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

Setkání občanů s vedením města 10. března 2022
Vážení spoluobčané, dovolujeme si vás pozvat na další společné setkání se zastupiteli města, a to ve čtvrtek 10. března 2022
v 17.00 hodin v komunitním centru.
Cílem společného potkávání je především
diskuse o problémech, nápadech a dalších
podnětech, které ve vztahu k činnosti a rozvoji města vnímáte. Samozřejmě probereme
i vývoj investičních záměrů města. Z menších projektů je to kupříkladu záměr rekonstrukce hřbitova. Pro letošní rok jsme v rozpočtu vyčlenili pro každou místní část 80 tisíc Kč. Návrhy na použití těchto finančních
prostředků předkládají k formálnímu schválení osadní výbory. Z uvedeného důvodu si
dovolujeme uvést, že setkání s občany se samozřejmě týká celého území města.
Trochu jiná bude část programu, ve které se
chceme věnovat problematice dodávek energií. Chceme se zaměřit na problémy, se kterými se můžeme setkat, pokud potřebujeme
najít nového dodavatele. Například znalost
položek ve faktuře, kterou za energie platíme
nebo orientace v obsahu případné nabídky
dodavatele nám může přinést úsporu v rodinných rozpočtech.
Naším hostem bude vedoucí pobočky Úřadu
práce v Konici, který nás seznámí s možnostmi státní kompenzace zvýšených nákladů,
které mnohým domácnostem dělají nemalé
starosti.
Závěrem ještě jednou zveme občany všech
místních částí.
S pozdravem starosta
Ing. Michal Obrusník

Vážení spoluobčané,
dovoluji si vás informovat, že 14. února 2022 jsem byl zastupiteli Olomouckého kraje zvolen do funkce neuvolněného člena Rady Olomouckého kraje.
Důvodem mého zvolení byla nutnost
nahradit Ing. Radima Sršně, Ph.D., který odešel pracovat na pozici náměstka
Ministerstva pro místní rozvoj.
Zaznamenal jsem názory, že mířím do
nějaké vyšší politiky. Chci vás ubezpečit, že tomu tak opravdu není.
Jen jsem přijal NEUVOLNĚNOU funkci
v krajské radě a současně s tímto jsem
odstoupil z jiné funkce, z funkce člena
Finančního výboru Olomouckého kraje.
pokračování na str. 3

Mateřské centrum Srdíčko
slavilo 15. narozeniny
...str. 4
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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
27. ledna 2022
Usnesení č. 60/2022
Rada města Konice dne 27. 1. 2022:
1. a) Bere na vědomí oznámení o neúměrném
a neodůvodněném zvýšení cen společnosti VEMEX Energie, a. s. dle důvodové zprávy a příloh
k důvodové zprávě.
b) Nesouhlasí s oznámením o navýšení cen a s vyjádřením společnosti VEMEX Energie, a. s.
c) Schvaluje setrvání města Konice u společnosti VEMEX Energie, a. s. za původních smluvních
podmínek pro dodávku elektrické energie na rok
2022, zejména za dodržení vysoutěžené ceny.
d) Vyjadřuje nesouhlas se sdělením společnosti
VEMEX Energie, a. s. o zvýšení cen za dodanou
elektrickou energii a ukládá Městskému úřadu
Konice učinit kroky za účelem eliminace zvýšených nákladů města Konice a příspěvkových organizací města Konice.
e) Doporučuje příspěvkovým organizacím města Konice sdělit společnosti VEMEX Energie, a. s.
nesouhlas s navýšením cen a informovat o setrvání u této společnosti.
2. a) Schvaluje Smlouvu č.: 9900108775_1/VB
o zřízení věcného břemene.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem.

