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Město Konice s místními částmi Čunín, Křemenec, Ladín, Nová Dědina a Runářov
Veřejné projednání projektu
Revitalizace Masarykova náměstí v Konici
před dokončením projektové dokumentace

Volby

2022

Informace o počtu a sídle volebních okrsků
pro volby do zastupitelstev obcí
konané ve dnech 23. a 24. září 2022
Vážení spoluobčané,
přijďte, prosím, ve čtvrtek 15. září 2022 v 17.00 hodin do komunitního centra Konice.
Představíme vám projekt revitalizace městského centra.
Pro jeho finální podobu však považujeme za velmi důležité veřejně
konzultovat budoucí vzhled náměstí, a to včetně ulic E. Beneše a Kostelní.
Nejedná se o první konzultaci, informujeme vás průběžně už od prvotního architektonického návrhu, nicméně právě nyní je ta chvíle,
kdy projekt dostane svou konečnou podobu, a právě nyní tedy máte
možnost být součástí tohoto schvalovacího procesu. Vím, že vzhled
našeho města vám není lhostejný a těším se spolu se svými kolegy
zastupiteli na setkání s vámi.
Mluvit spolu budeme ale i o dalších důležitých tématech. Zejména
o rekonstrukci ulice Zádvoří (pravděpodobně až na Vyšehrad), která
bude probíhat v roce 2023. V Zádvoří dojde k výměně vodovodního
řadu, přípojek nízkého napětí, vybudován bude chodník a opravena
bude i silnice. To vše s sebou přinese určitá omezení. Pro obyvatele
ulice je pak důležité vědět, jak to bude s vodovodními přípojkami
a přípojkami el. sítě NN.
Prostor bude samozřejmě i na komunikaci občanů s vedením města
o všem ostatním, co vás bude zajímat.
S pozdravem starosta

Starosta Konice oznamuje, že volby do zastupitelstev obcí se uskuteční
v šesti volebních okrscích:
1) volební okrsek č. 1 – Konice: sídlo volebního okrsku je Konice, ulice
Vrchlického č. 386 (Komunitní centrum). Do území volebního okrsku patří
v Konici ulice: Bídov, Husova, Jiráskova, Komenského, Kružíkova, Na Příhonech, Podladínský mlýn, Radošovec, Rychnovského, Sportovní, Vápenice,
Zahradní, Za Nádražím a místní část Ladín.
2) volební okrsek č. 2 – Konice: sídlo volebního okrsku je Konice, ulice
Vrchlického č. 386 (Komunitní centrum). Do území volebního okrsku patří
v Konici ulice: 9. května, Březský vrch, Cihelna I, Cihelna II, E. Beneše,
Hřbitovní, Chmelnice, Karafiátova, Kostelní, Masarykovo náměstí, Nad Šafranicí, Ovčírna, Pod Cihelnou, Smetanova, Staré Město, Švehlova, Tyršova,
Vodní, Vrchlického, Vyšehrad a Zádvoří.
3) volební okrsek č. 3 – Nová Dědina: sídlo volebního okrsku je v kulturním domě v Nové Dědině.
4) volební okrsek č. 4 – Čunín: sídlo volebního okrsku je v budově bývalé školy v Čuníně.
5) volební okrsek č. 5 – Runářov: sídlo volebního okrsku je v bývalé místní knihovně v Runářově.
6) volební okrsek č. 6 – Křemenec: sídlo volebního okrsku je v místní
knihovně v Křemenci.

Kruh přátel hudby
Konice
Léto se pomalu chýlí ke konci a pro posluchače
vážné hudby připravuji již 35. koncertní sezónu.
V ní se můžete těšit na skutečné hudební lahůdky. Koncertní sezóna bude pestrá, uslyšíte hudební nástroje: housle, klavír, příčnou flétnu, kytary, akordeon, zpívat bude dívčí pěvecký sbor
GJO z Litovle a také vám zahraje Cimbálová mozeka z Litovle, která zpestří první adventní neděli koncertem v zámeckém sálu.
Ráda bych zmínila koncert, který bude k poctě pana Aloise Trnečky, zakladatele Kruhu
přátel hudby. Byl také amatérským hudebníkem a skladatelem, ale především velkým nadšencem a milovníkem vážné hudby. Jako osobnost se zapsal mezi občany města Konice, znali
ho organizátoři a umělci nejen v České republice, ale i v zahraničí.
V prosinci 2022 vzpomeneme 10. výročí od
jeho úmrtí. Čest jeho památce!

