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Město Konice s místními částmi Čunín, Křemenec, Ladín, Nová Dědina a Runářov
Volby do Poslanecké sněmovny

2021
Setkání občanů
se zastupiteli města
a zaměstnavateli na Konicku

Oslavy 100 let
sokolovny

Vážení spoluobčané, dovoluji si vás pozvat na
další setkání občanů všech místních částí Konice se starostou, místostarostou a dalšími zastupiteli města. Naše setkání se uskuteční ve
čtvrtek 14. října 2021 v 18 hodin v komunitním centru Konice.
Našemu setkání bude předcházet celodenní návštěva Rady Olomouckého kraje v Konici, takže
budete čerstvě informování o závěrech z tohoto jednání. Zájem o představení své společnosti projevil nový majitel stolárny a výroby oken
v Konici. K návštěvě našeho setkání tedy vyzvu
i další zaměstnavatele z Konicka.
Předpokládám, že nabídka práce v místě je zajímavé téma. Bavit se samozřejmě budeme také
o vývoji investic ve městě a plánech radnice.
Prostor bude i pro připomínky a podněty. Nebo
si třeba přijďte dát jen kávu a něco k ní a podívat se, jak jsme vyřešili akustiku v komunitním
centru a jak vypadá nová opona na sále. Řekneme vám také naše plány rozvoje činnosti komunitního centra, a to včetně založení klubu kina.
Můžete také sdělit vaše podněty ke komunitnímu centru.
Těšíme se na setkání s vámi.
Krásný den, Ing. Michal Obrusník, starosta

V sobotu 18. září 2021 jsme si připomněli 100
let od otevření sokolovny v Konici. Při této příležitosti jsme společně vysadili v sokolské zahradě památeční strom – dub letní.
V navazujícím programu se pak návštěvníci akce mohli dozvědět informace o historii sokolovny a Sokola, o současnosti a budoucím rozvoji
Sokola v Konici a také o současném dění v komunitním centru. Následovala výstava fotografií a historických předmětů za hudebního doprovodu Antonína Krejčího, na které navázali svým
vystoupením žáci tanečního oboru ZUŠ v Konici. Akci završilo divadelní vystoupení ochotnického divadla Šňůra Konice s názvem Páni vesmíru aneb koupím duši.
Vedoucí komunitního centra akci hodnotí následovně: „Jsem ráda, že přišlo hodně lidí a celou
akci vnímám jako úspěšnou. Bylo to takové příjemné setkání s milými lidmi z Konice a okolí.
Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli
na organizaci a realizaci akce. Vážím si jejich nasazení a zájmu o dění v komunitním centru. Bez
nich by akce nebyla tak skvělá.“
Výstava fotografií bude v komunitním centru
přístupná do konce listopadu 2021.
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Zveřejněné zápisy ze všech zasedání jsou ve
zkrácené verzi. Podrobnosti a přesné nasměrování rozpočtových opatření najdete na internetové adrese: www.konice.cz – TITULNÍ STRÁNKA
– Nové dokumenty. (Starší zápisy najdete v záložce: ÚŘAD A SAMOSPRÁVA – Úřední deska – Rozpočet, závěrečný účet – Rozpočtová opatření).