Rada města Konice
7. února 2022
Usnesení č. 61/2022
Rada města Konice dne 7. 2. 2022:
0. Rada města Konice v roli valné hromady společnosti Služby města Konice, spol. s r. o.:
a) Schvaluje program valné hromady.
b) Bere na vědomí
- informace o hospodaření společnosti,
- kontrolní zjištění – Zpráva o výsledku kontroly
nahrazující interní audit dle §29, odstavce 6)
a §30, odst. 7) zákona 320/2001 Sb. ve městě
Konice,
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- další postup činnosti Služeb města Konice, spol.
s r. o.
c) Ukládá jednatelům společnosti připravit na
příští jednání valné hromady harmonogram
a způsob likvidace společnosti.
1. Bere na vědomí zprávu o výsledku kontroly nahrazující interní audit dle §29, odstavce 6) a §30,
odst. 7) zákona 320/2001 Sb. ve městě Konice
za kontrolované období 1. 1. až 31. 12. 2021.
2. Schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2022.
3. Rada města Konice:
A) schvaluje:
1. a. Poskytnutí dotace na celoroční činnost Charitě Konice – Mateřskému centru Srdíčko Konice,
ve výši 10 000 Kč.
b. Smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční činnost Charitě Konice – Mateřskému centru Srdíčko Konice, ve výši 10 000 Kč.
2. a. Poskytnutí dotace na celoroční činnost Charitě Konice – charitní odlehčovací službě, ve výši
40 000 Kč.
b. Smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční činnost Charitě Konice – charitní odlehčovací službě, ve výši 40 000 Kč.
3. a. Poskytnutí dotace na celoroční činnost Hospici na Svatém Kopečku, ve výši 10 000 Kč.
b. Smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční činnost Hospici na Svatém Kopečku, Olomouc – Svatý Kopeček, IČO: 73634671, ve výši 10 000 Kč.
4. a. Poskytnutí dotace na celoroční činnost SOS
dětským vesničkám, z. s. pobočce SOS Kompas
Prostějov, ve výši 10 000 Kč.
b. Smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční
činnost SOS dětským vesničkám, z. s., ve výši
10 000 Kč.
B) doporučuje ke schválení Zastupitelstvu města Konice:
1. a. Poskytnutí dotace na celoroční činnost Charitě Konice – domácí zdravotní a hospicové péči,
ve výši 90 000 Kč.
b. Smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční činnost Charitě Konice – domácí zdravotní a hospicové péči, IČO: 47921218, ve výši 90 000 Kč.
2. a. Poskytnutí dotace na celoroční činnost Charitě Konice – charitní pečovatelské službě, ve výši 170 000 Kč.
b. Smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční činnost Charitě Konice – charitní pečovatelské službě, ve výši 170 000 Kč.
4. Rada města Konice:
A) schvaluje:
1. a. Poskytnutí dotace na celoroční činnost Sboru dobrovolných hasičů v Nové Dědině, ve výši
15 000 Kč.
b. Smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční činnost Sboru dobrovolných hasičů v Nové Dědině,
ve výši 15 000 Kč.
2. a. Poskytnutí dotace na celoroční činnost Sboru
dobrovolných hasičů v Konici, ve výši 40 000 Kč.
b. Smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční činnost Sboru dobrovolných hasičů v Konici, ve výši
40 000 Kč.
3. a. Poskytnutí dotace na akci TJ Spartaku Přerov, ve výši 6 000 Kč.
b. Smlouvu o poskytnutí dotace na akci TJ Spartaku Přerov, ve výši 6 000 Kč.
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4. a. Poskytnutí dotace na akci Českému svazu
chovatelů – základní organizaci Konice, z. s., ve
výši 7 000 Kč.
b. Smlouvu o poskytnutí dotace na akci Českému
svazu chovatelů – základní organizaci Konice,
z. s., ve výši 7 000 Kč.
5. a. Poskytnutí dotace na celoroční činnost Muzeu řemesel Konicka, z. s. ve výši 10 000 Kč.
b. Smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční
činnost Muzeu řemesel Konicka, z. s., ve výši
10 000 Kč.
6. a. Poskytnutí dotace na celoroční činnost Střední, základní a mateřské škole Jistota, o. p. s. Prostějov, ve výši 8 000 Kč.
b. Smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční činnost Střední, základní a mateřské škole Jistota,
o. p. s. Prostějov, ve výši 8 000 Kč.
B) doporučuje ke schválení Zastupitelstvu města Konice:
1. a. Poskytnutí dotace na celoroční činnost Sokolu Konice ve výši 150 000 Kč.
b. Smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční činnost Sokolu Konice, ve výši 150 000 Kč.
5. Neschvaluje poskytnutí peněžitého daru (dle
§ 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník v platném znění) Domovu pro seniory
Jesenec, příspěvkové organizaci, dle důvodové
zprávy.
6. Doporučuje ZMK schválit rozpočtové opatření č. 3/2022 dle důvodové zprávy, které bude po
schválení v souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/
2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
7. Schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2022, které bude v souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/
2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
8. a) Schvaluje nový platový výměr pro ředitelku Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvkové organizace, dle přílohy, s účinností od
1. 3. 2022. Jedná se o navýšení platového tarifu
v souladu s nařízením vlády z důvodu počtu odpracovaných let.
b) Ukládá odboru finančnímu, oddělení školství,
připravit platový výměr pro ředitelku Základní
školy a gymnázia města Konice, příspěvkové organizace.
9. a) Bere na vědomí dopis manželů H. ze dne
8. 12. 2021 a doporučuje ZMK projednat tuto záležitost na svém zasedání.
b) Trvá na dokončení procesu dle Smlouvy
o smlouvě budoucí ze dne 11. 9. 2006, kdy město
Konice získá do svého vlastnictví pozemek p. č.