První koncert pod názvem Letem muzikálovým světem se uskuteční ve středu 21. září
v 19 hodin na zámku v Konici. Hrají a zpívají:
Michaela Dvořáková, Petra Zindler, Jindřich Suk,
Ivo Melkus a Jan Vaculík j.h. Klavírní doprovod: Lucie Kaucká. Scénář a režie: Ivo Melkus.
Pohybová spolupráce: Markéta Šimčíková.
KPH a MěKS Konice děkuje sponzorům za
podporu další koncertní sezóny!
Předprodej abonentek bude v polovině září
v informačním centru v přízemí zámku. Cena
abonentek na koncertní sezónu 2022/2023 je
650 Kč, členství 80 Kč. Ceny zůstávají stejné,
vstupné 130 Kč, pro členy 110 Kč, učitelé a žáci
ZUŠ mají vstup zdarma. Sleva pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P je 50 % ze vstupného nebo
z ceny abonentky.
Program 35. sezóny a informace najdete průběžně na webu i Facebooku MěKS Konice.
Mgr. Ludmila Kopečná Nedomanská
předsedkyně KPH
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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. června 2022
Usnesení č. 67/2022
Rada města Konice dne 20. 6. 2022:
1. – 4. Schvaluje rozpočtová opatření č. 22-25/
2022, která budou v souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů zveřejněna na úřední desce.
5. a) Doporučuje ZMK schválit přijetí dotace Olomouckého kraje z Programu na podporu výstavby
a rekonstrukcí sportovních zařízení kofinancovaných z Národní sportovní agentury v roce 2022
na akci „Přestavba stávajícího nevyhovujícího kluziště na víceúčelovou sportovní halu v Konici“.
b) Doporučuje ZMK schválit smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Konice a Olomouckým
krajem.
6. Souhlasí s přijetím věcného daru v souladu
s čl. f) zřizovací listiny (část B, odstavec b) – Základní školy a gymnázia města Konice, p. o.
7. Schvaluje Smlouvu o výpůjčce nemovitosti
č. 49-2022, uzavřenou mezi městem Konice
a Ing. Radkem Švecem. Jedná se o výpůjčku části
Masarykova nám. v Konici za účelem Setkání veteránů 6. 8. 2022. Jedná se o akci pro širokou veřejnost bez placení vstupného.
8. Schvaluje rozpočtové opatření č. 26/2022, které bude v souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/
2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
9. a) Schvaluje přijetí neinvestiční dotace ve výši
33 300 Kč pro JSDH Konice s účelem použití dle
č. II odst. 1, zavazuje se ji použít výlučně v souladu s účelem poskytnutí dotace dle čl. I odst. 2
a 4 a v souladu s podmínkami stanovenými v této smlouvě.
b) Schvaluje znění veřejnoprávní s mlouvy
„Smlouva o poskytnutí dotace uzavřené v souladu s §159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších právních předpisů,
a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů.“ Jedná se o smlouvu o poskytnutí dotace v souladu s Programem na podporu JSDH 2022 a jeho dotačním titulem „Dotace
na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH
obcí Olomouckého kraje 2022.“
c) Doporučuje ke schválení ZMK přijetí investiční dotace ve výši 14 000 Kč pro JSDH Nová Dědina s účelem použití dle č. II odst. 1, zavazuje se
ji použít výlučně v souladu s účelem poskytnutí
dotace dle čl. I odst. 2 a 4 a v souladu s podmínkami stanovenými v této smlouvě.
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d) Doporučuje ke schválení zastupitelstvu města znění veřejnoprávní smlouvy „Smlouva o poskytnutí dotace uzavřené v souladu s §159 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění
pozdějších právních předpisů, a se zákonem č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů.“ Jedná se o smlouvu o poskytnutí dotace
v souladu s Programem na podporu JSDH 2022
a jeho dotačním titulem „Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého
kraje 2022.“
10. a) Schvaluje přijetí neinvestiční dotace ve
výši 230 000 Kč s účelem použití dle čl. I odst. 2
smlouvy.
b) Schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy
„Smlouva o poskytnutí dotace uzavřené v souladu s §159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších právních předpisů,
a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů“, kdy účelem dotace je
částečná úhrada nákladů honorářů, technickoorganizačního zabezpečení, propagace a služeb
Městského kulturního střediska Konice, příspěvkové organizace.
11. a) Bere na vědomí informace o stavu žádosti
podané u Národní sportovní agentury v roce
2021.
b) Doporučuje ZMK schválit podání žádosti o dotaci z připravované výzvy Národní sportovní
agentury na akci „Přestavba stávajícího nevyhovujícího kluziště na víceúčelovou sportovní halu“.
12. a) Bere na vědomí informace o žádosti o dotaci u Národní sportovní agentury.
b) Doporučuje ZMK schválit podání žádosti o dotaci z programu Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití Ministerstva průmyslu a obchodu na přestavbu Víceúčelové sportovní haly.
c) Doporučuje ZMK schválit podání žádosti o dotaci z programu Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití Ministerstva pro místní
rozvoj na přestavbu Víceúčelové sportovní haly.
d) Doporučuje ZMK schválit podání žádosti o dotaci z programu Brownfieldy Státního fondu podpory investic na přestavbu Víceúčelové sportovní haly.
