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

Nejen velikonoční nálada, ale i skvělá jarní atmosféra by nás mohla po delší době odříkání akcí
tento měsíc vrátit k normálu. Nechci to rozebírat,
protože opět se dějí nejen pro nás, ale pro celou
Evropu nepříjemné záležitosti. Vánoční trhy
v jarním kabátě, aneb co mohlo být a bude?
Ano. Poslední Vánoční trhy jsme prožívali v roce
2019 a jak pan starosta slíbil, že budou klidně
i na jaře, tak činíme. Jen to chtělo aktuální úpravu.
Ohňostroj v tomto období není vhodný, a tak jej
nahradíme plameny a efekty při vystoupení Olgy
Lounové s kapelou. Jak nahoře sledujete line-up
programu, je vidět, že určitě si přijdou na své
všechny věkové skupiny. Od milých vystoupení
mladých umělců ZUŠ Konice, přes dechovou hudbu k popu i rocku. Jarní atmosféru nově doplní
značkové Farmářské trhy Puritas s nabídkou
produktů a výrobků přímo od místních i vzdálených, kvalitou oceněných farmářů a výrobců. Pokud si vytvoříme vzájemné sympatie, mohly by
Farmářské trhy Puritas ve městě zůstat v pravidelných intervalech. O občerstvení se postarají