841/3 a dokončí proces zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 825, kdy toto věcné břemeno
zaručí oprávněným z věcného břemene, že pozemek p. č. 825 nebude využit jiným způsobem (např. oplocení).
c) Konstatuje k požadavku manželů H. na výměnu zpevněného povrchu na p. č. 822/3, že investice do veřejných komunikací jsou plánovány dle
priority zabezpečení dopravní obslužnosti města a zajištění bezpečnosti pohybu chodců podél
silnic a místních komunikací.
d) Ukládá právníkovi města zpracovat materiál
do ZMK v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
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10. a) Schvaluje Smlouvu o výpůjčce nemovitosti č. 04-2022, uzavřenou mezi městem Konice a Romanem Froňkem, 739 47 Kozlovice 350,
IČO: 66713609. Jedná se o výpůjčku pozemků
p. č. 1419, 1421, 1422/1, 1422/3 a 1423, vše v k. ú.
Konice, za účelem zřízení depa při „Závodech do
vrchu“ 8. 4. 2022 od 17.00 hodin až 10. 4. 2022 do
19.00 hodin. Pořadatel akce se bude řídit platnými opatřeními v souvislosti s ochranou osob a prevencí nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění
COVID-19.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření smlouvy dle výše uvedeného bodu a).
11. a) Schvaluje pořádání kulturně společenské
akce pod názvem „Vánoční trhy v jarním kabátě
aneb co mohlo být a bude“ dne 23. dubna 2022
od 9.00 do 22.00 hodin na Masarykově náměstí
v Konici, v zámeckém parku, na prostranství před
zámkem, na zámku a v komunitním centru.
b) Ukládá řediteli Městského kulturního střediska Konice, p. o., zabezpečit organizaci akce „Vánoční trhy v jarním kabátě aneb co mohlo být
a bude“ dne 23. 4. 2022 a postupovat při její organizaci v souladu s důvodovou zprávou.
c) Schvaluje smlouvu č. 03-2022 o provozování
farmářských trhů 23. 4. 2022 v Konici uzavřenou
se Spolkem pro obnovu evropských bojových
umění ARMA FERRE se sídlem Staroměstská
781/1, 792 01 Bruntál, IČO: 27015785.
d) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření smlouvy dle výše uvedeného bodu c) a dále
povolení ke zvláštnímu užívání Masarykova nám.
v Konici a Kostelní ulice v Konici podle § 25 zák.
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
12. Schvaluje smlouvu o spořícím účtu mezi městem Konice a Českou spořitelnou, a. s. dle důvodové zprávy.
13. a) Souhlasí s umístěním stavby „Vodovodní
a kanalizační přípojka k RD na parc. č. 5861/1
Konice“.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu vypracovat
vyjádření k uvedenému záměru v souladu s důvodovou zprávou k tomuto usnesení.
c) Schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zřízení vodovodní přípojky.
d) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit
uzavření smlouvy v souladu s výše uvedenými
body.
14. Schvaluje smlouvu o odběru kancelářských potřeb mezi městem Konice a firmou Papera, s. r. o.
Svitavy, dle důvodové zprávy.
15. a) Souhlasí s umístěním stavby „Doplnění závor na PZS (P6578) v km 24,295 TÚ Prostějov
h. n. – Třebovice v Čechách“.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu vypracovat
vyjádření k uvedenému záměru v souladu s důvodovou zprávou k tomuto usnesení.
16. a) Souhlasí s umístěním stavby „Vodovodní
přípojka k RD Runářov“ na pozemcích p. č. 202/2,
1136, 1198/2, 1289 v k. ú. Runářov.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu vypracovat
vyjádření k uvedenému záměru v souladu s důvodovou zprávou k tomuto usnesení.
c) Schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zřízení vodovodní přípojky.
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d) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedenými body.
17. a) Schvaluje smlouvu č. 05-2022 o nájmu nebytových prostor uzavřenou mezi městem Konice a Martinem Kostíkem, 798 53 Jesenec 141,
IČO: 64261697.
b) Vyhlašuje záměr pronájmu budovy bez č. p./
č. e., jiná stavba, která je součástí pozemku p. č.
121/5 v k. ú. Konice.
c) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření smlouvy dle výše uvedeného bodu a).
d) Ukládá odboru majetkoprávnímu zpracovat
a zveřejnit záměr v souladu s výše uvedeným bodem b).
18. a) Doporučuje ZMK schválit prodej pozemků
p. č. st. 129 vč. budovy č. p. 82 (bývalá hasičská
zbrojnice), pozemku p. č. 313/3 a 2065/1 v k. ú.
Čunín za celkovou cenu 2 400 000 Kč manželům
K.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit zpracování materiálu do zastupitelstva města v souladu s uvedeným bodem usnesení.
Ing. Michal Obrusník, Bc. Jaroslav Procházka
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Slovo starosty
pokračování ze str. 1
Mé jednání je plně v souladu s kodexem politického hnutí STAN, který neumožňuje kumulaci uvolněných funkcí.
Opravdu vás chci ujistit, že nemám zájem kamkoliv z Konice odcházet. Naopak mám zájem nadále pracovat v Konici a kromě jiného i dotáhnout
přípravu investičních projektů v objemu cca 150
mil. Kč k jejich úspěšné realizaci.
V podzimních volbách budu opět kandidovat do
Zastupitelstva města Konice. Mám zájem dále
plnit slib, který jsem dal emeritnímu starostovi
Františku Novákovi, tedy že budu pracovat pro
naše město. Na tom se přijetím funkce neuvolněného člena krajské rady nic nemění. Moji účast na
užším rozhodování Olomouckého kraje vnímám
plně v souladu s tímto slibem.
Na podporu těchto svých tvrzení mohu ještě uvést,
že jste mé jméno v nedávných volbách nenašli ani
na kandidátce do poslanecké sněmovny. Těším se
na další setkání s vámi 10. března 2022 v 17 hodin v komunitním centru, všichni jste srdečně
zváni.
S pozdravem Michal Obrusník, starosta

