde na počátku pracuje 68 pracovníků. V roce 2004 je společnost přetransformována na
ROLS Konice.
V současné době zde stále pracuje okolo pěti pracovníků a polní práce zajišťuje ROLS Lešany. Došlo k rapidnímu snížení chovu skotu a zrušení
dojnic.
Obec má v současné době 98 domů, z tohoto
počtu je 39 trvale obydlených, zbytek i s devíti
chatami slouží k rekreaci. Obyvatel je 127.
Vladislav Škrabal

ZPRAVODAJ KONICE

PROGRAM
říjen 2018
Konice, Kostelní 46 (přízemí zámku)
Pondělí (dle domluvy)
Cesta ke zdravé rodině
přímá pomoc rodinám – 739 246 008
Pondělí (8 – 12 hodin) – Volná herna
(29. 10. BUDE VOLNÁ HERNA UZAVŘENA)
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
3. 10. – Brambory a traktory
10. 10. – Písničky o zvířátkách
17. 10. – Sportujeme
24. 10. – Dráček Mráček
31. 10. – Český lev
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

MIMOŘÁDNÉ AKCE – ŘÍJEN 2018
5. 10. od 10.00 hodin
Období vzdoru, přednáška klinické
psycholožky PhDr. Petry Tenglerové
17. 10. od 16.00 hodin
Léčebné polévky – zdravotní gramotnost,
lektorka Ing. Dagmar Lužná, poradce pro
výživu a zdravý životní styl, autorka knih.
27. 10. od 14.00 hodin
11. Konická drakiáda – Březský vrch
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KULTURNÍ
PŘEHLED
ŘÍJEN 2018

VÝSTAVA
GALERIE ZÁMKU KONICE

KONICE V DATECH 1918 – 1938
výstava fotografií do 29. 10. 2018
Po – Pá 9.00 – 12.30, 13.00 – 16.00 hodin
Pátek 5. 10. do 22.00 hodin
Sobota 6. 10. 8.00 – 18.00 hodin
Neděle 28. 10. 15.00 – 17.00 hodin

AKCE – 100 LET REPUBLIKY
DOLNÍ ZAHRADA (před zámkem)
V sobotu 6. 10. 2018, 14.00 – 18.00 hodin,
navazuje na program St. Města pod Sněžníkem

NA SHLEDANOU POHRANIČÍ
– SLZY V OČÍCH ROKU 1938
BŘEZSKÝ VRCH – U MOHYLY T. G. M.
V neděli 28. 10. 2018 ve 14.00 hodin
vzpomínková akce – státní svátek

Den vzniku samostatného
československého státu
Společné položení věnce a vztyčení vlajky.

KPH
KONCERTNÍ SÁL ZÁMKU KONICE
Ve středu 10. října v 19.00 hodin

KYTAROVÝ RECITÁL SUEÑO
ANNA SLEZÁKOVÁ
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.

ZÁJEZD DO DIVADLA
DIVADLO NA FIDLOVAČCE – PRAHA
V sobotu 20. října v 15.00 hodin

JEPTIŠKY (VYPRODÁNO)
odjezd autobusu v 6.30 hodin
z autobusového nádraží v Konici.

AKCE PRO DĚTI
BŘEZSKÝ VRCH
V sobotu 27. října od 14.00 hodin

11. KONICKÁ DRAKIÁDA

CHARITA KONICE

KNIHOVNA
Ve čtvrtek 18. října v 17.00 hodin
Přednáška P. Nazarova – NOVÝ ZÉLAND
Půjčovní doba: pondělí – středa – pátek
9.00 – 11.00 a 11.30 – 16.00 hodin

TIC – ZÁMEK – MUZEUM
Otevřeno ve všední dny 9.00 – 12.30
a 13.00 – 16.00 hodin. Doba trvání prohlídky
je 45 minut. Po dobu prohlídky může být TIC
Konice uzavřeno. Vstupenky zakoupíte v TIC.
Informace: 739 333 721, 602 934 905

NOVĚ V PRODEJI:
publikace KONICE V DATECH 1200 – 1989
a turistická vizitka OCHOZSKÁ KYSELKA
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