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Město Konice s místními částmi Čunín, Křemenec, Ladín, Nová Dědina a Runářov

Tříkrálová sbírka 2022
Druhý lednový víkend po Novém roce patřil na Konicku Tříkrálovým koledníkům. Přibližně 500 koledníků se ve dnech 7. – 9. 1. 2022 rozjelo po celém
konickém okolí, aby popřálo občanům jednotlivých obcí vše nejlepší do nového roku a zároveň požádali o finanční podporu pro Charitu Konice. Koledníkům bylo uděleno požehnání na cestu při jejich koledování a přišel je také
podpořit starosta města Konice Ing. Michal Obrusník.
Těmto koledníkům se podařilo vykoledovat neuvěřitelných

634 894 Kč.
V Konici bylo vykoledováno 70 437 Kč. V místních částech: Runářov 5 360 Kč,
Ladín 4 216 Kč, Nová Dědina 9 265 Kč, Čunín 7 440 Kč a Křemenec 5 005 Kč.
Celková částka za město Konice včetně místních částí byla 101 723 Kč. Oproti
roku 2020, kdy proběhla také tradiční koleda a kdy se vykoledovalo 90 249 Kč,
došlo k nárůstu o 11 474 Kč.
Za veškerou podporu a pomoc děkuje Charita Konice všem koledníkům, dárcům a příznivcům.
Všem upřímné Pán Bůh zaplať.
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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
20. prosince 2021
Usnesení č. 57/2021
Rada města Konice dne 20. 12. 2021:
1. a) Schvaluje Dohodu o ukončení nájmu s p. Č.
b) Schvaluje Smlouvu o nájmu nemovitosti č.
59-2021 s p. S. týkající se nájmu části pozemku
p. č. 10 v k. ú. Konice.
c) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit uzavření dodatku a smlouvy v souladu s výše uvedenými body usnesení.
2. a) Schvaluje Dodatek č. 1/2021 ke smlouvám
o sdružených službách dodávky plynu.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit uzavření dodatku v souladu s výše uvedeným bodem
usnesení.
3. a) Doporučuje ZMK prodat pozemek p. č. 187/
3 a části pozemku p. č. 1198/1 v k. ú. Runářov
p. M. za cenu 200 Kč/m². Prodávající hradí náklady vzniklé s přípravou a sepsáním kupní smlouvy. Další možné náklady a správní poplatek katastrálnímu úřadu hradí kupující.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit zpracování materiálu do zastupitelstva města v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
4. Bere na vědomí Výroční zprávu školy o činnosti Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvkové organizace, za školní rok 2020/2021.
5. a) Schvaluje Smlouvu č. 60-2021 s p. M. týkající se pronájmu části pozemku p. č. 766 v k. ú.
Konice.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem
usnesení.
6. Schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona o obcích platové výměry ředitelů příspěvkových organizací od 1. 1. 2022 dle příloh důvodové zprávy.
7. a) Schvaluje uzavření Smlouvy č. 61-2021
o nájmu nemovitosti s p. D. týkající se části pozemku p. č. 4586/1 v k. ú. Konice za cenu 10 Kč/
m²/rok.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem
usnesení.
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8. Schvaluje Mateřské škole Konice, příspěvkové organizaci, úpravu rozpočtu na rok 2021 dle
podané žádosti.
9. Schvaluje rozpočtové opatření č. 79/2021, které bude v souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/
2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
10. Schvaluje rozpočtové opatření č. 80/2021,
které bude v souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/
2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
11. Schvaluje rozpočtové opatření č. 81/2021,
které bude v souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/
2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
12. a) Schvaluje Dohodu o ukončení nájemní
smlouvy s p. G. týkající se části pozemku p. č.
5874 v k. ú. Konice.
b) Schvaluje Smlouvu č. 62-2021 o nájmu nemovitosti s p. G. týkající se části pozemku p. č. 5874
v k. ú. Konice.
c) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření smluv v souladu s výše uvedenými body usnesení.
13. Schvaluje použití finančních darů Městskému
kulturnímu středisku Konice, příspěvkové organizaci, na zajištění koncertů Kruhu přátel hudby
v celkové výši 46 000 Kč.
14. Bere na vědomí změny v plánu inventur na
rok 2021 dle důvodové zprávy.
15. Schvaluje rozpočtové opatření č. 82/2021,
které bude v souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/
2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
16. Schvaluje rozpočtové opatření č. 83/2021,
které bude v souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/
2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
17. Schvaluje podání žádostí na dotace na Olomoucký kraj Městskému kulturnímu středisku
Konice, příspěvkové organizaci, dle důvodové
zprávy.