místní spolky a organizace. Svojí útratou jim přispějete na jejich činnost.
Máme připravený i doprovodný program. V komunitním centru se uskuteční „Jarní burza semínek a sazeniček“, pro děti bude připravena odpočinková zóna.
Na zámku můžete navštívit galerii s výstavou
obrazů a mozaik šternberské výtvarnice Vlastimily Palíkové, nebo se zúčastnit komentované
prohlídky zámku a expozic Muzea řemesel Konicka, z. s. Na prodej máme v informačním centru
suvenýry a regionální produkty. Ještě upozornění na parkování! Před zámkem probíhá výměna vodovodního potrubí a do ulice Kostelní je
zákaz vjezdu. Je potřeba dbát zvýšené opatrnosti! Parkovací místa u náměstí jsou omezená. Využijte parkování na příjezdech do města. Do centra je to z jakéhokoliv směru 1 km, což je jen 12
minut cesty. :-)
Těšíme se na Vaši návštěvu a doufáme, že si celodenní akci po dlouhé době zdravě užijete.
Za MěKS Konice, Tomáš Vrba
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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
7. března 2022
Usnesení č. 62/2022
Rada města Konice dne 7. 3. 2022:
1. a) Schvaluje prodej i.č. 0102801486 – židle LYRA CLICK za 100 Kč p. E. K.
b) Schvaluje prodej i.č. 0102800613 kancelářská židle ERMES vč. područek za 100 Kč p. F. K.
c) Ukládá odboru majetkoprávnímu realizovat
prodej v souladu s výše uvedenými usneseními.
2. a) Schvaluje Smlouvu č. 10-2022 o nájmu nemovitosti s p. K. týkající se pronájmu části pozemku p. č. 666/3 v k. ú. Čunín za cenu 6,25 Kč/
m²/rok.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem
usnesení.
3. a) Vyhlašuje záměr pronájmu části pozemku
p. č. 663/7 v k. ú. Nová Dědina u Konice.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu vyhlásit záměr v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
4. Schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2022, které bude v souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/
2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
5. Schvaluje smlouvu o spořícím účtu mezi městem Konice a Komerční bankou, a. s. dle důvodové zprávy.
6. Schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční činnost mezi Městským kulturním střediskem Konice a Mikroregionem Konicko na podporu zkvalitnění služeb turistického informačního centra v roce 2022.
7. Bere na vědomí vyřazení pohledávky dle důvodové zprávy.
8. Schvaluje odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2022 Základní školy a gymnázia
města Konice, Mateřské školy Konice, Městského
kulturního střediska Konice a Technických služeb Konice dle důvodové zprávy a příloh.
9. Rada města Konice:
a) ve složení členů Ing. Michal Obrusník, Bc. Jaroslav Procházka, Ing. Arnold Rozehnal a Vlastimil Šmída schvaluje na základě vyhlášky č. 220/
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2013 Sb. o požadavcích na schvalování účetních
závěrek vybraných účetních jednotek dle §11,
dne 7. 3. 2022 účetní závěrku Základní školy
a gymnázia města Konice, příspěvkové organizace, IČO: 47918594, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021,
b) schvaluje hospodářský výsledek za rok 2021
ve výši 987 186,07 Kč a schvaluje rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku tak, že tento bude plně přidělen do rezervního fondu.
10. Rada města Konice:
a) ve složení členů Ing. Michal Obrusník, Bc. Jaroslav Procházka, Ing. Arnold Rozehnal a Vlastimil Šmída schvaluje na základě vyhlášky č. 220/
2013 Sb. o požadavcích na schvalování účetních
závěrek vybraných účetních jednotek dle §11,
dne 7. 3. 2022 účetní závěrku Mateřské školy Konice, příspěvkové organizace, IČO: 70988480, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021,
b) schvaluje zlepšený hospodářský výsledek za
rok 2021 ve výši 21 471,46 Kč a schvaluje rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku tak, že
tento bude plně přidělen do rezervního fondu.
11. Rada města Konice:
a) ve složení členů Ing. Michal Obrusník, Bc. Jaroslav Procházka, Ing. Arnold Rozehnal a Vlastimil Šmída schvaluje na základě vyhlášky č. 220/
2013 Sb. o požadavcích na schvalování účetních
závěrek vybraných účetních jednotek dle §11,
dne 7. 3. 2022 účetní závěrku Městského kulturního střediska Konice, IČO: 00209988, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021,
b) schvaluje zlepšený hospodářský výsledek za
rok 2021 ve výši 68 524,18 Kč a schvaluje rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku tak, že
tento bude plně přidělen do rezervního fondu.
12. Rada města Konice:
a) ve složení členů Ing. Michal Obrusník, Bc. Jaroslav Procházka, Ing. Arnold Rozehnal a Vlastimil Šmída schvaluje na základě vyhlášky č. 220/
2013 Sb. o požadavcích na schvalování účetních
závěrek vybraných účetních jednotek dle §11,
dne 7. 3. 2022 účetní závěrku Technických služeb Konice, IČO: 08736987, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021,
b) schvaluje zlepšený hospodářský výsledek za
rok 2021 ve výši 460 464,06 Kč a schvaluje rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku tak,
že tento bude plně přidělen do rezervního fondu.
13. a) Schvaluje zvýšení nájemného v nájemních
smlouvách nebytových prostor a vybraných pozemků od 1. 7. 2022 o průměrnou roční míru inflace ve výši 3,8%.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zvýšit nájemné v souladu s výše uvedeným usnesením.
14. a) Schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 9900109574_1/VB týkající se pozemků
p. č. 1164, 5958 a 5971 v k. ú. Konice na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 6 000 Kč
včetně DPH.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem
usnesení.
15. a) Schvaluje Smlouvu č. 11-2022 o nájmu nemovitosti s p. D. N. týkající se části pozemku p. č.
580/3 v k. ú. Čunín za cenu 6,25 Kč/m².
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b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem
usnesení.
16. Uděluje souhlas Základní škole a gymnáziu
města Konice, příspěvkové organizaci s provedením oprav na svěřeném majetku dle důvodové
zprávy.
17. a) Doporučuje ZMK prodat část pozemku p.
č. 580/3 v k. ú. Čunín p. D. N. za cenu 320 Kč/m².
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zpracovat
materiál do zastupitelstva města v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
18. a) Schvaluje Dodatek č. 02-2022 k Pachtovní
smlouvě č. 42-2014 ze dne 30. 12. 2014 s p. J. R.
na část pozemku p. č. 761/9 v k. ú. Runářov za
cenu 2 Kč/m²/rok s platností od 1. 1. 2022.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření dodatku v souladu s výše uvedeným bodem
usnesení.
19. a) Schvaluje smlouvu č. 12-2022 o nájmu nebytových prostor uzavřenou mezi městem Konice a Martinem Kostíkem, 798 53 Jesenec 141,
IČO: 64261697.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření smlouvy dle výše uvedeného bodu a).
20. a) Schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 102020 o úklidu budovy č. p. 386 v Konici (komunitní centrum).
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření dodatku v souladu s výše uvedeným bodem.
21. Schvaluje žádost o nerovnoměrné rozložení
příspěvku na provoz na rok 2022 ZŠ a gymnáziu
města Konice, příspěvkové organizaci, Tyršova
609, 798 52 Konice dle přílohy důvodové zprávy.
22. a) Souhlasí s umístěním stavby „Čunín, rozšíření DS NN, Křupka“.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu vypracovat
vyjádření k uvedenému záměru.
c) Schvaluje Smlouvu č.: PR-001030070708/
003-ENGP 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.
23. a) Vyhlašuje záměr pronájmu 2 místností
v bývalé mateřské škole v Runářově č. p. 131, která je součástí pozemku p. č. st. 164 v k. ú. Runářov na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zpracovat
záměr v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.