Rada města Konice
23. srpna 2021
Usnesení č. 52/2021
Rada města Konice dne 23. 8. 2021:
0. Ukládá vedoucí komunitního centra Konice:
a) Vytvořit a svolat výrobní výbor pro organizaci oslav 100. výročí postavení sokolovny v termínu do 27. 8. 2021.
b) Připravit prodloužení stávajícího projektu
k činnosti komunitního centra o 4 měsíce v termínu průběžně podle vyhlášení příslušné výzvy.
c) Připravit navazující projekt k činnosti komunitního centra, aby byl připraven k podání v termínu průběžně podle vyhlášení příslušné výzvy.
d) V rámci námětů pro činnost komunitního
centra vykomunikovat, na základě podkladů od
starosty, s personálními úseky prostějovských
podniků možnost prezentace pro rodiče a žáky
od 7. tříd v termínu do 31. 12. 2021.
e) Připravit vzdělávací semináře, například typu
finanční gramotnost, práva nájemníků a pronajímatelů, výchova a péče o děti apod. v termínu
do 31. 12. 2021.
1. Schvaluje rozpočtové opatření č. 43/2021,
které bude v souladu s § 16 st. 5 zákona číslo
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
2. Schvaluje rozpočtové opatření č. 44/2021,
které bude v souladu s § 16 odst. 5 zákona číslo
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
3. Doporučuje ZMK ke schválení rozpočtové opatření č. 45/2021, které bude po schválení zastupitelstvem v souladu s § 16 odst. 5 zákona číslo
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
4. Doporučuje ke schválení Zastupitelstvu města Konice rozpočtové opatření č. 46/2021, které
bude v souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/
2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
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5. Schvaluje rozpočtové opatření č. 47/2021,
které bude v souladu s § 16 odst. 5 zákona číslo
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
6. Schvaluje rozpočtové opatření č. 48/2021,
které bude v souladu s § 16 odst. 5 zákona číslo
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
7. Doporučuje ZMK schválit podání žádosti o dotaci na akci „Vybudování nového chodníku v ulici Burianova“.
8. a) Vyhlašuje záměr bezúplatného převodu pozemků:
část p. č. 884/3 ostatní plocha – dle geometrického plánu č. 1014-43/2019 se jedná o p. č. 884/
4 v k. ú. Konice
p. č 629/2 ostatní plocha v k. ú. Nová Dědina
u Konice
p. č. 97/1 ostatní plocha v k. ú. Štarnov u Přemyslovic.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat
záměr v souladu s výše uvedeným usnesením.
9. a) Schvaluje Smlouvu o výpůjčce nemovitosti č. 35-2021, uzavřenou mezi městem Konice
a Mgr. Matyášem Osičkou. Jedná se o výpůjčku
pozemků p. č. 1421, 1422/1 a 1422/3, vše v k. ú.
Konice, 24. 9. 2021 od 17.00 hodin až 26. 9. 2021
do 20.00 hodin za účelem depa při závodech Konice Freeride 2021 na Březském vrchu ve skateboardingu. Vypůjčitel je povinen zajistit plnění
opatření, která se ve vztahu k ochraně a pohybu
osob vážou na pořádání výše uvedené akce v souvislosti s prevencí nebezpečí vzniku a rozšíření
onemocnění COVID-19.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření smlouvy dle výše uvedeného bodu a).
10. a) Schvaluje, na základě doporučení hodnotící komise, zhotovitele zakázky „Oprava místní
komunikace v Čuníně“, kterým je společnost EUROVIA CS, a. s., IČO: 45274924.
b) Schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Konice a společností EUROVIA CS, a. s., IČ: 45274924.
c) Ukládá věcně příslušnému odboru zajistit
uzavření smlouvy v souladu s výše uvedenými
body.
11. a) Souhlasí s umístěním stavby „Konice, přeložka vedení VN, město“.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu vypracovat
vyjádření k uvedenému záměru v souladu s důvodovou zprávou k tomuto usnesení.
c) Schvaluje smlouvu č. PR-001030058315/003-ENGP o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Konice a EG.D, a. s.
d) Ukládá věcně příslušnému odboru zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedenými body.
12. a) Doporučuje ZMK prodat pozemky p. č.
920 a 923 v k. ú. Konice S. B. za cenu 320 Kč/m².
Kupující hradí náklady vzniklé s přípravou a sepsáním kupní smlouvy, další možné náklady
a správní poplatek katastrálnímu úřadu.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat
materiál na jednání ZMK v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
13. a) Schvaluje Smlouvu o nájmu nemovitosti
č. 33-2021 s Mgr. Bc. E. T. DiS. týkající se nájmu
částí pozemku p. č. 255/1 v k. ú. Ladín.
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b) Ukládá majetkoprávnímu odboru uzavřít
smlouvu v souladu s výše uvedeným usnesením.
14. a) Schvaluje Smlouvu o výpůjčce č. 34-2021
uzavřenou mezi městem Konice a ZUŠ Konice,
IČO: 00402320. Jedná se o výpůjčku pozemků
p. č. 734 a 735/1 v k. ú. Konice (zahrady u ZUŠ)
na dobu neurčitou.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem a).
15. a) Schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 13-2021 uzavřený mezi
městem Konice a Muzeem řemesel Konicka, z. s.,
se sídlem Cihelna II č. 604, Konice, IČO: 22740678.
Jedná se o pronájem sklepních prostor na zámku v Konici na dobu určitou do 31. 12. 2026 bez
výpovědní lhůty. Od 1. 1. 2027 se mění nájemní
vztah na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři
měsíce.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy č. 13-2021 v souladu
s výše uvedeným bodem a).
16. a) Schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu
bytu Zahradní 690/8, Konice, ze dne 3. 1. 2017
s účinností od 1. 9. 2021.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření Dodatku č. 1 dle důvodové zprávy a výše uvedeného bodu a).
17. a) Schvaluje Smlouvu o nájmu nemovitosti
č. 30-2021 s Mgr. Dufkovou na pronájem ordinace č. 11 a 12 v budově Centra zdravotních služeb
č. p. 392 v Konici, která je součástí pozemku p. č.
1409 v k. ú. Konice.
b) Schvaluje Smlouvu o nájmu nemovitosti číslo
31-2021 s MUDr. Gabrlíkem na pronájem ordinace č. 11 a 12 v budově Centra zdravotních služeb
č. p. 392 v Konici, která je součástí pozemku p. č.
1409 v k. ú. Konice.
c) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření smluv v souladu s výše uvedenými body usnesení.
18. Doporučuje ZMK schválit podání žádosti o dotaci na akci „Přestavba stávajícího nevyhovujícího kluziště na víceúčelovou sportovní halu“.
19. a) Schvaluje pronájem bytu č. 4 o velikosti
1 + KK a podlahové ploše 35,08 m² na adrese
Zahradní 690, Konice, panu J. Ř., od 1. 10. 2021
na dobu neurčitou za 37 Kč/m²/měsíc s tím, že
nájem se vždy od 1. 1. následujícího kalendářního roku zvyšuje o 1 Kč/m².
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit uzavření smlouvy o nájmu bytu dle důvodové zprávy
a výše uvedeného bodu a).
20. a) Schvaluje Smlouvu o nájmu nemovitosti
uzavřenou mezi městem Konice a TextilEco, a. s.,
Palackého 715/15, Praha – Nové Město, IČO:
28101766. Jedná se o pronájem části pozemku
p. č. 821 v k. ú. Konice (chodník u prodejny COOP
1,10 × 2,50 m) ve Vrchlického ulici v Konici za
účelem umístění Penguin Boxu a kontejneru na
sběr oděvů, obuvi a textilu od 1. 8. do 29. 8. 2021.
b) Vyhlašuje záměr pronájmu části pozemku
p. č. 821 v k. ú. Konice.
c) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem a).
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d) Ukládá odboru majetkoprávnímu zpracovat
a zveřejnit záměr v souladu s výše uvedeným
bodem b).
21. Doporučuje ZMK ke schválení rozpočtové
opatření č. 49/2021, které bude po schválení zastupitelstvem v souladu s § 16 odst. 5 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
22. Schvaluje odpis pohledávek Mateřské školy
Konice, příspěvkové organizace.
23. Doporučuje ZMK schválit v souladu s §84
odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), delegaci náhradních zástupců
města na valné hromady společnosti Vodovody
a kanalizace Prostějov, a. s. se sídlem Krapkova
1635/26, 796 01 Prostějov, IČO: 49451723, takto:
1. náhradník Ing. Michal Obrusník,
2. náhradník Bc. Jaroslav Procházka.
24. a) Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
– II/366 Konice, ul. Zádvoří – projektová dokumentace mezi městem Konice a společností HOR-invest, s. r. o.
b) Ukládá věcně příslušnému odboru zajistit
uzavření dodatku v souladu s výše uvedeným bodem a).
25. Doporučuje ZMK schválit v souladu s §10 písm.
d) a §84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), Obecně závaznou vyhlášku města Konice č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
26. Doporučuje ZMK schválit v souladu s §10 písm.
d) a §84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), Obecně závaznou vyhlášku města Konice č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
27. a) Doporučuje ZMK schválit příkazní smlouvu související s projektem „Vybudování chodníku v ulici Burianova v Konici“ – FS mezi městem
Konice a Regionální agenturou pro rozvoj střední Moravy, z. s. p. o.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat
materiál do zastupitelstva města v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
28. a) Souhlasí s umístěním stavby „Konice, úprava DS NN Růžička“.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu vypracovat
vyjádření k uvedenému záměru.
c) Schvaluje Smlouvu č.: PR-001040019852/004-MOPR o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Konice a E.GD, a. s.
d) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedenými body.
29. Doporučuje ZMK vydat Změnu č. 2 územního plánu Konice formou opatření obecné povahy
dle důvodové zprávy.
30. a) Schvaluje Smlouvu o výpůjčce nemovitosti č. 37-2021, uzavřenou mezi městem Konice
a Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH
Čunín, IČO: 62859951. Jedná se o výpůjčku kulturního areálu v Čuníně (pozemku p. č. 1704 a budovy na pozemku p. č. 259 v k. ú. Čunín) za účelem akce Rozloučení s prázdninami 4. 9. 2021 od
14.00 do 24.00 hodin. Vypůjčitel je povinen zajistit plnění mimořádných opatření Ministerstva
zdravotnictví, která se ve vztahu k ochraně a pohybu osob vážou na pořádání výše uvedených
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akcí v souvislosti s prevencí nebezpečí vzniku
a rozšíření onemocnění COVID-19.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření smlouvy dle výše uvedeného bodu a).
31. Schvaluje uzavření Smlouvy o outsourcingu
projektu WiFi4EU mezi městem Konice a společností PSWNET Zlín, s. r. o.
32. Rada města Konice uděluje v souladu s §102
odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) společnosti SOHO development, s. r. o.:
a) Souhlas s využitím dvora na p. č. 816 v k. ú. Konice přiléhajícího k budovám města č. p. 27 a 28
pro parkování 5 osobních vozidel obsluhujících
jednotky v bytových domech E. Beneše 26, 193,
196 za podmínek uvedených v důvodové zprávě
a podmínky budoucího uzavření nájemní smlouvy.
b) Souhlas s využitím plochy na p. č. 1421 v k. ú.
Konice (u polikliniky) pro účely parkování 15
osobních vozidel obsluhujících jednotky v bytových domech E. Beneše 26, 193, 196 za podmínek
uvedených v důvodové zprávě a bez jakéhokoliv
závazku města na úpravu plochy pro parkování.
c) Rada města Konice předloží udělené souhlasy
Zastupitelstvu města Konice na vědomí.