Rada města Konice
29. prosince 2021
Usnesení č. 58/2021
Rada města Konice dne 29. 12. 2021:
1. Schvaluje rozpočtové opatření č. 84/2021, které bude v souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/
2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
2. Schvaluje rozpočtové opatření č. 85/2021, které bude v souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/
2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů zveřejněno na úřední desce.

Rada města Konice
17. ledna 2022
Usnesení č. 59/2022
Rada města Konice dne 17. 1. 2022:
1. a) Schvaluje podání žádosti do dotačního programu 06_08_Program na podporu výstavby a rekonstrukci sportovních zařízení kofinancovaných
z Národní sportovní agentury v roce 2022.
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b) Zavazuje město Konice vynaložit z vlastních
zdrojů minimálně 10% z celkových skutečně vynaložených uznatelných výdajů na projekt.
c) Zavazuje město ponechat majetek pořízený
nebo zhodnocený z dotace po dobu minimálně
10 let v majetku města Konice.
2. Schvaluje podání žádosti do dotačního programu 07_01_01_Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji v roce 2022.
3. Schvaluje podání žádosti do dotačního programu 08_01_01 Podpora prevence kriminality Olomouckého kraje na pořízení kamerového systému.
4. Schvaluje podání žádosti do dotačního programu 05_01 Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2022 na vánoční trhy.
5. Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, směrnici města Konice
č. 2/2022, kterou se mění směrnice města Konice č. 3/2021 Příspěvek na stravování zaměstnanců města Konice.
6. a) Revokuje usnesení Rady města Konice č. 6/
57/2021 ze dne 20. 12. 2021.
b) Schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona o obcích platové výměry ředitelů příspěvkových organizací od 1. 1. 2022 dle příloh důvodové zprávy.
7. a) Doporučuje ZMK schválit souhlasné stanovisko města Konice k záměru obce Přemyslovice
na připojení do správního obvodu obce s rozšířenou působností Konice.
b) Ukládá tajemníkovi úřadu připravit pro jednání zastupitelstva souhlasné stanovisko města
Konice k záměru obce Přemyslovice na připojení
do správního obvodu obce s rozšířenou působností Konice.
8. a) Vyhlašuje záměr pronajmout část pozemku p. č. 580/3 v k. ú. Čunín.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit vyhlášení záměru v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
9. a) Vyhlašuje záměr prodat část pozemku p. č.
580/3 v k. ú. Čunín.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit vyhlášení záměru v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
10. a) Doporučuje Zastupitelstvu města Konice
schválit pořízení změny č. 3 územního plánu Konice zkráceným postupem a schválit její obsah,
b) Určuje starostu Ing. Michala Obrusníka pro
spolupráci s pořizovatelem při pořizování změny č. 3 územního plánu Konice – Městským úřadem Konice, odborem výstavby.
c) Schvaluje zpracovatelem změny č. 3 územního
plánu Konice Ing. arch. Gabriela Kopáčika.
11. a) Schvaluje Ceník nájmu hrobového místa
a služeb spojených s nájmem na veřejném pohřebišti v Konici s platností od 1. 1. 2022 takto:
Nájemné hrobového místa:
10 Kč/m²/rok
Služby spojené s nájmem hrobového místa:
45 Kč/m²/rok
Cena služeb spojených s nájmem hrobového místa zahrnuje ekonomicky oprávněné náklady související s provozem, údržbou a správou veřejného pohřebiště v Konici.
Ceník je platný od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2026.
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b) Ukládá odboru majetkoprávnímu postupovat
při uzavírání smluv na hrobová místa na veřejném pohřebišti v Konici v souladu s bodem a.
12. a) Schvaluje Smlouvu o spolupráci č. 02-2022
uzavřenou mezi městem Konice a DIMATEX CS,
spol. s r. o. se sídlem Stará 24, Svárov, 460 01 Stráž
nad Nisou, IČO: 43224245, která bude zajišťovat
1× za měsíc bezplatně vývoz 3 kontejnerů na textil od 1. 1. 2022 na dobu neurčitou.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit
uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným
bodem a.
13. a) Vyhlašuje záměr propachtovat část pozemku p. č. 761/9 v k. ú. Runářov.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit vyhlášení záměru v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
14. Schvaluje podání žádosti na restaurování
2 křížů do dotačního programu 07_01 Obnova
kulturních památek v Olomouckém kraji v roce
2022.
15. a) Doporučuje ZMK schválit nákup pozemku
p. č. 1125 v k. ú. Křemenec za cenu 1 500 Kč za pozemek.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zpracovat
materiál do Zastupitelstva města Konice v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
16. a) Schvaluje Cenovou přílohu pro rok 2022
