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Město Konice s místními částmi Čunín, Křemenec, Ladín, Nová Dědina a Runářov
Městské kulturní středisko Konice nabízí uvolněné místo
dobrovolného knihovníka v místní knihovně Nová Dědina.
Zájemci o tuto práci se mohou hlásit v Městské knihovně
Konice, nebo na kulturním středisku Konice. Knihovna se
nachází v kulturním domě v Nové Dědině, jedná se o místo
placené dohodou a práci spojenou s knihovnickou činností.
Další informace k nabídce na tel.: 582 396 487

ZŠ a G Konice – Projektový den
– Svátky a oslavy ...str. 4

5 let (s) ČUZA ...str. 4

Naučná stezka Kladecko
Ve středu 17. listopadu 2021 jsme se
účastnili prohlídky zrekonstruované
naučné stezky Kladecko. U první informační tabule, která začíná u vlakové zastávky v Jesenci, se nás sešlo
kolem 50. Stezka vede kolem zámku,
navazuje na tzv. Napoleonku a končí...
pokračování na str. 5
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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).

Zastupitelstvo města Konice
22. listopadu 2021
Zápis č. 23/2021
z 23. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 22. listopadu 2021
v komunitním centru v Konici.
Přítomni: Ing. Michal Obrusník, František Novák, Ing. Petr Ullman, Vlastimil Šmída, Mgr. Antonín Vymětal, Bc. Jaroslav Procházka, Tomáš Vrba,
Pavel Šín, Ing. Arnold Rozehnal, Mgr. Petr Vařeka, Pavel Studený, Ing. Leo Doseděl, Antonín Vymětal
Omluveni: Mgr. Ludmila Kopečná Nedomanská,
Jakub Vlček
Tajemník: Ing. Bc. Dušan Opletal
Program:
1. Zahájení.
2. Kontrola usnesení.
3. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí – Olomoucký kraj.
4. Rozpočtová opatření.
5. Žádost o příspěvek č. 2 na rok 2021 – Sokol
Konice.
6. Smlouva o poskytnutí dotace – Akustické
úpravy sálu v KC Konice.
7. Změna č. 2 zřizovací listiny Jednotky SDH
Nová Dědina.
8. Zpráva kontrolního výboru – činnost v roce
2021.
9. Připomínky, dotazy a podněty členů ZMK
a dalších osob.
10. Usnesení a závěr.
Usnesení 23/2021
Zastupitelstvo města Konice dne 22. 11. 2021:
1. Zahájení zastupitelstva města Konice,
schválení programu
Zastupitelstvo města Konice schvaluje program
zasedání zastupitelstva.
2. Kontrola usnesení ZM a RM za období od
20. 9. do 22. 11. 2021
Zastupitelstvo města Konice schvaluje kontrolu
usnesení ZM a RM za období od 20. 9. do 22. 11.
2021.

ZPRAVODAJ KONICE
3. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí
v k. ú. Konice, Nová Dědina u Konice a Štarnov u Přemyslovic – Olomoucký kraj
Zastupitelstvo města Konice:
1. Schvaluje bezúplatný převod pozemků z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví města
Konice:
a) část p. č. 965 ostatní plocha – dle geometrického plánu č. 1014-43/2019 se jedná o p. č. 965/2
a 965/3 v k. ú. Konice
b) část p. č. 1082/3 ostatní plocha – dle geometrického plánu č. 1014-43/2019 se jedná o p. č.
1082/5, 1082/6, 1082/7, 1082/8, 1082/9 v k. ú.
Konice
c) p. č. 1201/8 v k. ú. Konice.
2. Schvaluje bezúplatný převod pozemků z vlastnictví města Konice do vlastnictví Olomouckého
kraje:
a) 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
b) p. č. 629/2 ostatní plocha v k. ú. Nová Dědina
u Konice
c) p. č. 97/1 ostatní plocha v k. ú. Štarnov u Přemyslovic.
2. Neschvaluje bezúplatný převod pozemku
z vlastnictví města Konice do vlastnictví Olomouckého kraje p. č. 5060 ostatní plocha v k. ú.
Konice, a to z důvodu záměru nejprve geometricky oddělit část pozemku po vybudování chodníku.
3. Ukládá MPO zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedenými body usnesení.
4. Rozpočtová opatření
a) Rozpočtové opatření č. 61/2021.
Zastupitelstvo města Konice schvaluje rozpočtové opatření č. 61/2021, které bude v souladu
s § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
b) Rozpočtové opatření č. 62/2021.
Zastupitelstvo města Konice schvaluje rozpočtové opatření č. 62/2021, které bude v souladu
s § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
c) Rozpočtové opatření č. 64/2021.
Zastupitelstvo města Konice schvaluje rozpočtové opatření č. 64/2021, které bude v souladu
s § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
d) Rozpočtové opatření č. 67/2021.
Zastupitelstvo města Konice schvaluje rozpočtové opatření č. 67/2021, které bude v souladu
s § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
e) Rozpočtové opatření č. 69/2021.
Zastupitelstvo města Konice schvaluje rozpočtové opatření č. 69/2021, které bude v souladu
s § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
5. Žádost č. 2 o poskytnutí dotace z rozpočtu
města na rok 2021 SOKOL Konice
Zastupitelstvo města Konice neschvaluje žádost
číslo 2, podanou 7. 6. 2021 TJ Sokolem Konice na
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rok 2021 o poskytnutí dotace z rozpočtu města
ve výši 100 000 Kč dle důvodové zprávy.
6. Smlouva o poskytnutí dotace – Akustické
úpravy sálu v konickém komunitním centru
Zastupitelstvo města Konice:
a) Schvaluje přijetí individuální dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na akci „Akustické úpravy
sálu v konickém komunitním centru“.
b) Schvaluje smlouvu poskytnutí dotace na akci
„Akustické úpravy sálu v konickém komunitním
centru“.
c) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedenými body.
7. Změna zřizovací listiny Jednotky SDH Nová
Dědina
Zastupitelstvo města Konice schvaluje Změnu
č. 2 zřizovací listiny Jednotky SDH Nová Dědina.
8. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Konice v roce 2021
Zastupitelstvo města Konice bere na vědomí
Zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Konice v roce 2021.