Zastupitelstvo města Konice
7. března 2022
Zápis č. 25/2022
z 25. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 7. března 2022 v komunitním centru v Konici.
Přítomni: Ing. Michal Obrusník, František Novák, Ing. Petr Ullman, Mgr. Antonín Vymětal, Pavel Šín, Ing. Arnold Rozehnal, Jakub Vlček, Pavel
Studený, Ing. Leo Doseděl, Mgr. Ludmila Kopečná Nedomanská, Bc. Jaroslav Procházka, Vlastimil Šmída, Antonín Vymětal

duben 2022
Omluveni: Tomáš Vrba, Mgr. Petr Vařeka
Tajemník: Ing. Bc. Dušan Opletal
Program:
1. Zahájení.
2. Kontrola usnesení.
3. Souhlas se záměrem obce Přemyslovice na
připojení ke správnímu obvodu ORP Konice.
4. Zpráva o provedených rozpočtových opatřeních koncem roku 2021.
5. Informace o změně příjmových položek rozpočtu roku 2022.
6. Poskytnutí dotací neziskovým organizacím.
7. Rozpočtová opatření.
8. Informace o zřízení spořících účtů města.
9. Majetkové záležitosti.
10. Dopis pro členy ZMK.
11. Zpráva Kontrolního výboru ZMK.
12. Rozhodnutí o poskytnutí inv. dotace na nové
chodníky ul. Burianova Konice.
13. Schválení pořízení změny č. 3 ÚP Konice.
14. Žádost o dotaci na akci Vánoční trhy v jarním
kabátě…
15. Rozpočtové opatření č. 8.
16. Připomínky, dotazy a podněty členů ZMK
a dalších osob.
17. Usnesení a závěr.
Usnesení 25/2022
Zastupitelstvo města Konice dne 7. 3. 2022:
1. Zahájení ZMK, schválení programu
Zastupitelstvo města Konice schvaluje doplněný
program zasedání zastupitelstva.
2. Kontrola usnesení ZM a RM za období od
13. 12. 2021 do 7. 3. 2022
Zastupitelstvo města Konice schvaluje kontrolu
usnesení ZM a RM za období od 13. 12. 2021 do
7. 3. 2022.
3. Souhlas se záměrem obce Přemyslovice na
připojení ke správnímu obvodu ORP Konice
Zastupitelstvo města Konice schvaluje souhlasné stanovisko města Konice k záměru obce Přemyslovice na připojení do správního obvodu obce s rozšířenou působností Konice.
4. Zpráva o provedených a schválených rozpočtových opatřeních koncem roku 2021
Zastupitelstvo města Konice bere na vědomí
Zprávu o provedených a schválených rozpočtových opatřeních koncem roku 2021.
5. Informace o změně čísla položky rozpočtové skladby 2022
Zastupitelstvo města Konice bere na vědomí informaci o změně čísla položky rozpočtové skladby 2022 dle důvodové zprávy.
6. Veřejnoprávní smlouvy Charita Konice
a Sokol Konice
Zastupitelstvo města Konice schvaluje:
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, IČO: 47921218, ve výši 170 000 Kč.
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3. a) Poskytnutí dotace na celoroční činnost Sokolu Konice ve výši 150 000 Kč.
b) Smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční
činnost Sokolu Konice, IČO: 47919949, ve výši
150 000 Kč.
7. Rozpočtová opatření:
a) Rozpočtové opatření č. 3/2022
Zastupitelstvo města Konice schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2022 dle důvodové zprávy, 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. 4/2022
Zastupitelstvo města Konice 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.
c) Rozpočtové opatření č. 6/2022
1) Zastupitelstvo města Konice schvaluje poskytnutí peněžního daru církevní právnické osobě
Charita Česká republika, IČO: 70100969, na účet
č. 55660022/0800, variabilní symbol 104 ve výši 50 000 Kč na pomoc Ukrajině.
2) Zastupitelstvo města Konice schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2022, 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. 7/2022
Zastupitelstvo města Konice schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2022 dle důvodové zprávy, které bude v souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/
2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
8. Informace o zřízení spořících účtů města
Zastupitelstvo města Konice bere na vědomí informaci o zřízení spořících účtů města dle důvodové zprávy.
9. Majetkové záležitosti:
a) Prodej pozemků p. č. 187/3 a části p. č.
1198/1 v k. ú. Runářov – Marková
Zastupitelstvo města Konice:
1. Schvaluje prodej pozemku p. č. 187/3 a částí
pozemku p. č. 1198/1 v k. ú. Runářov p. Markové 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.
2. Ukládá MPO zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
b) Nabídka na prodej pozemku p. č. 1125
v k. ú. Křemenec – Kučerová
Zastupitelstvo města Konice:
1. Schvaluje nákup pozemku p. č. 1125 v k. ú. Křemenec za cenu 1 500 Kč za celý pozemek od p. Kučerové.
2. Ukládá MPO zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
c) Prodej hasičské zbrojnice včetně pozemků – manželé Krajní
Zastupitelstvo města Konice:
1. Schvaluje 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 Krajným.
2. Ukládá MPO zajistit uzavření smlouvy v souladu s uvedeným bodem usnesení.
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3. Náklady vzniklé s přípravou a sepsáním kupní smlouvy hradí prodávající, další možné náklady a správní poplatek katastrálnímu úřadu hradí
kupující.
d) Prodej části pozemku p. č. 580/3 v k. ú. Čunín – Niklová
Zastupitelstvo města Konice:
1. Schvaluje prodej části pozemku p. č. 580/3
v k. ú. Čunín p. Denise Niklové za cenu 320 Kč/m².
2. Ukládá MPO zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
3. Náklady vzniklé s přípravou a sepsáním kupní
smlouvy hradí prodávající, další možné náklady
a správní poplatek katastrálnímu úřadu hradí kupující.
10. Žádost o vyjádření – manželé Helekalovi
Zastupitelstvo města Konice:
a) Bere na vědomí dopis manželů Helekalových
ze dne 8. 12. 2021.
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 Helekalových
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 právníku města informovat o usnesení
Zastupitelstva města Konice manžele Helekalovy.
11. Zpráva Kontrolního výboru Zastupitelstva
města Konice
Zastupitelstvo města Konice bere na vědomí Zprávu Kontrolního výboru Zastupitelstva města Konice ze dne 8. 2. 2022.
12. Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace Vybudování chodníku na ul. Burianova
Zastupitelstvo města Konice schvaluje přijetí investiční dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR na akci „Vybudování chodníku na ul. Burianova.“
13. Návrh obsahu změny č. 3 územního plánu
Konice
Zastupitelstvo města Konice:
a) Schvaluje pořízení změny č. 3 územního plánu Konice zkráceným postupem a schvaluje 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, že náklady na pořízení změny územního plánu ponesou jednotliví žadatelé o změnu
územního plánu.
14. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu
města na rok 2022 na kulturní akci „Tradiční
vánoční trhy v jarním kabátě, aneb co nemohlo být a bude“
Zastupitelstvo města Konice:
a) Schvaluje poskytnout dotace z rozpočtu města podnikající fyzické osobě v oblasti kultury, ve
výši 75 000 Kč na zajištění kulturní akce pro
město s názvem „Tradiční vánoční trhy v jarním
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kabátě, aneb co nemohlo být a bude“, která se
uskuteční dne 23. 4. 2022 v Konici.
b) Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na akci
podnikající fyzické osobě IČO: 64261867, ve výši 75 000 Kč.
15. Rozpočtové opatření č. 8/2022
Zastupitelstvo města Konice schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2022 dle důvodové zprávy, 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