ke smlouvě o dílo číslo S015920001 mezi městem Konice a FCC Litovel, s. r. o., Cholinská 1008,
784 01 Litovel, IČO: 25887858 o svozu a likvidaci odpadů.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit
uzavření Cenové přílohy pro rok 2022 dle bodu a.
17. Bere na vědomí informaci Základní školy
a gymnázia města Konice, příspěvkové organizace, o odnětí dotace na projekt Modernizace vzdělávání na gymnáziu, číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/
18_065/0016561 dle důvodové zprávy.
18. Schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022, které bude v souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/
2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
19. a) Revokuje bod č. 6a usnesení č. 55/2021 ze
dne 8. 11. 2021.
b) Souhlasí se změnou projektové dokumentace
„Novostavba obchodního domu v Konici – dopravní připojení“ a napojením obchodního domu
na komunikaci přes pozemky p. č. 695/4, 21/1
a 38/4 v k. ú. Konice.
c) Ukládá MPO vypracovat vyjádření k uvedenému záměru v souladu s důvodovou zprávou k tomuto usnesení.
20. Bere na vědomí informaci Mateřské školy
Konice, příspěvkové organizace, o vratce dotace na projekt Výzkum, vývoj, vzdělávání, číslo.
CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013743 dle důvodové zprávy.
21. Schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2022, 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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Platby místních
poplatků pro rok 2022
Místní poplatky je možné hradit složením hotovosti na pokladně MěÚ, platební kartou, poštovní poukázkou nebo převodem na účet města u Komerční banky č. 1826701/0100.
1. Místní poplatek ze psů podle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2020 splatný do 30. června
příslušného roku.
Za prvního psa 200 Kč za rok, od stáří 3 měsíců,
za každého dalšího 300 Kč za rok, od stáří 3 měsíců.
2. Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství podle Obecně závazné
vyhlášky č. 2/2021 splatný jednorázově do
30. června příslušného roku.
Na základě novely zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a vydáním Obecně závazné vyhlášky města č. 2/2021 se původní místní poplatek za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů mění na místní poplatek za obecní systém
odpadového hospodářství.
Poplatek platí (poplatníkem je):
a) Fyzická osoba přihlášená v obci ve výši 740 Kč,
b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný
dům, nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba, a která
je umístěna na území obce, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu (dále také „vlastník nemovitosti“) ve výši 740 Kč.
c) NOVĚ od 1. ledna 2022 se poplatníkem ve smyslu odst. 2 stávají také právnické osoby.
Nově se poplatníkem stávají také právnické osoby.
Doposud hradily místní poplatek pouze fyzické osoby přihlášené v obci a fyzické osoby, které vlastní
nemovitost určenou k bydlení (rodinný dům, byt,
rekreační objekt), ve které není nikdo přihlášen
k pobytu. Od 1. ledna 2022 se stanou poplatníkem
také právnické osoby, které vlastní nemovitou věc
zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná
fyzická osoba a která je umístěna na území obce.
Poplatek se platí ve výši za jednu osobu bez ohledu na to, kolik osob v dané nemovitosti skutečně
žije (a produkuje odpad), a to dokonce i v případě,
že nemovitost není fakticky využívána vůbec, nebo
je využívána k jinému účelu, než ke kterému je určena. V tomto případě se totiž jedná o poplatek za
samotnou existenci systému odpadového hospodářství v obci, který vychází z principu, že ze systému má prospěch každá osoba přihlášená v obci
nebo vlastnící na území obce nemovitou věc určenou k bydlení (ve které nikdo přihlášen není). Navazuje na skutečnost, že obec je povinna přebrat
veškerý komunální odpad (tj. odpad z domácností) vznikající na území obce. Proto vznikem poplatkové povinnosti k tomuto místnímu poplatku není
dotčena povinnost podnikatele zajistit likvidaci odpadu z podnikání (a s tím spojené platby) v případě, kdy je v nemovité věci určené k bydlení provozována podnikatelská činnost. Dotčené právnické
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osoby musí (kromě úhrady poplatku) v roce 2022
splnit navíc tzv. ohlašovací povinnost.
3. Místní poplatek za užívání veřejného prostranství podle Obecně závazné vyhlášky č.
6/2020.
Podrobné informace k vyhláškám
http://konice.cz/vyhlasky/ds-1028/p1=2531
Kontakt Městského úřadu Konice:
Podatelna tel.: 582 401 411
e-mail: podatelna@konice.cz
město-konice@konice.cz
Pokladna na podatelně
Masarykovo nám. 27, tel.: 582 401 407
Pondělí, středa 7.30 – 16.30 hodin
Úterý, čtvrtek 8.00 – 14.30 hodin
Pátek 7.30 – 14.30 hodin