Rada města Konice
29. listopadu 2021
Usnesení č. 56/2021
Rada města Konice dne 29. 11. 2021:
1. a) Vyhlašuje záměr pronajmout část pozemku p. č. 766 v k. ú. Konice.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit vyhlášení záměru v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
2. a) Vyhlašuje záměr pronajmout část pozemku
p. č. 4586/1 v k. ú. Konice.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit vyhlášení záměru v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
3. a) Vyhlašuje záměr pronajmout část pozemku p. č. 5874 v k. ú. Konice.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit vyhlášení záměru v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
4. Bere na vědomí střednědobý plán rozvoje komunitního centra a komunitní sociální práce na
období 2022 – 2023.
5. Bere na vědomí zprávu z dílčího přezkumu hospodaření města za období leden až září 2021.
6. Doporučuje ke schválení Zastupitelstvu města Konice směrnici č. 6/2021 „Pravidla pro poskytování dotací a peněžitých darů z rozpočtu
města Konice“, dle předloženého návrhu.
7. a) Schvaluje poskytnutí dotací na rok 2022
z rozpočtu města, a to:
a. Charitě Konice – Mateřskému centru Srdíčko
ve výši 10 000 Kč na celoroční činnost.
b. Charitě Konice – odlehčovací službě ve výši
40 000 Kč na celoroční činnost.
c. Sboru dobrovolných hasičů Konice ve výši
40 000 Kč na celoroční činnost.
d. Sboru dobrovolných hasičů Nová Dědina ve
výši 15 000 Kč na celoroční činnost.
e. Hospici na Svatém Kopečku ve výši 10 000 Kč
na celoroční činnost.
f. TJ Spartaku Přerov, z. s. – klubu turistů Konice
6 000 Kč na akci.
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g. Českému svazu chovatelů, z. s., ZO Konice ve
výši 7 000 Kč na akci.
h. Muzeu řemesel Konicka, z. s. ve výši 10 000 Kč
na celoroční činnost.
i. SOS dětským vesničkám, z. s., pobočce SOS
Kompas Prostějov ve výši 10 000 Kč, na celoroční činnost.
j. Střední, základní a mateřské škole Jistota, o. p. s.
Prostějov ve výši 8 000 Kč na celoroční činnost.
b) Neschvaluje poskytnutí dotace ve výši
10 000 Kč na rok 2022 z rozpočtu města organizaci Tenisová akademie Jan Váňa, z. s. na projekt
„Sportovní den mládeže s TAJV“ v Konici. V žádosti není stanoven žádný konkrétní termín sportovního dne ani konkrétní místo realizace projektu.
c) Doporučuje ke schválení Zastupitelstvu města Konice poskytnutí dotací na rok 2022 z rozpočtu města, a to:
1. Charitě Konice – pečovatelské službě ve výši
170 000 Kč na celoroční činnost.
2. Charitě Konice – domácí zdravotní a hospicové péči ve výši 90 000 Kč na celoroční činnost.
3. TJ Sokolu Konice ve výši 150 000 Kč na celoroční činnost.
8. a) Schvaluje uzavření Dodatku č. 01-2021 s panem J. G. týkající se pronájmu pozemku p. č. 1115
v k. ú. Konice za snížené nájemné ve výši 3,20 Kč/
m²/rok,
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit uzavření dodatku v souladu s výše uvedeným bodem
usnesení.
9. Schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b)
zákona o obcích mimořádné odměny ředitelům
příspěvkových organizací dle důvodové zprávy.
10. Bere na vědomí uzavření Mateřské školy Konice, příspěvkové organizace, z organizačních
důvodů v době vánočních prázdnin od 27. 12. do
31. 12. 2021.
11. a) Schvaluje Smlouvu o výpůjčce nemovitosti
č. 57-2021 se Sborem dobrovolných hasičů Čunín
týkající se výpůjčky části pozemku p. č. 666/3
v k. ú. Čunín,
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem
usnesení.
12. Schvaluje rozpočtové opatření č. 70/2021,
které bude v souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/
2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
13. Schvaluje rozpočtové opatření č. 71/2021,
které bude v souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/
2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
14. Neschvaluje zprovoznění kluziště v Konici,
Tyršova ulice.