13. Doporučuje ZMK schválit podání žádosti o dotaci z připravované výzvy Integrovaného regionálního operačního programu na akci „Kybernetická bezpečnost města Konice“.
14. a) Schvaluje použití finančních darů MěKS Konice, příspěvkové organizaci, na zajištění koncertů Kruhu přátel hudby v celkové výši 15 000 Kč.
b) Schvaluje použití nadačního příspěvku od Českého Hudebního fondu MěKS Konice, příspěvkové organizaci, na úhradu části nákladů spojených
s uspořádáním koncertů Kruhu přátel hudby
v celkové částce 2 000 Kč.
15. Schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o převzetí a likvidaci odpadu mezi městem Konice a Servisní společností odpady Olomouckého kraje, a. s. dle přílohy a pověřuje starostu města k jejímu podpisu.
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16. Uděluje souhlas Základní škole a gymnáziu
města Konice, příspěvkové organizaci s provedením oprav na svěřeném majetku dle důvodové
zprávy.
17. Doporučuje ZMK schválit rozpočtové opatření č. 27/2022 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.
18. a) Doporučuje ZMK revokovat usnesení č.
22/2021-5f ze dne 20. 9. 2021 týkající se prodeje pozemku p. č. 4787/21 v k. ú. Konice.
b) Doporučuje zastupitelstvu města schválit do
společného jmění manželů K. prodej pozemku
p. č. 4787/21 v k. ú. Konice za 1 210 Kč/m² vč.
DPH s tím, že prodávající hradí náklady vzniklé
s přípravou a sepsáním kupních smluv, další možné náklady a správní poplatek katastrálnímu úřadu hradí kupující.
19. a) Schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího ve služebnosti inženýrské sítě mezi městem Konice a Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s. dle přílohy 19a.
20. Schvaluje Hromadnou licenční smlouvu
VPK_2022_10972 o užití hudebních děl s textem
i bez textu při promítání zvukově obrazových
záznamů a audiovizuálních děl v kinech uzavřenou mezi městem Konice a Ochranným svazem
autorským pro práva k dílům hudebním, z. s.,
IČO: 63839997, dle podmínek uvedených v příloze č. 20a.
21. a) Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Konice, EG.D, a. s. a ČEPS, a. s.
22. a) Vyhlašuje záměr prodat část pozemku
p. č. 1199/1 v k. ú. Runářov.
b) Vyhlašuje záměr pronajmout část pozemku
p. č. 1199/1 v k. ú. Runářov.
23. a) Souhlasí s umístěním stavby „Konice, Husova, obnova DS NN a VO“.
b) Schvaluje Smlouvu č.: PR-001040018825/
020-ENGP o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi městem Konice a EG.D, a. s.
c) Schvaluje Nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Konice a Správou silnic Olomouckého kraje.
24. Schvaluje Smlouvu č. 50-2022 o nájmu nemovitosti s Mgr. P. týkající se pozemku p. č. 5874
v k. ú. Konice.
25. Schvaluje rozpočtové opatření č. 28/2022,
které bude v souladu s § 16 odst. 5 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
26. Schvaluje rozpočtové opatření č. 29/2022,
které bude v souladu s § 16 odst. 5 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
27. Doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o mimořádnou dotaci Olomouckého kraje na chladící zařízení ledové plochy.
28. Vyhlašuje záměr pronajmout část pozemku
p. č. 4796 v k. ú. Konice.
29. Vyhlašuje záměr pronajmout část pozemku
p. č. 4796 v k. ú. Konice.
30. a) Schvaluje provozní řád dětského hřiště
v Konici, ulici Zahradní.
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b) Schvaluje provozní řád dětského hřiště v Konici, místní části Ladín.
31. Vyhlašuje záměr pronajmout část pozemku
p. č. 4796 v k. ú. Konice.
32. Vyhlašuje záměr pronajmout část pozemku
p. č. 4796 v k. ú. Konice.
33. a) Souhlasí s umístěním stavby „Konice, smyčka NN, BD, SOHO development“.
b) Schvaluje Smlouvu č.: PR-001030073248/001
-MOPR o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Konice a EG.D, a. s.
34. Vyhlašuje záměr propachtovat část pozemku
p. č. 761/11 v k. ú. Runářov.
35. Schvaluje uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na zajištění dodavatele plomb a lístků o původu zvěře, rybářských
lístků a loveckých lístků s Ministerstvem zemědělství.
36. a) Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Konice a INFOS ART, spol.
s r. o. na akci „Infos, optická síť Čunín“.
b) Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Konice a INFOS ART, spol. s r. o.
na akci „Infos, páteřní optická síť Čunín– Křemenec“.
37. a) Schvaluje Dohodu o ukončení smlouvy
o výpůjčce nemovitosti č. 36-2022.
b) Ukládá krizovému manažerovi informovat
Olomoucký kraj o ukončení smlouvy o výpůjčce
nemovitosti dle důvodové zprávy a výše uvedeného bodu a).
38. Doporučuje ZMK schválit rozpočtové opatření č. 30/2022 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.
39. Schvaluje rozpočtové opatření č. 31/2022,
které bude v souladu s § 16 odst. 5 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
40. Schvaluje Mateřské škole Konice, příspěvkové organizaci, podání žádosti o přidělení finančních prostředků MŠMT z Operačního programu
Jan Amos Komenský – Šablony OP JAK.