Problematika cen energií
Vážení spoluobčané,
enormní růst cen elektrické energie a zemního
plynu zasáhl tisíce domácností, které nedobrovolně skončily v režimu dodavatelů poslední instance. Dotkne se však také domácností, kterým
končí fixace smluv nebo jim dodavatelé energií
výrazně zvýší zálohy na energie.
Snahou vedení obce je poskytnout vám informace, které vám mohou pomoci zmírnit dopady nárůstů cen u dodavatelů energií.
Lidé, kterým po změně dodavatele energií výrazně vzrostou výdaje a nemají dostatek finančních
prostředků na úhradu základních potřeb, mohou
požádat Úřad práce ČR o některou z dávek.
Úřad práce nabízí individuální posouzení každého žadatele. Zaměstnanci tohoto úřadu jsou připraveni s vámi konzultovat vaši situaci a pomoci
vám při vyplňování formulářů.
Kontakt na Úřad práce Konice:
Adresa: Na Příhonech 405, 798 52 Konice
tel.: 950 154 203, 950 154 204, 950 154 202
Závěrem uvádíme odkazy i na Svaz měst a obcí
ČR. Na jeho webových stránkách můžete najít pomocnou ruku ve formě článků, odkazů či kontaktů. Najdete zde například informace o mimořádné okamžité pomoci (MOP) www.smocr.cz/cs/
cinnost/socialnezdravotni-oblast/a/mimoradna-pomoc, kterou Úřad práce poskytuje právě jako podporu občanů, kteří se vlivem vysokých záloh a růstu cen energií ocitli v nouzi. Přehledně
o pomoci informuje i web samotného Úřadu práce
www.uradprace.cz/web/cz/-/s-rustem-cenza-energie-muze-pomoci-up--1 či stránky MPSV
www.mpsv.cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Uvedené odkazy naleznete i na stránkách města
a na Facebooku.
Ing. Michal Obrusník, starosta města Konice
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Sousedské večery
s filmem v komunitním
centru Konice
Vážení občané, jsem ráda, že v té spoustě špatných zpráv, které se na nás hrnou (coronavirus,
ceny energií, inflace…), mohu přijít s dobrou zprávou. Chci vás totiž informovat o tom, že v našem
městě můžete s přáteli či s rodinou po mnoha letech opět zhlédnout společně nějaký dobrý film.
V komunitním centru Konice totiž pořádáme tzv.
sousedské večery s filmem. Začali jsme na podzim a máme v plánu tyto večery pořádat alespoň
dvakrát do měsíce, vždy v pátek v 19 hodin. Chceme se soustředit na úspěšné české filmy, z finančních důvodů si však nemůžeme dovolit promítat
čerstvé premiéry, ale jen filmy dva až tři měsíce
po jejich premiéře. Spolupracujeme s nejznámějšími filmovými distributory, jako jsou Bonton,
Falcon nebo Bioscop. Kvalitní promítací techniku a velké plátno zajistilo s pomocí dotace město
Konice.
Jménem komunitního centra i svým Vás tedy
srdečně zvu na společné sledování filmů. Věřím,
že si z nabídky vyberete, a že v komunitním centru strávíte příjemné večery, někdy v budoucnu
snad i s kávou či jiným občerstvením.
Mgr. Naděžda Grenová