Zastupitelstvo města Konice
13. prosince 2021
Zápis č. 24/2021
z 24. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 13. prosince 2021
v komunitním centru v Konici.
Přítomni: Ing. Michal Obrusník, František Novák, Ing. Petr Ullman, Mgr. Antonín Vymětal, Pavel Šín, Ing. Arnold Rozehnal, Mgr. Petr Vařeka,
Jakub Vlček, Pavel Studený, Ing. Leo Doseděl

ZPRAVODAJ KONICE
Omluveni: Mgr. Ludmila Kopečná Nedomanská,
Bc. Jaroslav Procházka, Tomáš Vrba, Vlastimil Šmída, Antonín Vymětal
Tajemník: Ing. Bc. Dušan Opletal
Program:
1. Zahájení.
2. Kontrola usnesení.
3. Vzájemný prodej pozemků – Jednota.
4. Memorandum o spolupráci v rámci Koordinovaného přístupu k sociálnímu vyloučení
2021+.
5. Příspěvky na provoz a investice příspěvkových organizací zřízeným městem na rok
2022.
6. Pravidla pro poskytování dotací a darů z rozpočtu města.
7. Žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu města 2022 neziskovým organizacím.
8. Rozpočet města 2022.
9. Rozpočtová opatření.
10. Snížení příspěvku na provoz na rok 2021 II
Technické služby Konice, příspěvková organizace.
11. Rozpočtové opatření č. 77/2021.
12. Přenesení pravomoci na radu města k provádění rozpočtových opatření koncem roku
2021.
13. Rozpočtové opatření č. 78/2021.
14. Připomínky, dotazy a podněty členů ZMK
a dalších osob.
15. Usnesení a závěr.
Usnesení č. 24/2021
Zastupitelstvo města Konice dne 13. 12. 2021:
1. Zahájení Zastupitelstva města Konice,
schválení programu
Zastupitelstvo města Konice schvaluje doplněný program zasedání zastupitelstva.
2. Kontrola usnesení ZM a RM za období od
22. 11. do 13. 12. 2021
Zastupitelstvo města Konice schvaluje kontrolu
usnesení ZM a RM za období od 22. 11. do 13. 12.
2021.
3. Vzájemný prodej pozemků – Jednota
Zastupitelstvo města Konice:
1. Schvaluje záměr vzájemného prodeje částí pozemků a stavby mezi JEDNOTOU, spotřebním
družstvem v Boskovicích, a městem Konice, p. č.
820/3 a 821 se záměrem vybudování parkoviště. Za ceny dle znaleckého posudku:
a) majetek Jednoty:
- ocelový přístřešek a pozemek pod ním 237 tisíc Kč
- zbývající část pozemku 820/3 nabízeného k prodeji za 286 Kč/m², kdy celková výměra bude stanovena geometrickým plánem.
b) majetek města Konice:
- část pozemku 821 v k. ú. Konice, včetně vybudovaných parkovacích stání, kdy celková výměra bude stanovena geometrickým plánem za
1 140 Kč/m².
2. Schvaluje úhradu geometrických plánů a sepsání smlouvy městem Konice, přičemž smlouva bude obsahovat zpětné předkupní právo JEDNOTOU, spotřebním družstvem v Boskovicích.
3. Schvaluje možnost uzavření smluvního závazku
zimní údržby parkovacích stání, která jsou předmětem převodu, kdy tento závazek bude řešen
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samostatným smluvním vztahem mezi budoucím vlastníkem a Technickými službami Konice,
příspěvkovou organizaci.
4. Schvaluje požadavek JEDNOTY, spotřebního
družstva v Boskovicích, na úpravu projektové dokumentace rekonstrukce náměstí, kdy bude zvýšen počet parkovacích míst, a to na úkor zamýšlené nájezdové rampy před zákaznickým vstupem do prodejny JEDNOTY.
5. Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit vypracování geometrického plánu pro rozdělení pozemků p. č. 820/3 a 821 v k. ú. Konice.
4. Memorandum o spolupráci v rámci Koordinovaného přístupu k sociálnímu vyloučení 2021+
Zastupitelstvo města Konice schvaluje uzavření
Memoranda o spolupráci v rámci Koordinovaného přístupu k sociálnímu vyloučení 2021+ ve
znění uvedeném v příloze.
5. Příspěvky na provoz a investice na rok 2022
příspěvkovým organizacím
Zastupitelstvo města Konice schvaluje příspěvkovým organizacím zřízeným městem Konice příspěvky dle předloženého návrhu v celkové výši
15 928 000 Kč, z toho:
a) Mateřská škola Konice, příspěvková organizace, IČO: 70988480, na provoz 940 000 Kč, na
investice 300 000 Kč.
b) Základní škola a gymnázium města Konice,
příspěvková organizace, IČO: 47918594, na provoz 4 945 000 Kč, na investice 340 000 Kč.
c) Městské kulturní středisko Konice, příspěvková organizace, IČO: 00209988, na provoz
2 200 000 Kč.
d) Technické služby Konice, příspěvková organizace, IČO: 08736987, na provoz 7 203 000 Kč.
6. Směrnice č. 6/2021 Pravidla pro poskytování dotací a peněžitých darů z rozpočtu města Konice