Zastupitelstvo města Konice
25. srpna 2021
Zápis č. 21/2021
z 21. mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. srpna
2021 v komunitním centru v Konici.
Přítomni: Ing. Michal Obrusník, František Novák, Jakub Vlček, Mgr. Petr Vařeka, Ing. Petr Ullman, Vlastimil Šmída, Pavel Studený, Mgr. Antonín Vymětal, Ing. Leo Doseděl, Mgr. Ludmila Kopečná Nedomanská, Bc. Jaroslav Procházka
Omluveni: Tomáš Vrba, Antonín Vymětal, Pavel
Šín, Ing. Arnold Rozehnal
Tajemník: Ing. Bc. Dušan Opletal – omluven
Program:
1. Zahájení.
2. Investiční záměr na přestavbu kluziště, podání žádosti na Národní sportovní agenturu do
programu č. 162 52.
3. Dražba ½ domu ulice Vrchlického.
4. Rozpočtová opatření.
5. Souhlas s parkováním.
6. Připomínky, dotazy a podněty členů ZMK a dalších osob.
7. Usnesení a závěr.
Usnesení 21/2021
Zastupitelstvo města Konice dne 25. 8. 2021:
1. Zahájení zastupitelstva města Konice, schválení programu.
Zastupitelstvo města Konice schvaluje program
zasedání zastupitelstva.
2. Podání žádosti o dotaci do výzvy 11/2021
Národní sportovní agentury na akci „Přestavba stávajícího nevyhovujícího kluziště na víceúčelovou sportovní halu“
Zastupitelstvo města Konice schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Přestavba stávajícího ne-
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vyhovujícího kluziště na víceúčelovou sportovní halu“.
3. Dražba ½ domu Vrchlického 352, Konice
Zastupitelstvo města Konice neschvaluje koupi
½ nemovitosti Vrchlického 352, Konice.
4. Rozpočtová opatření:
a) Rozpočtové opatření č. 45/2021
Zastupitelstvo města Konice schvaluje rozpočtové opatření č. 45/2021, které bude po schválení
zastupitelstvem v souladu s § 16 odst. 5 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
b) Rozpočtové opatření č. 46/2021
Zastupitelstvo města Konice schvaluje rozpočtové opatření č. 46/2021, které bude po schválení
zastupitelstvem v souladu s § 16 odst. 5 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
c) Rozpočtové opatření č. 49/2021
Zastupitelstvo města Konice schvaluje rozpočtové opatření č. 49/2021, které bude po schválení
zastupitelstvem v souladu s § 16 odst. 5 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
5. Souhlas s parkováním
Zastupitelstvo města Konice bere na vědomí informaci o udělení souhlasu města Konice společnosti SOHO development, s. r. o. s parkováním
20 osobních vozidel uživatelů domů č. p. 26, 193,
196 na pozemcích města.