Informace

ze setkání občanů
Ve čtvrtek 10. března 2022 se uskutečnilo další
setkání občanů s vedením města. Tentokrát bylo
trochu jiné. V souladu s předchozím oznámením
jsme měli připraveny dvě přednášky zaměřené
na problematiku dodávek energií do našich domácností. Našim cílem bylo dát lidem návod, jak
se připravit a jak jednat s dodavateli energií tak,
aby nakoupili na další období co nejlépe. Následná přednáška byla vedena vedoucím úřadu práce
v Konici, Bc. Tomášem Crhonkem. Zaměřena by-
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la na oblast státní podpory lidem, kteří se dostali do problémů s platbami za energie. Pokud jste
nemohli přijít a trápí vás ceny za dodávku energií, pak je opravdu na místě zajít si tento problém probrat se zaměstnanci úřadu práce v Konici. V další části našeho setkání jsme se krátce zaměřili na informace z činnosti radnice. Nemohu
tady rekapitulovat celý rozsah našeho setkání,
tak jen krátce: loni jsme kromě oprav na majetku města investovali v Konici 21 953 085 Kč. Část
prostředků byla investována do projektových dokumentací, abychom byli připraveni na případné dotační výzvy.
Pro letošek máme v plánu pokračovat v energetických úsporách, tedy v další etapě výměny veřejného osvětlení. V lokalitě za nádražím chceme provést rekonstrukci místních komunikací.
V ulici Burianova musíme vybudovat chybějící
chodníky a veřejné osvětlení. Měli bychom se pustit i do chodníků v oblasti bytovek. Zastřešení se
dočkají dvě autobusové zastávky. V podstatě se
ale připravujeme na velké investice v roce 2023.
Například celkovou rekonstrukci ulice Zádvoří.
Zahájení rekonstrukce městského centra, výstavbu cyklostezky. Z našetřených peněz jsme ale museli odložit šest milionů na případné navýšení cen
elektrické energie. Očekáváme, že budeme muset
odložit další prostředky na navýšené ceny plynu.
Naše setkání bylo zakončeno jeho velmi důležitou částí, a to rozpravou nás všech o podnětech,
nápadech a připomínkách k rozvoji našeho města.
S pozdravem, starosta
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Solidarita s lidmi
z Ukrajiny
Dovolte mi tedy za vedení našeho města poděkovat všem, kteří ve svém soukromí pomohli najít
dočasný domov zejména ukrajinským maminkám s dětmi. Je to od nich krásný a obdivuhodný projev lidskosti a solidarity. Nemohu zde děkovat jmenovitě, ale všem VÁM patří náš obdiv
a vděk.
Poděkování ale patří i těm, kteří sice nemají možnost přijmout utečence před válkou, ale pomáhají jak finančními dary, tak věcnými sbírkami.
Dále si Vás dovolím informovat, že jsme v prostorách bývalé hasičské zbrojnice zřídili krizový
byt pro deset lidí.
Děkujeme všem, kteří nám pomohli vybavit tento byt nábytkem, kuchyňským náčiním, hračkami i dalšími věcmi. V úterý 15. března 2022 jsme
ubytovali tři ukrajinské maminky s dětmi.
Dovolte mi ale jmenovitě poděkovat Heleně Žilkové, Michaele Pešákové, Olze Mikmekové, Martě Klváčkové, Daně Kovářové a Veronice Kuté za
úklidové práce. V rekordním čase musely vydrhnout a vyčistit nejen kuchyni, záchody, koupelnu, ale ostatní prostory centimetr po centimetru.
Zbyňku Švecovi a Vojtěchu Zaoralovi pak děkuji
za pomoc nad rámec jejich pracovní doby u Technických služeb Konice.
Paní Veronice Kuté ale chci poděkovat ještě jednou, a to za organizování činností spojených
s touto akcí. To byla skutečně velká pomoc.

duben 2022
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Vím, že všichni vnímáme strašnou nesmyslnost
a krutost války na Ukrajině. Nevím, jaký bude další vývoj válečných hrůz, a protože píšu tento článek 18. března 2022, tak jen doufám, že až ho budete číst, tak snad už budeme moci mluvit o válce v minulém čase.
S pozdravem, starosta

Mateřská škola Konice
Mateřská škola Konice,
příspěvková organizace oznamuje:

Zápis do mateřské školy Konice
pro školní rok 2022/2023 se koná
v úterý 3. 5. a středu 4. 5. 2022
od 9.30 do 15.00 hodin.
Předem vyplněnou žádost s lékařským potvrzením o očkování (potvrzení neplatí pro povinné
předškolní vzdělávání), rodným listem dítěte
a svým občanským průkazem přineste k zápisu.
Žádost je možné podat také: emailem s elektronickým podpisem, poštou nebo datovou schránkou. Preferujeme osobní podání. Žádost si můžete vyzvednout v MŠ nebo stáhnout z webových
stránek. Kritéria pro přijímání dětí a podrobnější informace najdete na www.mskonice.cz.
ZUŠ Konice
Na Příhonech 425, Konice

ZUŠ Konice slaví úspěch
Pro letošní školní rok byly vyhlášené celostátní
soutěže, a to hned ve dvou oborech, v hudebním
a tanečním. V hudebním oboru za naši školu soutěžili žáci ve zpěvu, ve hře na zobcovou flétnu a ve
hře na trubku. Taneční soutěž nás teprve čeká.

Hra na flétnu
Ema Kitnerová
ze třídy p. uč. Lenky Holubové – 1. místo
s postupem do krajského kola

Justýna Köhlerová
ze třídy p. uč. Lenky Holubové – 1. místo

Vzpomínka na skladatele

Antonína Žváčka
Dne 29. dubna by se dožil 115 let Antonín Žváček, světoznámý skladatel a dirigent dechové
hudby, rodák z Haček. Je zajímavé, že neprošel
žádným systematickým hudebním studiem – byl
tedy samoukem. Traduje se, že noty se naučil
z kostelních knížek a první skladbičky napsal již
v šesti letech. Zkomponoval více než 500 skladeb,
převážně polek a valčíků. Letos se koná 26. ročník Žváčkova festivalu dechových hudeb v Konici 19. června 2022, kde jeho skladby budou prezentovat kapely ze všech koutů naší republiky
včetně Slovenska. Prozradíme, že těšit se můžete i na jihočeské Babouky.

Vzpomínka na pana

Jaroslava Pinkavu
26. dubna 2022 by oslavil 100. výročí narození
Ing. Mgr. Jaroslav PINKAVA, rodák ze Šubířova.
Do povědomí obyvatel Konicka se zapsal svou
historicko-badatelskou činností. Mnoha svými
badatelsko-historickými nálezy v archivech přispíval do různých deníků a časopisů. Napsal Dějiny města Konice (dosud vyšel 1. a 2. díl, 3. díl čeká již 22 roků na vydání), dále napsal Kroniku Šubířova a Chobyně, Dějiny Jaroměřic na Malé Hané
1. a 2. díl, Jevíčko v letech 1848–1918 a Jevíčský
sborník (statě z dávné a nedávné minulosti města),
Posvátná hora Kalvárie v Jaroměřicích a mnoho
dalších o dějinách okolních obcí (Úsobrno, Dzbel
aj.). Psal také hodně o městě Kroměříži, které bylo jeho druhým domovem, a jeho dějinách. Napsal Kroměříž ve dnech ústavodárného říšského
sněmu. Podílel se také na vydání knihy Velká Morava. Byl čestným občanem města Kroměříže, Konice, Jevíčka a obce Jaroměřic.
Stále vzpomínáme, neteř Milada

Václav Ošlejšek
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(přepis rukopisu, korektura, grafické zpracování a vlastní tisk). Cítím vydání knihy „Dějin města
Konice III“ jako svůj osobní dluh a pokusím se
tento záměr dostat do priorit města. Doufám ve
spolupráci sponzorů a města Konice na získání
prostředků pro úhradu vydání knihy „Dějin města Konice III“.
Místostarosta