Zastupitelstvo města Konice schvaluje směrnici
č. 6/2021 „Pravidla pro poskytování dotací a peněžitých darů z rozpočtu města Konice“, dle předloženého návrhu.
7. Žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu města na rok 2022 pro neziskové organizace, které nejsou zřízeny městem
Zastupitelstvo města Konice:
1. Schvaluje poskytnutí dotace na rok 2022 z rozpočtu města Charitě Konice – pečovatelské službě ve výši 170 000 Kč na celoroční činnost.
2. Schvaluje poskytnutí dotace na rok 2022 z rozpočtu města Charitě Konice – domácí zdravotní
a hospicové péči ve výši 90 000 Kč na celoroční
činnost.
3. Schvaluje poskytnutí dotace na rok 2022 z rozpočtu města Tělocvičné jednotě Sokol Konice ve
výši 150 000 Kč na celoroční činnost.
8. Rozpočet města na rok 2022
Zastupitelstvo města Konice:
1. Schvaluje rozpočet města Konice na rok 2022.
2. Ukládá finančnímu odboru vypracovat rozpis
schváleného rozpočtu.
9. Rozpočtová opatření
a) Rozpočtové opatření č. 72/2021
Zastupitelstvo města Konice schvaluje rozpočtové opatření č. 72/2021, 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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b) Rozpočtové opatření č. 73/2021
Zastupitelstvo města Konice schvaluje rozpočtové opatření č. 73/2021, které bude v souladu
s § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
c) Rozpočtové opatření č. 74/2021
Zastupitelstvo města Konice schvaluje rozpočtové opatření č. 74/2021, které bude v souladu
s § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
d) Rozpočtové opatření č. 75/2021
Zastupitelstvo města Konice schvaluje rozpočtové opatření č. 75/2021, které bude v souladu
s § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
e) Rozpočtové opatření č. 76/2021
Zastupitelstvo města Konice schvaluje rozpočtové opatření č. 76/2021, které bude v souladu
s § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
10. Snížení příspěvku na provoz na rok 2021
II Technické služby Konice příspěvková organizace
Zastupitelstvo města Konice schvaluje snížení
příspěvku na provoz na rok 2021 Technickým
službám města Konice ve výši 600 000 Kč dle
důvodové zprávy.
11. Rozpočtové opatření č. 77/2021
Zastupitelstvo města Konice schvaluje rozpočtové opatření č. 77/2021, které bude v souladu
s § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
12. Přenesení pravomocí na radu města kprovádění rozpočtových opatření koncem roku
Zastupitelstvo města Konice:
a) Schvaluje přenesení pravomoci dle § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů, na radu města k provádění rozpočtových opatření koncem roku 2021.
b) Si vyhrazuje právo na informaci o provedených
rozpočtových opatřeních provedených v kompetenci rady koncem roku 2021 na nejbližším zasedání zastupitelstva města.
13. Rozpočtové opatření č. 78/2021
Zastupitelstvo města Konice schvaluje rozpočtové opatření č. 78/2021, které bude v souladu
s § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
Ing. Michal Obrusník, Bc. Jaroslav Procházka
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V předvánočním čase se samozřejmě nabízely vánoční svátky (Christmas): některé třídy uspořádaly soutěž v pečení vánočního cukroví (viz foto), před školou jste ten den mohli slyšet vánoční
koledy v angličtině, další žáci řešili kvíz ke svátku
Halloween nebo Thanksgiving (Den díkůvzdání,
USA). V rámci německého jazyka jsme propojili
české prostředí s němčinou.
Dne 3. listopadu má totiž svátek svatý Hubert,
patron myslivosti. V Konici a v okolí jsou činná
myslivecká sdružení, každé z nich má vymezenou honitbu. Myslivci mají za úkol o své honitby
pečovat. Lovecká sezóna na podzim je pak už jen
vrcholem jejich činnosti. A všechny tyto skutečnosti jsme se snažili vnést do projektu věnovanému právě svatému Hubertovi. Nápadu spojit
reálie myslivosti na Konicku a německý jazyk se
velmi ochotně chytila třída kvarta. Žáci sami zjistili a nakreslili skutečné hranice honiteb v okolí,
přidali zvířata žijící v našem okolí, postavy myslivců, názvy stromů, 3D krmelec atd. K tomu odpovídající slovní zásobu (viz – malý kvíz). O tom,
že to žáci vzali vážně, svědčí i fakt, že ve středu
přišli do školy v mysliveckých uniformách nebo
alespoň v zeleném. Projektový den ve škole měl
velký úspěch, těšíme se na další.