Rada města Konice
13. září 2021
Usnesení č. 53/2021 najdete již na webu
města Konice. Do tisku pro nedostatek
prostoru zařadíme v příštím čísle.

Česká spořitelna
Obsluha hotovosti v pobočce
Konice
Vážení klienti,
pobočka Konice na Masarykově náměstí 28 bude od 4. října 2021 v provozu bez pokladny.
Vybírat a vkládat hotovost u nás budete moci
i nadále – v bankomatu pro výběr a vklad hotovosti dostupném 24 hodin denně.
Pokud je pro vás příjemnější pokladní přepážka s obsluhou, veškeré vklady i výběry peněz
i veškeré operace s vkladní knížkou vyřídíte v naší pobočce Prostějov, Žižkovo náměstí 137/17.
Všechny ostatní bezhotovostní a poradenské
služby pobočky Konice zachováme beze změny
a v otevírací době, kterou si můžete kdykoli ověřit na webových stránkách České spořitelny
(www.csas.cz/pobocky).
Z důvodu stavebních úprav při instalaci nového
bankomatu pro výběr i vklad hotovosti bude pobočka Konice ve dnech 27. září až 1. října 2021
uzavřena, pobočkový bankomat bude mimo
provoz od 23. září do 5. října 2021.
Omlouváme se vám za případné nepohodlí, které může v uvedené době nastat. Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaši návštěvu.
Česká spořitelna
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Město Konice připravuje
žádost o dotaci
na vybudování chodníku
v ulici Burianova
Po výkupu pozemků pro výstavbu nových rodinných domů v oblasti nad ulicí Cihelna II., zadalo
město Konice zpracování projektové dokumentace na technickou infrastrukturu území u Ing. Jiřího Sotoláře. Výsledkem projekční činnosti bylo
15 stavebních parcel nadstandardní velikosti
v krásné lokalitě.
V roce 2020 byla zahájena výstavba. Naše město
investuje do připojení stavebních parcel na elektrickou energií, zařídí pokládku chrániček pro položení optického kabelu, vybuduje místní komunikaci, chodníky, vodovodní přípojky a zajistí veřejné osvětlení a odkanalizování.
Na konci srpna byla vyhlášena dotační výzva Regionu Haná na zvýšení bezpečnosti dopravy. Město Konice zde podá žádost o dotaci na vybudování
chodníku v délce 340 m v uvedené ulici. V souladu se zákonem o veřejných zakázkách plánuje-
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me přímé zadání Technickým službám Konice,
příspěvkové organizaci města. Tím dojde k naplnění znaků vertikální spolupráce stanovené
§ 11 zákona o zadávání veřejných zakázek. Celkové náklady akce jsou cca 680 tis. Kč. Pokud
město uspěje při posuzování a hodnocení žádosti, může získat dotaci, jejíž výše činí 95 %. Celková poskytnutá částka dotace ale pravděpodobně veškeré uznatelné náklady nepokryje, a tyto,
včetně nezbytné spoluúčasti, uhradí město z vlastního rozpočtu.
Ing. Michal Obrusník, starosta
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Naši podzimní nabídku nových knih začínáme
detektivními příběhy. Chris Carter ve svém thrilleru Zloba svého detektiva Huntera propůjčuje
do služeb FBI a ten odhaluje děsivá tajemství,
která se ho tentokrát týkají i osobně. Michaela
Klevisová svého hrdinu Josefa Bergmana opustila a zasadila svůj nový příběh do šumavských
lesů. Přesto zůstala věrna detektivnímu žánru
a v novém románu Prokletý kraj, pátrá hlavní

Městská knihovna Konice
pořádá

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v sobotu 16. října 2021
od 9.00 do 17.00 hodin
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hrdinka po minulosti své rodiny. Příšeří je název detektivky islandského autora Ragnara Jónassona, kde nejde jen o klasický kriminální román, ale je to i příběh o různých podobách zločinu, viny a svědomí. Kniha Kavky psaná podle
skutečných událostí čtenáře zavede do období
2. světové války. Ken Follet zpracoval velmi napínavý příběh, od kterého se nebudete moci odtrhnout.
Románová kronika Karin Lednické Šikmý kostel pokračuje léty 1921–1945. Opět v ní sledujeme osudy postav z prvního dílu, které čtenářům
přirostly k srdci. První díl se stal bestsellerem
a také nejpůjčovanějším titulem naší knihovny.
Herečku našich srdcí Libuši Šafránkovou připomíná v nové knížce Dana Čermáková. Biografie
obsahuje spoustu fotografií, život a vzpomínky
známé filmové a televizní hvězdy. Romány pro
ženy zastupují novinky Lenky Chalupové Kyselé třešně a Jany Bernáškové Jak přežít svého
muže.
Máme i spoustu nových knih pro děti. Zajímat je
určitě budou Příběhy Leny Notýskové, Čarodějnice školou povinné, Strašidelné historky
báječného kamaráda, nebo Funkční stavby
a ruditové obvody Minecrafťáka inženýra.
Na malé děti čekají nové pohádky a v říjnu Velký
čarodějnický kvíz, spoustu luštění a sudoku.
Všechny si mohou zahrát didaktické hry, nebo si
něco namalovat na náš panel Boxed.
Vlasta Snášelová, knihovnice