Patříte mezi ty, kterým výrazně vzrostly výdaje spojené s chodem domácnosti a nemáte dostatek prostředků na jejich placení? Požádejte Úřad práce ČR o pomoc.
Může Vám pomoci s náklady na bydlení, a to prostřednictvím těchto dávek:

Příspěvek na bydlení
Primární pomoc státu určená těm, kteří mají kvůli nízkým příjmům potíže s úhradou nákladů na bydlení. Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník, nájemce nebo podnájemce bytu či domu, jestliže 30 %
(v Praze 35 %) příjmů nestačí na zaplacení nájmu a nákladů souvisejících s bydlením.
Pro rok 2022 má nárok na příspěvek na bydlení také vlastník stavby pro individuální či rodinnou rekreaci,
který ji užívá k trvalému bydlení.
Více informací naleznete na www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni1.

Doplatek na bydlení
Tato dávka pomoci v hmotné nouzi pomáhá tehdy, když příjmy rodiny či jednotlivce nestačí ani po přiznání příspěvku na bydlení na úhradu odůvodněných nákladů souvisejících s bydlením (tj. nájem, služby spojené s bydlením a náklady za dodávky energií). Výše doplatku na bydlení ÚP ČR stanoví tak, aby
domácnosti po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení zůstala částka na živobytí.
Více informací naleznete na www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni.