Projektový den
Svátky a oslavy
Ve středu 1. prosince 2021 proběhl na naší škole v pořadí již druhý projektový den, tentokrát
s názvem Festivals and holidays.
O co jde? Třídy základní školy i gymnázia měly
možnost připravit si projekt či program k tomu
tématu, a to podle vlastních nápadů.

Malý kvíz: dokážete přeložit následující slova
do českého jazyka?
der Hase, der Jäger, die Jagd, die Tanne, der Fang,
das Eichhörnchen, der Jagdhund, der Hochsitz,
das Fernglas, die Fichte, die Eiche, der Rehbock
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(Řešení, pořadí slov je změněno: veverka, lovecký pes, jedle, zajíc, myslivec, srnec, dub, dalekohled, posed, úlovek, hon/lov, smrk)
Mgr. Naděžda Grenová

5 let (s) ČUZA
Pokud někdo ze čtenářů zpravodaje ještě náš
spolek nezaregistroval, tak ČUZA je zkratka Čunínské zájmové agentury.
Náš neformální spolek vznikl před pěti lety v lednu 2017 při společném stavění sněhuláků u kapličky sv. Anny nad Čunínem a od té doby máme
za sebou už desítky větších i menších akcí. K těm
pravidelným a snad už tradičním patří dubnový
slet čarodějnic, kácení máje, letní karneval, srpnové rozloučení s prázdninami, předvánoční sedanec, mikulášská nadílka a obchůzka vesnice s Betlémským světlem a zlatým čunínským čuníkem
na Štědrý den dopoledne. K tomu je ještě nutné
připočítat řadu příležitostných akcí, např. lampionový průvod ke 100. výročí republiky, slavnostní
otvírání opravené cesty, několik přednášek atd.
Díky spojení naší činnosti se Sborem dobrovolných hasičů se povedlo utvořit skupinku lidí, kteří jsou ochotní nám s našimi akcemi pomáhat.
Díky jim za to.
Na závěr pak chceme poděkovat všem našim příznivcům, pro které to všechno děláme a zatím
nás to pořád ještě baví. Sledujte naši stránku na
FB a obvyklá plakátovací místa a budeme se s Vámi těšit u nás v Čuníně někdy na shledanou.
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pokračování ze str. 1
a končí v Nectavském údolí u vlakové zastávky
Šubířov. Touto cestou se my turisté vydáváme
několikrát ročně, proto jsme uvítali rekonstrukci,
kde oprava již byla potřebná. Děkujeme ochranářům přírody a lidem, kteří se na této opravě podíleli, paní Ing. Kličkové, Mgr. Vykoukalové, která se podílela na grafické úpravě, panu Pavlu Šínovi a dalším. Udělali kus precizní práce.
Doporučujeme procházku po této trase nejen
turistům, ale i rodičům s dětmi, které na tabulích
najdou různé hádanky a poučení o zdejší přírodě.
Za KČT Konice Eva Antlová

Apoštolská církev v Konici
Milí občané Konice a okolí,
chtěl bych vás informovat, že Apoštolská církev
Prostějov nově založila pobočku (stanici) v Konici. Prvotním impulzem bylo, že na bohoslužby
do Prostějova začalo dojíždět několik lidí z okolí
Konice. Aby alespoň někdy mohli mít duchovní

setkání blíže ke svému domovu, začali jsme hledat možnost občasného využití nějakých prostor
ve vašem městě. Aktuálně máme pro nedělní bohoslužby jedenkrát za měsíc pronajatou zasedací místnost v 1. patře konického zámku.
Zde bych chtěl velmi poděkovat zaměstnankyním městského úřadu, které byly velmi vstřícné
při projednávání pronájmu. Také panu starosto-