Zapomenuté krásy
Konicka
Pod tímto titulem bychom vám chtěli nabídnout
několik článků o zajímavostech, které jsme čerpali ze série knih „Málo známé a zapomenuté krásy
Konicka“ od autorů Ludmily Faltýnkové a Petra
Bittnera. Nahlédneme nejen do historie, ale budeme obdivovat přírodní krásy či zapomenutá
místa našeho okolí.
První z nich o nalezištích a těžbě železné rudy na
Konicku najdete v následujícím čísle zpravodaje.
Knihy, ze kterých se inspirujeme, si můžete prohlédnout v Turistickém informačním centru na
zámku v Konici.
Muzeum řemesel Konicka, z. s., je dobrovolným nepolitickým spolkem osob z okruhu přátel
a sympatizantů regionu Konicka, kteří mají zájem na rozšíření povědomí o místních historických řemeslech, etnografii, umění, přírodě a vlastivědě.
Muzeum řemesel žádá všechny spoluobčany, kteří
mají jakékoliv dokumenty, texty, fotografie nebo
i vzpomínky ohledně elektrifikace Konice, či stavby
první trafostanice v Konici, nechť se prosím ozvou
na tel.: 724 328 934.
Za Muzeum řemesel Konicka, z. s., Pavel Šín ml.

Obec Dzbel ve spolupráci
s místním SDH Dzbel pořádá

Velikonoční výstavu
v obecní hospodě
Pátek 8. 4. 2022 (14 – 19 hodin)
Sobota 9. 4. 2022 (14 – 19 hodin)
Neděle 10. 4. 2022 (14 – 17 hodin)

ze třídy p. uč Karla Vlacha – 2. místo

Hra na trubku

Srdečně zveme na ukázku výrobků
s možností jejich zakoupení

Michaela Tillová
ze třídy p. uč. Jana Kozelka – 1. místo
s postupem do krajského kola

Hana Spáčilová
ze třídy p. uč. Jana Kozelka – 1. místo
s postupem do krajského kola

Lukáš Dostál
ze třídy p. uč. Jiřího Holuba – 1. místo

Zpěv
Anna Hájková
ze třídy p. uč. Mgr. Jany Hejlové – 1. místo
s postupem do krajského kola

Karolína Žilková
ze třídy p. uč. Mgr. Jany Hejlové – 1. místo
s postupem do krajského kola

Lucie Dopitová
ze třídy p. uč. Mgr. Jany Hejlové – 1. místo

Anežka Štolpová
ze třídy p. uč. Mgr. Jany Hejlové – 2. místo

Elena Dostálová
ze třídy p. uč. Mgr. Jany Hejlové – 2. místo

Jolana Dostálová
ze třídy p. uč. Mgr. Jany Hejlové – 2. místo

Přeji všem postupujícím žákům
v krajském kole hodně štěstí!
Mgr. Ludmila Kopečná Nedomanská,
učitelka ZUŠ Konice

Ohlédnutí za vydáním třetího
dílu „Dějin města Konice“
Při příležitosti a vzpomínce na stoleté výročí narození pana Jaroslava Pinkavy, autora „Dějin města Konice“, chci čitatele informovat o současném
stavu záměru vydání třetího dílu. S vydáním třetího dílu „Dějin města Konice“, navazující na již
vydané dva díly, se uvažovalo mimo jiné v roce
2016. V tomto roce se přistoupilo k vydání méně
nákladné publikace „Konice v datech 1200–1989“
od paní Anny Kučerové. Na třetí díl dějin se však
nezapomíná. Z obsahu rukopisu jsou publikovány články v městském zpravodaji, ale vydat celé
dílo se zatím nedaří. V současné době je rukopis
tohoto díla uložen na městském úřadě a čeká na
zpracování do tisku. Čitatel tohoto článku se jistě ptá, proč vydání trvá tak dlouho? Vydání knihy není až tak jednoduchá a levná záležitost