Mateřská škola je první institucí, kterou dítě mimo svoji rodinu navštěvuje. Buduje si důvěru
a vztah s dospělými osobami. První taková zkušenost je pro všechny děti důležitá, ale samozřejmě i náročná, a pokud děti nevykročí tou správnou nohou, může to poznamenat jejich vztah ke
vzdělání v budoucnu.
Naše mateřská škola má v tomto školním roce
2021/2022 zapsáno 90 dětí do čtyř tříd. Z tohoto počtu je 32 nově příchozích. Začátek nového
školního roku pro tyto děti bývá obtížnější na
adaptaci. Některé děti přijdou se slzičkami, které se ale v průběhu dne mění na smích. Už v průběhu září se však z naší MŠ neozývá pláč, ale jen
smích.
Hned na počátku školního roku jsme přivítali na
školní zahradě Pavla Nováka. Se svojí „Zábavnou
školkou“, roztančil a rozveselil děti hned od brzkého dopoledne. Tato akce nebyla v tomto školním roce zdaleka poslední. Pro děti máme připravenou spoustu podobných zážitků a aktivit ve
školce, ale také mimo ni. Nejen při těchto akcích,
ale i na prostorné školní zahradě se mají všechny děti možnost lépe poznat a skamarádit se.
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Naším největším společným přáním je, aby k nám
do školky děti chodily rády a odnášely si spoustu
krásných prožitků.
MŠ Konice

Začátek školního roku
v MŠ Skřípov
Naše školka měla velké štěstí, že obec Skřípov obdržela koncem června dotaci na stavební úpravy
MŠ Skřípov z MFČR. Projekt celkové rekonstrukce MŠ zahrnoval novou elektroinstalaci, výměnu topení, snížení stropů, nové podlahy, omítky,
dveře, obklady v kuchyni, skladu a dřevěné obložení celé školky. V kuchyni nám přibyla klimatizace a odsávání. Měli jsme štěstí, že si zastupitelstvo obce Skřípov vybralo firmu MISTRY MONT,
s. r. o. Vedení firmy nám vycházelo vstříc a zaměstnanci pracovali i o víkendech do pozdních
večerních hodin, aby dodrželi harmonogram prací a děti mohly zahájit školní rok ve své MŠ.
Vzhledem ke stáří budovy došlo ke komplikacím
při opravách podlah ve třídě a v lehárně. Díky pochopení ze strany zřizovatele, který navýšil finanční prostředky na opravu a změnou technologického postupu při opravě podlah, mohl být
termín předání dodržen. Provoz byl zahájen 6. 9.
2021. Děti i rodiče se těšili a byli příjemně překvapeni, jak je školka pěkně opravená. Za dva měsíce se stihlo tolik práce. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří nám pomáhali při stěhování, uklízení, opravách nábytku, hraček, montování polic a dalších nezbytných pracích, které
byly spojené s přípravami MŠ na její otevření.
Za MŠ Skřípov Ivana Ošlejšková, ředitelka

Informace z projektu

Venkovské školy Regionu
HANÁ společně – MAP II
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008584

I na konci školního roku projekt Venkovské školy Regionu HANÁ společně – MAP II nespal a proběhlo několik zajímavých implementačních aktivit. Jednou z nich byl EVVO den s názvem „Putování žabáka Josefa a žabky Márinky k rybníku“.
Této aktivity se zúčastnily děti z MŠ Lipová, MŠ
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Horní Štěpánov a MŠ Suchdol. Cílem této aktivity bylo seznámit děti s tím, že žáby hrají v přírodě důležitou úlohu. Pohádková inkluze je název
implementační aktivity, jejímž cílem je děti prostřednictvím prožitku seznámit s různými druhy
zdravotních postižení. Zkušení lektoři tentokráte zavítali do mateřské školy v Konici a Lipové
a zábavnou formou seznámili děti s problematikou zrakového postižení. PS „Rozvoj kulturního
povědomí dětí a vztah k místu“ v měsíci červnu
ukončila a následně vyhodnotila soutěž s názvem
„Červený šátečku, kolem se toč“. Děti měly za úkol
natočit krátké video, ve kterém zpívají známou
písničku v místním nářečí. Na prvním místě se
umístila MŠ v Bohuslavicích, druhé místo si ze
soutěže odnesly děti z MŠ Skřípov a třetí místo
obdržely děti z MŠ v Náměšti na Hané. Mimoto
komise rozdala ještě dvě čestná uznání za zpěv
v hanáčtině, a to pro dva třídní kolektivy z MŠ
v Náměšti na Hané. Velký zájem vyvolala implementační aktivita, jejímž cílem bylo vybudovat
či dovybavit polytechnické koutky v mateřských
školách. Mateřské školy získaly stoly pro polytechnickou výchovu, které budou následně v měsíci
září doplněny o základní polytechnické nářadí.
V návaznosti na výsadbu ovocných stromů a keřů obdržela každá mateřská škola sušičku na ovoce spolu s metodikou, jak ovoce správně sušit.
Ani tento školní rok realizační tým nezapomněl
na děti chystající se do první třídy a připravil pro
ně malé dárečky, které jim zpříjemnily první školní dny.
Mgr. Pavla Valentová, analytik