vi a zastupitelstvu města, kteří vše následně
schválili. Dovolil bych si ještě naši církev stručně
představit. Apoštolská církev patří mezi křesťanské, protestantské a evangelikální církve, takže
směrodatnou autoritou pro její učení je bible.
Dále se počítá k tzv. letničnímu hnutí, které je celosvětově velmi rozšířeno a klade důraz na osobní vztah s Bohem a práci Ducha Svatého v nás.
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Počátky církve v naší zemi spadají na samý začátek 20. století, státem uznána byla v roce 1989,
je členem Ekumenické rady církví ČR.
Naše bohoslužby nejsou okázalé, hlavní součástí jsou modlitby, duchovní písně, kázání, zkušenosti věřících a slavení památky Večeře Páně. Začínají od 16.30 hodin a uskutečňují se první
nebo druhou neděli v měsíci. Jsou samozřejmě
přístupné každému, kdo by chtěl přijít. Vedoucím
stanice byl ustanoven br. P. Hofman.
Budeme rádi, pokud se staneme obohacením
duchovního života ve městě. Případné další informace o nás a našich akcích získáte na webu:
www.acprostejov.cz, popř. nás můžete kontaktovat na tel.: 734 182 021.
Ondřej Kříž
pastor Apoštolské církve v Prostějově

Knihovna
Konice
V loňském roce jsme přes všechna omezení nakoupili a půjčovali pro naše čtenáře spoustu knížek. Největšímu zájmu se těšily knihy Aleny Mornštajnové, Karin Lednické, Patrika Hartla, Roberta Bryndzy a Táni Keleové-Vasilkové. Velký ohlas
měly knihy autorky Zuzany Dostálové, jejíž kořeny sahají k nám do Konice. V naučné literatuře
kralovaly cestopisy, knihy z oblasti psychologie
a životopisy známých osobností. U dětí to opět vyhrávaly Deníky malého poseroutky, Harry Potter,
knihy Davida Walliamse a zvířecí témata v edici
Příběhy se šťastným koncem.
I v této době jsme uskutečnili pro děti spoustu
vzdělávacích akcí. V květnu to byla dobrodružná
hra pro děti s komiksovým hrdinou Timem, pro
školní družiny besedy Ferda mravenec, Pipi Dlouhá punčocha, zvířecí hrdinové a Harry Potter. Malí čtenáři si mohli v půjčovní dny zahrát spoustu
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kvízů – O krtečkovi, lidském těle, Minecraft, čarodějnice, literární hrdinové a vánoční kvíz. Oblíbili si náš panel Boxed, na kterém si rádi malují
a hrají interaktivní hry. Všichni si mohli prohlédnout výstavu Terezy Skoupilové Veselá zvířátka
spojenou s pracovními listy.
Navštívily nás děti z mateřských školek Konice,
Šubířov a Stařechovice. „Šesťáky“ jsme přivítali
na komiksovém dopoledni, přišly i děti ze čtenářského klubu ZŠ Konice. V říjnu proběhl Den otevřených dveří a v listopadu přijely děti ze základní školy Kladky na vyprávění o knížkách Astrid
Lindgrenové.
Vánoční zvyky a tradice jsme si připomněli s dětmi školní družiny v prosinci, kdy jsme si nejen
povídali o historii Vánoc, ale také si něco nakreslili, tvořili a četli vánoční pohádky.
Na přání dětí chystáme strašidelné odpoledne,
holky se mohou těšit na kvíz o princeznách, kluci na indiánský komiksový kvíz a všichni na zábavný test o animovaných filmech.
Do knihovny přibude spousta nových titulů, nezapomeneme na oblíbené dinosaury, pohádky
a klučičí dobrodružství. Pro dospělé bude vyměněn výpůjční fond z prostějovské knihovny a přibudou nové detektivky v čele s autorem Robertem Bryndzou.
Vlasta Snášelová, knihovnice