OPRAVA ODĚVŮ
&
SBĚRNA PRO PRÁDELNU A ČISTÍRNU

Anežzka
E. Beneše 71, Konice
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
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Sobota 2. 4. – Ukliďme Česko – 2022
Brigáda na úklid města. Sraz v 8.00 hodin u komunitního centra v Konici.
Neděle 10. 4. ve 14. hodin v komunitním centru – Beseda s promítáním diapozitivů z cest
a cestování konických turistů po Česku i cizině.
Obrázky z cest po Srí Lance, ze Západních Tater,
doplněné výkladem a vzpomínkami.
Pondělí 18. 4. – Tradiční pomlázková vycházka
Každoroční velikonoční vycházka z Prostějova na
Plumlov. Odjezd z Konice vlakem v 9.11 hodin.
Po ČZ kolem Hloučely dojdeme do Plumlova, zpět
z Plumlova busem do Prostějova a dále do Konice v 15.02/17.02 hodin. 10 km.
Středa 20. 4. v 16.00 hodin – Březský vrch
Vzpomínkový akt. Společně s dobrovolnými hasiči se sejdeme u památníku na Březském vrchu.
Neděle 1. 5. – Pochod Konice – Javoříčko
Sraz v 8.00 hodin u sokolovny. Známou cestou se
vydáme přes Vojtěchov do Javoříčka. Po občerstvení se vydáme zpět do Konice. Kdo si netroufá
na cestu zpět, jede bus ze Hvozdu (16 km) ve
13.55 hodin nebo z Vojtěchova (13 km) v 17.51
hodin do Konice. 13, 16, 22 km.
Neděle 8. 5. – Výšlap za jarní přírodou – Litovelské Pomoraví
Odjezd autobusem v 12.05 hodin do Litovle. Vydáme se k řece Moravě za přírodou. Odjezd z Litovle zpět v 17.25 hodin. 10 km.

PROGRAM
duben 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
1. 4. – Sluníčko, popojdi maličko
6. 4. / 8. 4. – Jak šlo vajíčko do světa
13. 4. – Zajíčkova nadílka
20. 4. – K životu na zámku,
mám jednu poznámku
22. 4. – Srdíčková školička
27. 4. / 29. 4. – Srdíčkové čarování
Středa (14 – 16 hodin)
Mezigenerační setkávání v Srdíčku
739 246 008
Čtvrtek (8 – 10 hodin)
Modlitební setkání maminek – 733 754 143

UPOZORNĚNÍ
I během dubna se hlaste prosím
den předem na číslo 723 961 195
(nejlépe SMS zprávou).

MIMOŘÁDNÉ AKCE – DUBEN

Program – duben 2022
Sobota 2. 4. od 8.00 hodin

Ukliďme Česko, ukliďme naše město
Sobota 9. 4. od 9.00 do 19.00 hodin

Velikonoční výstava a tvořivá dílna
Neděle 10. 4. ve 14.00 hodin

13. 4. od 10.00 hodin – Zajíčkova nadílka
20. 4. od 10.00 hodin – K životu na zámku,
mám jednu poznámku – povídání s Radkou
Lexmanovou o konickém zámku
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.

Královská města Srí Lanky
a promítání fotografií z výletů
Klubu českých turistů
Sobota 23. 4. od 13.00 do 17.00 hodin

Jarní burza semínek a sazeniček

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

VÝSTAVY
Galerie zámku Konice
do 24. dubna výstava obrazů a mozaik

OBRAZY A MOZAIKY
Vlasty Palíkové
plakát viz Zpravodaj 3/2022 str. 1
Vstupné dobrovolné
Otevírací doba galerie viz provoz infocentra

KONCERTY
Koncertní sál zámku Konice
Středa 6. dubna v 19.00 hodin
(přeložený koncert z 15. prosince 2021)

MUSICI CAMERALIS
viz plakát na str. 5
Středa 20. dubna v 19.00 hodin

KONTRABASOVÝ KONCERT
viz plakát na str. 5

AKCE
Sobota 23. dubna 9.00 – 21.00 hodin

VÁNOČNÍ TRHY V JARNÍM KABÁTĚ,
ANEB CO MOHLO BÝT A BUDE!
viz plakát na str. 1

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: 17.00 – 18.30 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
INZERCE

+ Odpočinková zóna pro děti
jako doprovodná aktivita „Vánočních trhů
v jarním kabátě“ a farmářských trhů
viz plakát str. 1

Koupíme starší nemovitost
na chalupu. Dohoda jistá.
Tel.: 739 940 808

Pravidelné aktivity
v komunitním centru:

Hledám ke koupi chatu nebo
zahradu v blízkosti lesa.
Děkuji 731 078 958

Pondělí 16.15 hodin – jóga s Michaelou
Pondělí 17.30 hodin – cvičení pro ženy
Středa 17.00 hodin – cvičení pro ženy
Středa 18.00 hodin – jóga s Danou
Čtvrtek 16.00 hodin – rukodělná dílna
Páteční večery vyhrazeny pro kurz společenského tance (pro předem přihlášené páry).

strana 7

Nabídněte – koupím dům
se zahradou do 7 mil. Kč.
Tel.: 605 541 452

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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