KNIHOVNA KONICE

Knihovna
Konice

Nový rok začínáme aktuálními knižními novinkami. Dlouho očekávaná detektivka Vlastimila Vondrušky potěší příznivce Oldřicha z Chlumu, který tentokrát řeší případ spiknutí. Královražda
na Křivoklátě vás opět zavede do období 13. století. Lisa Reganová, autorka světového bestselleru Matčin hrob, v napínavém thrilleru svou vyšetřovatelku Josie Quinnovou posílá vykopat hluboko pohřbená tajemství. Dalšími dvěma novinkami jsou thrillery Roberta Bryndzy Propast
smrti a Pauly Hawkins Pomalu hořící oheň. Radka Třeštíková přichází se svým psychologickým
románem Tajemství. Naše čtenářky uvítají i novinky Táni Keleové-Vasilkové Zrcadlo a Martiny
Formanové Nalakuj to narůžovo, kde se vrací ve

vzpomínkách na svého manžela Miloše Formana.
Nové cestopisy vás zavedou s Tomášem Lachmanem Kolem Česka za 66 dní a Petrem Sojkou
Pražskými dvorky. Všichni se mohou projít s novým vydáním knihy Divočina od Cheryl Strayed.
Děti, které mají rády strašidelné příběhy, potěší
Světový atlas strašidel, nový román Drákula
a já a všichni se určitě těšily na dlouho očekávanou novinku Deník malého poseroutky – Velká
šance.
V lednu vyšel téměř po 30 letech posmrtný román Zeno Dostála Malý vůz. Završuje tak prozaický cyklus, jehož jednotlivé části jsou pojmenovány podle jednotlivých znamení zvěrokruhu.
Novinka bude v naší knihovně k vypůjčení během prvního pololetí.
Vlasta Snášelová, knihovnice

Muzeum řemesel
Konicka, z.s.
Nové vydání České knihy rekordů si můžete zakoupit v Turistickém informačním centru Konice nebo vypůjčit v místní knihovně.
Malý dárek v podobě tištěného kalendáříku
2022 nabízíme na výše jmenovaných místech.
Celoročně vás srdečně zveme k prohlídce zámku a expozic řemesel. Provozní doba viz TIC.
Za Muzeum řemesel Konicka, z. s.
Pavel Šín ml., správce zámku

únor 2022
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Nádherně nasvícené a nápaditě komponované
černobílé snímky doplňují dojemné výpovědi dětí či jejich rodičů. Vernisáž výstavy Od rozštěpu
k úsměvu se konala po třetím přeložení, 7. ledna 2022.
Martin Zaoral, www.vecernikpv.cz

Kruh přátel hudby
Konice
Ve středu dne 19. 1. 2022 se na zámku v Konici
konal klavírní recitál, na kterém vystoupil osmnáctiletý klavírista Jan Čmejla, držitel několika
prestižních ocenění. Koncertní sál zaplnili příznivci vážné hudby z řad dospělých, ale i žáků
ZUŠ. Před koncertem vystoupil Viktor Skýpala ze
ZUŠ Žerotín – Olomouc z klavírní třídy PhDr. Hany Švajdové. Připravil si program, se kterým se
zúčastnil talentových zkoušek na konzervatoř.
Jan Čmejla si sestavil program z různých stylových období od klasicismu až po romantismus.
Jeho hra byla brilantní, skladby technicky náročné a uchvacující. Na závěr koncertu poděkovala
předsedkyně KPH Mgr. Ludmila Kopečná Nedomanská všem sponzorům a příznivcům za jejich
finanční podporu a účast. Posluchači odcházeli
nadšení a plni dojmů. „Jsem ráda, že se mi podařilo tohoto mladého umělce do Konice pozvat, věřím, že o něm ještě mnohé uslyšíme a budu jednou
moc pyšná, že tento talentovaný klavírista u nás
hrál“, pronesla předsedkyně KPH Konice.
Na další koncert jste všichni srdečně zváni dne
9. 2. 2022 v 19.00 hodin, tentokrát na kytarový
recitál v podání Michala Svobody – viz str. 1.

OPRAVA ODĚVŮ
&
SBĚRNA PRO PRÁDELNU A ČISTÍRNU

Anežzka
smídka20@seznam.cz
774 991 965

Oprava a úprava oděvů
(výměna zipu, zkracování, zužování atd.)