Mimořádná okamžitá pomoc
Prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci Vám může být poskytnuta pomoc v situacích nepříznivého a mimořádného charakteru, kdy je potřeba poskytnout ji bezprostředně. Například se může jednat
situace spojené s finančními problémy v důsledku úhrady nedoplatku za vyúčtované energie.
Více informací naleznete na www.uradprace.cz/web/cz/mimoradna-okamzita-pomoc.
Komplexní informace jsou k dispozici na www.uradprace.cz/web/cz/-/s-rustem-cen-za-energiemuze-pomoci-up--1.
Pokud potřebujete pomoc s vyplněním žádosti o nepojistné sociální dávky, obraťte se na Call centrum
ÚP ČR na tel. číslo: 800 77 99 00 (bezplatná linka) nebo na callcentrum@uradprace.cz. Vyplněné žádosti můžete podat elektronicky (přes Identitu občana, datovou schránkou nebo s uznávaným elektronickým podpisem), zaslat poštou či doručit osobně na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR.
Máte-li dotazy vztahující se k dávkové pomoci v souvislosti se zvýšenými cenami energií, obraťte se na
zaměstnance Úřadu práce ČR osobně na nejbližším kontaktním pracovišti v místě vašeho bydliště nebo
volejte na speciální linku: 950 180 070.
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Mateřské centrum Srdíčko
slavilo 15. narozeniny
V přízemí konického zámku má už od začátku
roku 2007 svoje místo Mateřské centrum Srdíčko, jehož zřizovatelem je Charita Konice. Názvem
tento projekt trochu klame, protože centrum zastřešuje spoustu aktivit, a to nejen pro maminky
na mateřské dovolené a jejich děti. Oslava půlkulatého výročí se neobešla bez dortu, svíček,
vzpomínání, ale hlavně velkých díků všem, kteří
Srdíčko podporují. Založení Mateřského centra
Srdíčko se přesně váže na den 14. února 2007.
Tehdy vzniklo napojením na projekt Profesiona-

ZPRAVODAJ KONICE

lizace mateřských center v Olomouckém kraji.
Kmotrou se stala Bára Basiková. Při oslavě se
vzpomínalo, že by se tak tehdy nestalo nebýt
podpory města Konice. Všichni přítomní si užili pravou narozeninovou oslavu, na kterou dorazili gratulanti nejen z vedení města, zastupitelstva, neziskových organizací, ale i z řad veřejnosti.
Srdíčko nabízí pravidelný program zejména maminkám s malými dětmi a oslava nebyla výjimkou. Hrálo se na kytaru, zpívalo, tančilo a tvořilo
v kreativní dílničce.
Centrum realizuje také projekt s názvem „Rodina od A až do Z“. Ten je velkým přínosem pod-
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pory vzdělávání v oblasti rodičovských kompetencí, řešení obtížných situací v rodině, slaďování rodinného a pracovního života, poradenství
a přímé pomoci. O finance na projekt centrum
usiluje i v letošním roce a bude opět nabízen rodinám v širokém okolí. Dalšími aktivitami pod
hlavičkou Srdíčka jsou např. Klub seniorů v Srdíčku, Rodiče jsme napořád – neutrální půda při řešení rodičovských otázek při rozvodu, dále pak
srdíčkový karneval, vítání jara, příměstské tábory pro děti, ve spolupráci s MěKS Prázdninová odpoledne se Srdíčkem, Uspávání broučků
a další.
Závěrem bychom rádi poděkovali opravdu všem,
kteří jakkoli Srdíčko podporují, ať finančně nebo
jako dobrovolníci, ale děkujeme i těm, kteří rádi
čerpají posilu či zábavu z našeho programu. Pevně věříme, že se nám i v dalších, nejméně deseti
letech, bude dařit zajišťovat prostředky a zajímavý program, a že s námi budou spolupracovat
stále tak dobří a přející lidé, jako tomu bylo dosud. Aktuality nejen z MC Srdíčko můžete najít
na: www.konice.charita.cz
Tým Mateřského centra Srdíčko

březen 2022
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„Živňák“ koupila

ozdobou celého města. Jeho výstavba přišla na
tehdy závratných 900 000 korun. Do budování
se svépomocí zapojila celá řada místních řemeslníků. První divadlo se v jeho sále hrálo 20. října
1928. Jednalo se o adaptaci hry Karla Čapka Loupežník. Teprve o den později byl dům slavnostně
otevřen. Tehdy se v něm konal krajský sjezd živnostenstva a obchodnictva z olomouckého, prostějovského, boskovského, litovelského okresu. Po
něm následoval koncert.
Součástí domu je i penzion, restaurace, garáže
a byty původně určené živnostníkům. V jeho počátcích v něm fungovala záložna, kde si lidé půjčovali mimo jiné na stavbu rodinných domů ve městě. V době svého vzniku byl Živnostenský dům
považován za skutečnou perlu Konice. Jenže od
jeho otevření již letos v říjnu uběhlo 93 let a na
stavu budovy je to znát víc, než by se slušelo.
Přestože se v něm po uplynulá desetiletí podařilo udržet provoz, objekt působí značně zanedbaně.
„V současné době společně s architektem plánujeme rekonstrukci. Dům je to z architektonického