Krásný zářijový den přivítal všechny, kteří se vypravili na naši turistickou akci Pochod za vílou Pilavkou. Tento pochod pořádáme každým rokem,
letošní ročník byl již devátý. Celkem se zúčastnilo 83 turistů, z toho 19 jich přijelo na kole, několik účastníků ujelo na kole i trasu 60 km. Na kamennou vílu Pilavku se přišla podívat spousta
dětí, z nichž nejmenším nebyly ani 2 roky.
Každý, kdo došel do cíle, obdržel medaili, diplom
VIDEO
naradost
FB MěKS
a malé občerstvení. Děti
měly
z malého
dárku. Dospělí dostali dárek v podobě skleničky
se symbolem víly Pilavky.
Děkujeme všem, kteří nás podpořili při této akci,
jak svojí účastí, tak i finančním darem. Zveme vás
na další turistické akce, které s radostí pořádáme.
KČT Konice
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Začal nový školní rok a všichni doufáme, že bez
distanční výuky. Důkazem toho, že se věci vracejí k normálu, je mimo jiné i to, že se jsme se my –
maturanti – vydali v září na tradiční poznávací
výlet do Prahy. Navštívili jsme spoustu památek,
patrně nejúžasnější byla prohlídka historické budovy Národního divadla. Překvapilo nás, jak velké, až brutálně obrovské jsou prostory v Národním památníku na Vítkově. V Pinkasově synagoze jsme mezi tisíci jmen obětí holocaustu z Čech
a Moravy našli i jména židovských občanů z Konice. Vydali jsme se také k hrobu Franze Kafky
na Novém židovském hřbitově na Olšanech. Zde
právě hráli dva mladí izraelští muzikanti. Bylo
zřejmé, že přijeli do Prahy vzdát úctu tomuto světoznámému spisovateli. Každý večer jsme strávili v jiném divadle. Nejnáročnější, ale současně
nejlepší, bylo drama Pan Theodor Mundstock ve
Studiu Hrdinů. A co se ubytování týče: měli jsme
obrovské štěstí. Náš hotel se totiž nacházel takřka v centru Prahy. Věříme, že se v průběhu tohoto školního roku podaří i dalším třídám uskutečnit výlety tak, jak tomu bylo v minulosti.
Studenti oktávy ZŠ a G města Konice
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dvakrát. Poprvé na Divadlech na zámku, podruhé
v komunitním centru v rámci oslav 100 let Sokola. Divadelní festival byl letos opravdu výjimečný, především pro ochotníky. Nejen, že se podařilo pozvat Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila
jako součást programu Divadel na zámku, ale zorganizovali jsme i umělecký workshop s pražskými herci Evou Hruškovou, Janem Přeučilem a Jiřím Zbořilem.
Pokud mohu mluvit za nás ochotníky, byl to takový uvolněný víkendový teambuilding, který se
započal pátečním setkáním občanů a profesionálních i amatérských herců v komunitním centru.
Seznámili jsme se s lektory a nemohli se dočkat
na následující soukromou výuku. Sobotní den patřil panu Přeučilovi, který nám předal spoustu
návodů a rad jak vylepšit rétoriku. Nedělní setkání s Evou Hruškovou a Jiřím Zbořilem bylo zaměřeno především na pohyb. Myslím, že většina
z nás ztratila do určité míry zábrany, které nám
trošku svazovaly ruce v hereckém projevu. Nakonec jsme si užili i vyprávění historek z hereckého zákulisí a musím říct za celý soubor, že spontaneita a přívětivost profesionálních umělců nás
nadchla. Poděkování patří nejen jim, ale i Jitce
Klemsové, která akci v komunitním centru programově zaštítila.
Za Městské kulturní středisko Konice
a Divadlo Šňůra Lucie Krejčí
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1) dá-li Bůh, mám zde nějaký čas žít spolu s vámi; 2) pocházím z prostějovského okresu jako
mnozí z vás a 3) přihlásil jsem se zde k trvalému
pobytu a budu sídlit na adrese farního úřadu
v Konici, tj. na adrese Smetanova 101. Zároveň
bych chtěl oznámit, že farnost Konice má od
21. 9. 2021 nové telefonní číslo, a to 605 493 581.
Budu se samozřejmě snažit být vám k dispozici
i osobně, ale již nyní jsem si vědom, že ne vždy to
bude možné. Přeji každému z vás pěkný čas babího léta, těším se na společná setkávání v „naší“
Konici a zvu na bohoslužby do zdejšího farního
kostela. Jejich aktuální přehled, popř. informace
o dalších chystaných aktivitách naleznete na webu farnosti: www.farnostkonice.cz
S přáním Božího požehnání každému z Vás
P. František Urban, farář a děkan
INZERCE

Mgr. Lubomír Mokrý
certifikovaný specialista v oblasti BOZP
- dokumentace BOZP
- prevence rizik
- školení zaměstnanců
tel.: 731 285 196
e-mail: lubomokry@seznam.cz

Technické služby Konice,
příspěvková organizace,
hledá do trvalého pracovního poměru
zaměstnance na pozici zedník.
Zabýváme se zejména údržbou
nemovitostí v majetku města, údržbou
a výstavbou chodníků, letní a zimní údržbou
komunikací, údržbou veřejné zeleně
a veřejných prostranství.