Šití bytového textilu
Přijímáme do prádelny a čistírny oděvy
i pracovní, spací pytle, přikrývky,
plyšové hračky
PPL ParcelShop
Po – Čt 8 –12 a 13 –16 hodin
Pá 8 –12 a 13 –15 hodin

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

Od rozštěpu k úsměvu
Máte rádi silné příběhy, kdy hlavní hrdina musí
překonat těžké překážky, a nakonec vše dobře dopadne? Pak jich celou řadu najdete v Galerii konického zámku. K vidění je zde do 4. února výstava slavné fotografky Lenky Hatašové, která originálním způsobem zachytila portréty dětí, které
se narodily se znetvořeným obličejem, a jež svůj
handicap dokázaly úspěšně překonat.

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
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Novoroční výprava

na Kosíř
Bez tohoto výstupu si již nedovedeme první den
v novém roce představit. V poledne naše turistická skupinka v počtu 21 osob vystoupila na vrchol
Kosíře, kde se to již hemžilo lidmi. Rozhledna
byla pro účastníky otevřena, kdo chtěl, mohl vystoupat nahoru a kochat se pohledem na okolní
krajinu.
U ohniště, kde se opékala uzenina, bylo opět plno. Po krátkém odpočinku a občerstvení jsme
scházeli zpět do Čech pod Kosířem.
Tímto výstupem jsme řádně oslavili nový rok
2022.
Za KČT Konice Eva Antlová

Velké Opatovice

Klub českých turistů, odbor Malá Haná Velké Opatovice
pořádá 27. ročník dálkového a turistického pochodu

OPATOVSKÉ ŠMAJD
5. února 2022

START: trasy budou startovat ze dvou míst
VELKÉ OPATOVICE: 2 – 50 km (krátké trasy vhodné i pro kočárky)
MÍSTO: sokolovna Velké Opatovice, ul. Sokolská 278 (u autobusového nádraží)
Start dle délky tras: 6.00 – 11.00 hodin
SPOJENÍ BUS: z Letovic od ČD 7.09, 10.12 hodin
ze Skalice nad Svitavou od ČD 6.04, 6.43, 7.35, 9.35 hodin
LETOVICE: 15 – 45 km
MÍSTO: nádraží ČD
Start dle délky tras: 6.30 – 9.00 hodin
SPOJENÍ: trať 260 Brno – Česká Třebová
CÍL: všechny trasy sokolovna Velké Opatovice do 19.00 hodin
STARTOVNÉ: 30 – 50 Kč
ODMĚNA: pamětní list, něco na cestu, razítka IVV, 200 a pochodu, suvenýry

INFORMACE:

1. místo

DUŠAN MACHOUREK, Žleb 278, 679 63 Velké Opatovice
mobil: +420 604 133 866
e-mail: machourek@seznam.cz
web: www.kctmalahana.cz
Facebook: KČT MALÁ HANÁ
• možnost zakoupení odznaků pochodu a nálepek
• akce zařazená do seriálu akcí „IVV“ Internationaler Volkssportverband +
„Dvoustovka“ (200 turistických akcí KČT)
• každý se účastní akce na vlastní nebezpečí a pojištění
• děti do 15 let jen s doprovodem starší osoby
• na akci bude pořízen foto a video záznam
• občerstvení po celý den zajištěno

PROSÍME O DODRŽOVÁNÍ VŠECH OPATŘENÍ K PANDEMII COVID-19
D V O U S T O V K A

TURISTICKÝCH AKCÍ

10 akcí

2020-2022
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Sobota 5. 2. – Skřípov
Sraz ve 13 hodin na kruháči. Po červené zn. na
rozcestí za Sládkovou skálou, přejdeme silnici
a po lesní cestě se dostaneme ke Skřípovskému
mokřadu. Dojdeme na Skřípov a zpět po silnici
do Konice. 12 km.
Neděle 13. 2. – Ptení
Vlakem v 12.43 hodin na Ptenský Dvorek, odtud
po silnici do Ptení. Po zelené zn. se vydáme na
Pohodlí. Zpět půjdeme lesem po žluté zn. na vlak
na Ptenský Dvorek. 12 km.
Neděle 20. 2. – Luká – Bohuslavice – Rakůvka
Odjezd busem ve 12.05 hodin do Luké, po ZZ se
vydáme kolem rybníků do Bohuslavic, dále po
silnici přes Rakůvku a Ochoz do Konice. 12 km.
Sobota 26. 2. – Šumperská zimní 50
Vlakem z Konice v 6.41 hodin přes PV a OL do
Šumperka. Pochod dle propozic KČT Šumperk,
odjezd v 16.05 (17.29) hodin přes Prostějov do
Konice.
Sobota 12. 3. 2022 – Přerovská 50
Odjezd vlakem v 6.41 hodin z Konice do PV a busem do Přerova. Pochod dle propozic KČT Přerov. Zpět v 16.06 hodin busem do PV a dále do
Konice.