Brněnská rezidenční, a. s.
Zdroj: Prostějovský Večerník – ZPRAVODAJSTVÍ
– Martin Zaoral
Tak jako má Prostějov svůj secesní Národní dům,
stojí v Konici Živnostenský dům. Oba byly nejen
v době svého vzniku jednoznačně největší architektonickou chloubou svých měst. V obou vždy
fungovala restaurace, ale také se v nich hrálo divadlo. V „Živňáku“ to bylo dokonce o den dříve,
než byl slavnostně otevřen. Nedávno jedna z nejvýraznějších dominant centra Konice změnila
majitele.
A Večerník zajímalo, jaké má s chátrajícím objektem plány a zda tento dlouholetý STÍN MINULOSTI konečně zmizí.
HISTORIE ŽIVNOSTENSKÉHO DOMU
Živnostenský dům v Konici byl vybudován k 10.
výročí samostatného Československa a stal se
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hlediska nepochybně zajímavý, a i proto chceme
při zpracování projektu využít historickou dokumentaci, jež máme k dispozici,“ prozradil Večerníku skvělou novinu předseda správní rady akciové společnosti Mgr. Petr Michek.
Zajímalo nás, zda lze alespoň odhadnout, kdy by
se obnova domu mohla spustit. „To v tuto chvíli nelze říct, nepochybně to bude běh na dlouhou trať,“
reagoval Michek s tím, že by měla zůstat zachována restaurace a objekt by se opět měl stát centrem služeb, obchodu a dostupného bydlení. Sám
podnikatel je v regionu znám zejména jako majitel Čertových rybníků u Čunína, v jejichž sousedství by letos mělo vzniknout biotopové koupaliště. Stojí rovněž za výstavbou nového bytového domu, jenž v Konici vzniká jen pár metrů od „Živňáku“.
Pozn. redakce: Z důvodu dodržení statutu Zpravodaje Konice je článek se svolením autora upraven.
Celý článek najdete na webu:
https://www.vecernikpv.cz/zpravodajstvi/1031
9-petr-michek-koupil-konicky-zivnak-3
Prostějovský Večerník – ZPRAVODAJSTVÍ
Martin Zaoral, 9. únor 2022

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

KOMUNITNÍ CENTRUM KONICE
INZERCE

!!TVRDÉ DŘEVO!!

19. března 2022

Bazárek pro děti
sezóna jaro / léto

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

-

místo konání: Komunitní centrum Konice
9.00 – 18.00 hodin
-

-

Za dobré ceny nakoupíte: dětské oblečení, boty, kočárky,
hračky ... a mnoho dalších věciček.

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:
Příjem věcí k prodeji se bude konat 18. 3. 2022 od 16.00 do18.00 hodin
na stejném místě. Všechny věci musí být opatřeny štítkem
s cenou a číslem prodejce.
Pro přidělení čísla pro prodej kontaktujte:
-

FB – Eva Navrátilová, e-mail: evamax@centrum.cz

tel.: 776 119 177
-

FB – Kateřina Muchová, e-mail: katerinakucerovak@seznam.cz

tel.: 776 630 272
-

Konání akce se bude řídit aktuálně platnými vládními opatřeními.

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

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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Neděle 6. 3. – Ladín
Sraz ve 13 hodin u sokolovny, vydáme se kolem
rybníčků do Březska, dále po silnici do Ladín
a odtud zpět do Konice. 7 km.
Sobota 12. 3. – Přerovská 50 – pořádá KČT TJ
Spartak Přerov
Odjezd v 6.41 hodin vlakem do Prostějova, dále
busem do Přerova, pochod 15 km, 22 km, návrat
vlakem z Přerova v 16.12 hodin do Prostějova
a dále do Konice. Příjezd v 17.45 hodin. 15 km.
Neděle 20. 3. – Taramka
Odjezd busem v 12.05 hodin do Hvozdu. Dále neznačenou cestou na Taramku, kde se pokocháme množstvím jaterníků. Pokračujeme do Vojtěchova na kafíčko a zpět přes Březsko do Konice.
13 km.
Sobota 26. 3. – Ramzová, Dalimilova rozhledna
Odjezd autobusem v 6.00 hodin do Prostějova
a dále do Olomouce, přestup na vlak v 7.47 hodin
do Ramzové. Pochod přes Petříkov na Dalimilovu rozhlednu a dále do Starého Města na vlak do
Prostějova a do Konice. 16 km.
Sobota 2. 4. – Ukliďme česko – 2022
Brigáda na úklid města. Sraz v 8.00 hodin u komunitního centra.
Zdrávi došli!