Milostivé léto?
Šance na restart naší rodiny
Před časem se paní Zdena rozhodla požádat pracovníky organizace Člověk v tísni o pomoc při řešení složité situace její rodiny. V jejím pozadí jsou
dluhy, které vznikly díky tomu, že zaměstnavatel
neplatil za jejího syna Petra povinné odvody. Ty
musí nyní rodina splácet. Přesto, že se snaží, co
jim síly stačí, doposud se z dluhové pasti nedostali. Nyní přišel zvrat. Díky milostivému létu exis-
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tuje reálná šance, že dluhy splatí a budou moci
zase začít žít normálním životem.
Jak dluh vašeho syna vzniknul?
Syn sedm let pracoval na Slovensku. Zaměstnavatel mu po celou dobu tvrdil, že se mzdou platí
i všechny odvody. Syn mu bohužel uvěřil. Poté, co
zaměstnání opustil, však zjistil, že to nebyla pravda a začaly problémy. Bývalý zaměstnavatel se
k tomu nijak nestaví, nepřijímá za nic zodpovědnost a dluhy vymáhají po synovi.
O jaký dluh šlo konkrétně a kdy vznikl?
Jedná se o dluh vůči zdravotní pojišťovně a OSSZ.
Jiné dluhy syn nemá. Jeho začátek spadá zhruba
do roku 2011.
Jakým způsobem tato situace ovlivnila život
vaší rodiny?
Nemůžeme si dovolit prakticky nic jiného než
splácení dluhů. Nemůžeme jet na dovolenou nebo si zařídit bydlení. Bydlíme oba v jedné místnosti. Omezení je to velké. Neustále žijeme ve strachu z návštěvy exekutora. Už u nás jednou byl.
Během toho nás donutil ukázat v rámci elektronického bankovnictví stav účtu, na kterém bylo
cca 70 000 Kč. Ty si po nás vyžádali.
Rozhodla jste se využít tzv. milostivého léta.
Jak jste se o této možnosti dozvěděla?
O možnosti využít tzv. milostivé léto jsme se dozvěděli od poradce Člověka v tísni. Jsme s ním
v kontaktu již delší dobu, už nám pomáhal řešit
některé z dluhů u zdravotní pojišťovny. Pomohl
kontaktovat exekutory, zjišťovat výše dluhů. Díky
jeho radám se nám už podařilo snížit vymáhané
částky o penále u zdravotní pojišťovny. Teď nám
řekl o možnosti se těchto dluhů zbavit definitivně, což je pro nás obrovská příležitost.
Co by se dělo, pokud by možnost milostivého
léta nepřišla?
To se vůbec neodvažuji odhadnout. Zaplatili jsme
už vysoké částky, ale kvůli penále dluhy strašně
vystoupaly. Nevı́ m , jestli bychom se bez této
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možnosti dokázali této zátěže někdy definitivně
zbavit.
Co by vzkázala ostatním?
Rozhodně to stojí za to využít. A obecně doporučuji lidem, aby své dluhy řešili. Stojí za to, protože
ve spirále dluhů se žije velice těžko.
Vyskytli jste se i vy v tíživé situaci? Chtěli byste
se poradit, jak na dluhy? Zavolejte dluhovým poradkyním a poradcům z organizace Člověk v tísni v Olomouckém kraji. Služby jsou poskytovány
zdarma.
Komunitní centrum Konice:
Monika Bartoníková tel.: 770 190 854
monika.bartonikova@clovekvtisni.cz
Eva Vyhlídalová tel.: 778 485 352
eva.vyhlidalova@clovekvtisni.cz

nebo do Dzbele. Projdeme cestou kolem zámku
a pokračujeme do Konice. 9 km, 12 km.
Všem příznivcům a turistům přejeme
krásný a spokojený nový rok, mnoho
pěkných vycházek a turistických zážitků
v nastávajícím roce 2022.
KČT Konice

PROGRAM
leden 2022
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 (9 – 12 hodin)
Volná herna
Úterý (dle domluvy)
Konzultační a informační středisko v Srdíčku
základní individuální poradenství
a zprostředkování poradenství v oblasti
prorodinných služeb, 739 246 008
Středa, pátek (9.30 – 12 hodin)
Klub pro rodiče a děti – 739 246 019
5. 1. – Zpíváme u jesliček od 10.00 hodin
v konickém kostele
7. 1. – Tři králové
12. 1. / 14. 1. – Sněhuláčkovo dopoledne
19. 1. / 21. 1. – Ptáčci v zimě
26. 1. / 28. 1. – Srdíčková školička
Středa (14 – 16 hodin)
Mezigenerační setkávání v Srdíčku
739 246 019
Čtvrtek (8 – 10 hodin)
Modlitební setkání maminek – 733 754 143

UPOZORNĚNÍ
Z důvodu regulace počtu účastníků, je
nutné se i nadále hlásit den předem na
číslo 723 961 195 (nejlépe SMS zprávou).

MIMOŘÁDNÉ AKCE – LEDEN
8. 1. od 9.00 hodin – Tříkrálové koledování
se Srdíčkem
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Neděle 9. 1. – Vyšehrad
Sraz ve 13 hodin na autobusovém nádraží. Po
žluté značce se vydáme ke kapličce, odtud neznačenou cestou přes Zavadilku k rybníkům a zpátky do Konice. 7 km

KULTURNÍ
PŘEHLED
LEDEN 2022
www.mekskonice.cz
tel.: 582 397 250, 601 590 007
e-mail: kultura@konice.cz