PROGRAM
únor 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

Pravidelné akce:
Pondělí (16.00 – 17.30) – jóga
Pondělí (17.30 – 18.30) – cvičení pro ženy
Středa (17.00 – 18.00) – cvičení pro ženy
Středa (18.00 – 19.30) – jóga
Čtvrtek (16.00 – 19.00) – rukodělná dílna
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, zkoušky hudebních skupin 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

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

VÝSTAVY
Galerie zámku Konice
do 4. února

Pondělí (9 – 12 hodin)
Volná herna

výstava fotografií Lenky Hatašové

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 – 739 246 008
2. 2. / 4. 2. – Řemesla a povolání
9. 2. / 11. 2. – Sněhové vločky
16. 2. – Srdíčkové narozeniny
18. 2. – Srdíčková školička
23. 2. / 25. 2. – Hrátky v maskách
Středa (14 – 16 hodin)
Mezigenerační setkávání v Srdíčku
739 246 008
Čtvrtek (8 – 10 hodin)
Modlitební setkání maminek – 733 754 143

UPOZORNĚNÍ

Sousedský večer s filmem se uskuteční
v pátek 11. 2. 2022 – český film
Deníček moderního fotra (komedie)
a 25. 2. 2022 – český film Okupace (drama)
vždy v 19.00 hodin

KULTURNÍ
PŘEHLED

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

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

Program – únor 2022
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MIMOŘÁDNÉ AKCE – ÚNOR
16. 2. od 10.00 hodin – Srdíčkové narozeniny
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.

OD ROZŠTĚPU K ÚSMĚVU
11. února – 11. března

ISLAND – DRSNÁ KRÁSA
výstava fotografií Josefa France
Vernisáž v pátek 11. února v 17.00 hodin
Součástí vernisáže bude beseda o Islandu
Vstupné dobrovolné
Otevírací doba galerie viz provoz infocentra

KONCERT
Koncertní sál zámku Konice
Středa 9. února v 19.00 hodin

KLAVÍRNÍ RECITÁL
Michal Svoboda – kytara / viz plakát na str. 1

KINO
Sousedský večer s filmem se uskuteční
v pátek 11. a 25. února 2022
vždy v 19.00 hodin v komunitním centru.
Viz program KC Konice, web a Facebook.

KNIHOVNY
Městská knihovna Konice
Zámek Konice – 1. patro
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 (So – lichý týden: 14.00 – 15.30)

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
ZÁMEK A MUZEUM ŘEMESEL KONICKA, z.s.

INZERCE

Nutně sháním ke koupi
byt 2+1 / 3+1.
Mobil: 605 541 452
Hledám ke koupi starší dům
(opravím si sám).
Tel.: 731 078 958
INZERCE

!!TVRDÉ DŘEVO!!
Prodám palivové dřevo štípané
měkké / tvrdé rovnané
100 cm délka,
sypané 25 – 50 cm délka.

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

Po – Pá: 9.00 – 12.30 a 13.00 – 16.00 hodin
Informace: 582 334 987, 739 333 721
e-mail: icko.konice@seznam.cz
Prohlídky o víkendech mimo sezónu
vám zajistíme jen po domluvě předem.
(V týdnu v informačním centru, nebo
se správcem zámku, tel.: 724 328 934).
Prohlídkové trasy zámku Konice a expozic
Muzea řemesel Konicka, z. s., 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 trasy „A“ (expozice řemesel a komentovaná
prohlídka zámku) 45 minut. Trasa „B“ (expozice
řemesel) 20 minut.
Vstupenky zakoupíte v informačním centru. Nabízíme prodej suvenýrů a regionálních produktů.
Více na www.mekskonice.cz
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