PROGRAM
březen 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 (dle domluvy)
Cesta ke zdravé rodině
přímá pomoc rodinám, 739 246 008
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 – 739 246 008
2. 3. / 4. 3. – Volná herna
9. 3. – Volná herna
11. 3. – Srdíčková školička a seminář
Uplatnění na trhu práce
16. 3. / 18. 3. – Povídání s jarní vílou
23. 3. / 25. 3. – Kočičí hrátky
30. 3. – Poznáváme barvičky
Středa (14 – 16 hodin)
Mezigenerační setkávání v Srdíčku
739 246 008
Čtvrtek (8 – 10 hodin)
Modlitební setkání maminek – 733 754 143

UPOZORNĚNÍ

Program – březen 2022
Čtvrtek 10. 3. v 17.00 hodin

Setkání občanů s vedením města
Pátek 11. 3. v 17.00 hodin

Sousedský večer s hudebním
doprovodem kapely Ptáci
(Pavla Aschenbrennerová)
Sobota 12. 3. v 18.00 hodin

Sousedský večer s filmem
Tajemství staré bambitky 2 (pohádka)
Sobota 19. 3. od 9.00 do 18.00 hodin

Bazárek pro děti (sezóna jaro/ léto)
Sobota 26. 3. v 19.00 hodin

Sousedský večer s filmem
Poslední sezóna (drama)
V pátek 25. 3. začíná kurz společenského tance. V případě zájmu o účast kontaktujte vedoucí
komunitního centra na tel.: 702 269 964 nebo na
e-mail: jitka.klemsova@konice.cz

Pravidelné akce v komunitním centru
Pondělí a středa odpoledne cvičení pro ženy
a jóga. Pro bližší informace kontaktujte vedoucí
komunitního centra.
Každý čtvrtek probíhá rukodělná dílna. Přijít
můžete kdykoliv, bez předchozí registrace. V rámci dílny je volný program, kdy si můžete vybrat
jednu aktivitu nebo mezi jednotlivými přecházet. Pokud nějakou techniku umíte a měli byste
čas a chuť se o své zkušenosti podělit, jste také
srdečně vítáni.

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

MIMOŘÁDNÉ AKCE – BŘEZEN
Pátek 11. března od 10.30 hodin
Uplatnění na trhu práce
po mateřské dovolené
(dávky vyplácené ÚP v kostce, jak hledat volná
pracovní místa, co čekat od rekvalifikace a další)
Bc. Tomáš Crhonek
vedoucí kontaktního pracoviště
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

KOUPĚ – Rodinný dům
na bydlení do 7 mil. Kč.
Tel.: 739 940 808
Sháním ke koupi starší
nemovitost na chalupu.
Děkuji 731 078 958
Dům / pozemek k výstavbě
do 20 km od Konice – sháním.
Tel.: 605 541 452
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KULTURNÍ
PŘEHLED
BŘEZEN 2022
www.mekskonice.cz
tel.: 582 397 250, 601 590 007
e-mail: kultura@konice.cz

VÝSTAVY
Galerie zámku Konice
do 11. března

ISLAND – DRSNÁ KRÁSA
výstava fotografií Josefa France
25. března – 24. dubna

OBRAZY A MOZAIKY
výstava obrazů a mozaik Vlasty Palíkové
Vernisáž v pátek 25. března v 17.00 hodin
Vstupné dobrovolné
Otevírací doba galerie viz provoz infocentra

KONCERT
Koncertní sál zámku Konice
středa 9. března v 19.00 hodin

MARIMBOVÝ RECITÁL
perkusionisty Ladislava Bilana ml.
viz plakát na str. 1

KINO
Sousedský večer s filmem se uskuteční
v sobotu 12. a 26. března 2022
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.

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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