Požadavky:
· vyučen v oboru a praxe – výhodou
· řidičské oprávnění sk. B
· spolehlivost, řemeslná zručnost,
komunikativnost

Divadla na zámku
Letos je to už po třinácté, co konický zámek nabídl krásný kulturní program v podobě divadelního festivalu. Návštěvníci měli možnost shlédnout dvě pohádková představení v podání divadla Kapsa z Andělské hory a jednu zábavně naučnou pohádku v režii Divadla Evy Hruškové a Jana Přeučila.
Eva Hrušková a Zdeněk Rohlíček zahráli představení s názvem Pověsti české, aneb pohádky pod
Řípem, které pro hereckou dvojici zpracoval dramaturg České televize Jiří Chalupa. Na jevišti se
odvíjely příběhy praotce Čecha, kněžny Libuše
a silného Bivoje, ale i drama Ctirada a Šárky. Poutavé písničky Zdeňka Bartáka, které vtipně dokreslily situaci jednotlivých scének, si děti zpívaly spolu s herci. Malí diváci se nejen pobavili
vtipným řešením loutek Jaroslava Doležela, ale
sami se také zúčastnili děje na jevišti a zahráli si
některou z historických postav, např. Bivoje, Kazi
nebo Tetu. Velmi nás potěšila hojná účast a zájem o tuto pravidelnou akci. Snad o to více, že
právě letos se festivalu zúčastnilo nově vzniklé
ochotnické divadlo z Konice. Během měsíce září
se divadelní soubor Šňůra představil v Konici již

Vážení spoluobčané a čtenáři konického Zpravodaje. Již v zářijovém čísle tohoto periodika byla
uveřejněna informace, že dosavadní duchovní
správce P. Milan Ryšánek, který působil 18 let
jako farář a děkan v Konici, byl v letošním roce
ustanoven do farnosti Šumice a Rudice na Uherskobrodsku, a že na jeho místo nastupuje nový
kněz. Využívám nyní této příležitosti, abych se
krátce představil.
Jmenuji se František Urban, narodil jsem se roku
1977 v Prostějově, ale vyrůstal v nedaleké obci
Pěnčín, a to společně s dalšími 6 sourozenci, bratry. Po studiích na Arcibiskupském gymnáziu
v Kroměříži a Cyrilometodějské teologické fakultě v Olomouci jsem byl vysvěcen na kněze, a to
v červnu roku 2004. Primiční (tedy prvotní) mši
svatou jsem slavil ve své rodné obci Pěnčín a doposud jsem působil v těchto farnostech: Hluk,
Valašské Meziříčí, Březová u Uherského Brodu,
Starý Hrozenkov a naposledy v Tovačově. Zároveň jsem vyučoval 10 let na teologické fakultě
v Olomouci. Nyní jsem z rozhodnutí pana arcibiskupa nastoupil do Konice, k níž mi byly svěřeny
farnosti Jesenec a Skřípov. Zároveň jsem byl pověřen službou děkana konického děkanátu. Ten
zahrnuje 23 farností a spolu se mnou v něm působí 6 dalších kněží (sídlí v Bohuslavicích, Laškově, Měrotíně, Ptení, Senici na Hané a Suchdole
u Prostějova).
Když jsem na začátek použil oslovení „spoluobčané“, bylo to ze tří důvodů:

Zaměstnanecké výhody:
· práce v území města Konice
· 5 týdnů dovolené
· příspěvek na stravné
· příspěvek na penzijní připojištění
· jednosměnný provoz
léto: 6 –14.30 hodin, zima: 7 – 15.30 hodin
V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat
e-mail: pavel.vesely@konice.cz
tel.: 606 671 535

ZPRAVODAJ KONICE

říjen 2021

říjen 2021
Neděle 3. 10. – Skřípov
Sraz v 13 hodin na kruháči. Po neznačené cestě
lesem dojdeme na Skřípov, odtud přejdeme zkratkou na Šubířov a zpět se vrátíme lesem do Konice. 14 km.
Neděle 10. 10. – Kladky
Odjezd v 12.05 hodin do Ponikve. Od kravína se
dáme známou cestou k přehradě a do Kladek na
kávičku. Po zelené zn. se vrátíme zpět do Konice.
14 km.
Neděle 17. 10. – Přemyslovice
Vlakem v 12.40 hodin na Stražisko. Po ČZ se vydáme do kopce přes Růžov do Přemyslovic. Pokračujeme kousek po silnici a neznačenou cestou
dojdeme k zámečku a na Bělecký mlýn k vlaku.
Odjezd v 17.23 hodin. 14 km.
Sobota 23. 10.
Ptenský Dvorek, Pohodlí, Stražisko
Vlakem ve 12.40 hodin do Ptení, po ŽZ se vydáme na Pohodlí a po MZ na Stražisko na vlak. Odjezd v 17.35 hodin do Konice. 13 km.
Neděle 31. 10.
Konice, Ponikev, Jesenec, Konice
Sraz ve 13 hodin na kruháči, po ČZ přes Březsko
do Ponikve, odtud neznačenou cestou do Jesence a dále do Konice. 12 km.
Úterý 2. 11. – Památka zesnulých
Sejdeme se v 16.00 hodin na náměstí. Zajdeme
uctít památku svých zesnulých kamarádů.

14. 10. / od 18.00 hodin / Setkání občanů s vedením města
16. 10. / od 8.00 hodin / Ukliďme Česko

6. 10. / 15.00 – 16.30 hodin / Prevence péče
o zuby v době těhotenství a kojení, péče o dětské zoubky. Workshop povede Barbora Hájková, dentální hygienistka. Součástí programu budou i konkrétní ukázky, jak o zuby pečovat.
7. 10. / od 16.00 hodin / Dluhová past aneb
může se to stát i vám. (Co mám dělat, když se
dostanu do dluhů? Aktuální novinky v oddlužení. Oddlužení seniorů. Energošmejdi). Tématy vás
provede Monika Bartoníková, dluhový poradce
organizace Člověk v tísni.
8.– 9. 10. / Volby do Poslanecké sněmovny ČR.
V komunitním centru budou volební místnosti
pro občany Konice.

www.mekskonice.cz
tel.: 582 397 250, 601 590 007
e-mail: kultura@konice.cz

1. – 31. 10. 2021 akce 10 000 kroků pro zdraví. Město Konice se zapojilo do říjnové výzvy motivující lidi k pravidelnému pohybu. Více informací na www.desettisickroku.cz