VÝSTAVA

Pondělí (dle domluvy)
Cesta ke zdravé rodině
přímá pomoc rodinám, 739 246 008

Pro bližší informace k obsahu jednotlivých aktivit
a možnostem zapojení kontaktujte vedoucí komunitního centra, Jitku Klemsovou. Úterky a čtvrtky
jsou vyhrazeny pro tvoření a vzdělávání – tvořivé
dílny, kurzy šití, vzdělávací workshopy a přednášky, setkání občanů s vedením města apod.
V lednu budou pokračovat pravidelné aktivity
(viz str. 8) a chceme začít s novými aktivitami
v rámci rukodělných a výtvarných dílen.
Dle aktuálních vládních opatření a aktuální epidemiologické situace plánujeme další Sousedský
večer. O konkrétním termínu konání vás budeme včas informovat.
Čtvrtek 27. 1. 2022, čas upřesníme na plakátu,
Vzpomínka na nejen konické oběti holokaustu –
vzpomínkový večer k příležitosti Mezinárodní
dne památky obětí holocaustu.
Součástí večera bude promítání filmu O zlém snu.
Dokumentární film režiséra Pavla Štingla zprostředkovává životní příběh Evy Erbenové, židovské dívky, která přežila pobyt v koncentračních
táborech Terezín a Osvětim – Birkenau a následně i pochod smrti.
Večerem vás provede Mgr. Jaroslav Nedbal, místní pedagog a znalec historie.
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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.
INZERCE

Neděle 16. 1. – Výroční členská schůze KČT
Začátek ve 14 hodin na zámku v Konici.

!!TVRDÉ DŘEVO!!

Sobota 22. 1. – Štarnov
Sraz v 13 hodin na autobusovém nádraží. Půjdeme přes Cihelnu na Štarnov, dále po modré značce na silnici k Čunínu, odtud do Konice. 13 km.

Prodám palivové dřevo štípané
měkké / tvrdé rovnané 50 cm / 100 cm,
sypané 25 – 50 cm,
smrkovou kulatinu 2 m.

Neděle 30. 1. – Sládkova skála
Sraz ve 13 hodin na kruháči. Po červené značce
se vydáme ke Sládkové skále. Před stoupáním
odbočíme v lese vpravo a dojdeme do Jesence

Hájenka Šebetov
tel.: 606 893 919
e-mail: zouharhonza@email.cz

Galerie zámku Konice
7. ledna – 4. února

OD ROZŠTĚPU K ÚSMĚVU
výstava fotografií Lenky Hatašové
Vernisáž v pátek 7. ledna v 17.00 hodin
Vstupné dobrovolné
Otevírací doba galerie viz provoz infocentra

KONCERT
Koncertní sál zámku Konice
Středa 19. ledna v 19.00 hodin

KLAVÍRNÍ RECITÁL
Jan Čmejla – klavír / viz plakát na str. 1

AKCE
Město Konice / Komunitní centrum
Do pondělí 10. ledna

STEZKOU ZA BETLÉMY
viz plakát ve zpravodaji 12/2021 na str. 1
a informace na webu i facebooku města

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: 16.00 – 17.30 hodin)
Nová Dědina – Městské kulturní středisko
Konice nabízí uvolněné místo dobrovolného
knihovníka v místní knihovně Nová Dědina.
Zájemci o tuto práci se mohou hlásit v Městské
knihovně Konice, nebo na kulturním středisku
Konice. Placeno roční dohodou (So – lichý týden,
14.00 – 15.30 hodin). Další informace k nabídce
na tel.: 582 396 487, e-mail: kultura@konice.cz

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM,
ZÁMEK A MUZEUM ŘEMESEL KONICE
Po – Pá: 9.00 – 12.30 a 13.00 – 16.00 hodin
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
INZERCE

Chci stavět, proto hledám hezké
místo (parcelu nebo starší domek
ke zbourání) v okrese Konice.
Tel.: 605 541 452
Hledám ke koupi CHALUPU,
nebo domek s pozemkem.
Mobil: 731 078 958

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Město Konice

KOMUNITNÍ CENTRUM KONICE

Pravidelné akce
v komunitním centru

pondělí
16.00 – 17.30 hodin

jóga

pondělí
17.30 – 18.30 hodin

cvičení pro ženy

středa
17.00 – 18.00 hodin

cvičení pro ženy

středa
18.00 – 19.30 hodin

jóga

čtvrtek
18.00 hodin

divadelní soubor

pátek

vyhrazeno pro jednorázové akce
většího rozsahu

Pro bližší informace k obsahu jednotlivých aktivit a možnostem zapojení,
kontaktujte vedoucí komunitního centra, Jitku Klemsovou.
Úterky a čtvrtky vyhrazeny pro tvoření a vzdělávání – tvořivé dílny, kurzy šití,
vzdělávací workshopy a přednášky, setkání občanů s vedením města apod.
Všechny akce probíhají v souladu
s aktuálně platnými nařízeními Ministerstva zdravotnictví.
Děkujeme za pochopení.

Kontakt:

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