Galerie zámku Konice
Do 17. října

Kontakt: Mgr. Jitka Klemsová, DiS.
tel.: 702 269 964
e-mail: jitka.klemosova@konice.cz

PROGRAM
říjen 2021
Kostelní 46 (přízemí zámku), 798 52 Konice
www.konice.charita.cz
e-mail: charita.srdicko@centrum.cz
tel.: 739 246 008, zřizovatel Charita Konice
Pondělí (dle domluvy)
Cesta ke zdravé rodině
přímá pomoc rodinám, 739 246 008
Pondělí (8 – 12 hodin)
Volná herna

Hledám chalupu v Konici
a okolí. Stačí SMS
a zavolám zpět.
Tel. / SMS: 605 541 452
Koupím rodinný dům.
Může být i k rekonstrukci.
Děkuji.
tel.: 731 078 958

ŘÍJEN 2021

VÝSTAVY
VÝSTAVA PORTRÉTŮ M. KREJČÍHO
22. října – 21. listopadu

SVÍTÁNÍ – VÝSTAVA OBRAZŮ
HELENY PIROHOVÉ
Vernisáž 22. října v 17.00 hodin
Vstupné dobrovolné
Otevírací doba viz provoz infocentra

KONCERT
Koncertní sál zámku Konice
Středa 13. října v 19.00 hodin

KLARINETOVÝ RECITÁL A. MALÍKA
Adam Malík – klarinet / Adam Farana – klavír
viz plakát na str. 1

AKCE
Koncertní sál zámku Konice
Pátek 1. října od 19.30 hodin

VEČER HUDBY A POEZIE
Komunitní centrum, Vrchlického 386
Čtvrtek 14. října v 18.00 hodin
SETKÁNÍ OBČANŮ viz str. 1
Sobota 16. října od 9.00 do 17.00 hodin

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
KNIHOVNY

Středa, pátek (9.30 – 12 hodin)
Klub pro rodiče a děti – 739 246 019
1. 10. – Srdíčková školička
6. 10. / 8. 10. – Bramborový den
13. 10. / 15. 10. – Poznáváme barvičky
20. 10. / 22. 10. – Mravenčí ukolébavka
27. 10. / 29. 10. – ZAVŘENO

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ
S LAMPIÓNOVOU PROCHÁZKOU

UPOZORNĚNÍ

Společné položení věnce a vztyčení vlajky

Do Klubu pro rodiče a děti (St /Pá)
z důvodu regulace počtu účastníků,
je nutné se i nadále nahlásit den předem na
číslo 723 961 195 (nejlépe SMS zprávou).
Středa (14 – 16 hodin)
Mezigenerační setkávání v Srdíčku
739 246 019

MIMOŘÁDNÉ AKCE ŘÍJEN 2021
INZERCE

KULTURNÍ
PŘEHLED

19. 10. / od 16.00 hodin / Náhradní výživné
a exekuce (Co dělat, když rodič neplatí výživné
na dítě? Úskalí vymáhání výživného. Aktuální
novinky v oddlužení). Tématy vás provede Monika Bartoníková, dluhový poradce organizace
Člověk v tísni.

Úterý (dle domluvy)
Konzultační a informační středisko v Srdíčku
základní individuální poradenství
a zprostředkování poradenství v oblasti
prorodinných služeb, 739 246 008
2. 10. / 9.00 – 18.00 hodin / Bazar pro dospělé

strana 7

5. října (16 hodin)
Posílení imunity pomocí pikantních chutí,
lektorka Ing. Dagmar Lužná, poradce pro výživu
a zdravý životní styl, autorka řady knih
o makrobiotice
26. října (18 hodin)
Uspávání broučků
s lampiónovou procházkou
Aktivity projektu „Rodina od A až do Z“
jsou podpořeny z dotačního programu
Rodina a ochrana práv a dětí MPSV z dotačního
titulu OL Kraje Podpora prorodinných aktivit
a z dotace města Konice.

Náměstí v Konici a zámecký park
Úterý 26. října od 18.00 hodin

Březský vrch – u mohyly
Čtvrtek 28. října v 16.00 hodin

DEN VZNIKU SAMOSTATNÉ ČSR

KNIHOVNY
Městská knihovna Konice
Po, St, Pá: 9.00 – 11.00 a 11.30 – 16.00 hodin
tel.: 582 396 487, www.konicka.knihovna.cz
Křemenec (Pá: 17.00 – 18.30 hodin)
Nová Dědina (So – lichý týden: 14.00 – 15.30)

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM,
ZÁMEK A MUZEUM ŘEMESEL KONICE
Po – Pá: 9.00 – 12.30 a 13.00 – 16.00 hodin
Víkendové prohlídky zámku na objednání.
e-mail: icko.konice@seznam.cz
Prohlídkové trasy zámku Konice a expozic Muzea
řemesel probíhají s průvodcem. Začátek prohlídky
je vždy v celou hodinu, kromě 12.00 hodin. Poslední prohlídka je hodinu před ukončením otevírací
doby. Minimální počet na prohlídku jsou 2 osoby.
Doba trvání prohlídky je 45 minut. Vstupenky
zakoupíte v TIC.
Nabízíme prodej suvenýrů a regionálních
produktů. Více na: www.mekskonice.cz
Informace: 582 334 987, 739 333 721

TECHNOLOGA TAVENÍ
SMĚNOVÉHO MISTRA VÝROBY
MECHANIKA ELEKTRONIKA
OBSLUHU TAVÍCÍHO AGREGÁTU
MECHANIKA ÚDRŽBY FOREM
PROVOZNÍHO ZÁMEČNÍKA
DĚLNÍKA SKLÁŘSKÉ VÝROBY
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