Zastupitelstvo města Konice
27. června 2022
Zápis č. 27/2022
z 27. mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 27. června 2022 v komunitním centru v Konici.
Přítomni: Ing. Michal Obrusník, František Novák, Ing. Petr Ullman, Pavel Šín, Ing. Arnold Rozehnal, Bc. Jaroslav Procházka, Vlastimil Šmída,
Mgr. Petr Vařeka, Mgr. Antonín Vymětal, Mgr. Ludmila Kopečná Nedomanská
Omluveni: Ing. Leo Doseděl, Tomáš Vrba, Jakub
Vlček, Antonín Vymětal, Pavel Studený
Tajemník: Ing. Bc. Dušan Opletal
Program:
1. Zahájení.
2. Smlouva o poskytnutí inv. dotace od Olomouckého kraje – Přestavba stávajícího nevyhovujícího kluziště na víceúčelovou sportovní halu v Konici.
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3. Podání žádosti inv. dotace do Národní sportovní agentury, Regiony 2022 na přestavbu
nevyhovujícího kluziště.
4. Podání žádosti o inv. dotaci z Integrovaného
regionálního operačního programu na akci
Kybernetická bezpečnost města.
5. Podání žádosti o mimořádnou inv. dotaci
Olomouckého kraje na chladící zařízení ledové plochy.
6. Smlouva inv. dotace od Olomouckého kraje
– SDH Nová Dědina.
7. Rozpočtová opatření.
8. Informace o schválení Smlouvy o budoucí
smlouvě o převzetí a likvidaci odpadu.
9. Připomínky, dotazy a podněty členů ZMK
a dalších osob.
10. Usnesení a závěr.
Usnesení č. 27/2022
Zastupitelstvo města Konice dne 27. 6. 2022:
1. Zahájení Zastupitelstva města Konice, schválení programu
Zastupitelstvo města Konice schvaluje doplněný
program zasedání zastupitelstva.
2. Smlouva o poskytnutí dotace – Přestavba
stávajícího nevyhovujícího kluziště na víceúčelovou sportovní halu v Konici
Zastupitelstvo města Konice:
a. schvaluje přijetí dotace Olomouckého kraje
z Programu na podporu výstavby a rekonstrukcí
sportovních zařízení kofinancovaných z Národní sportovní agentury v roce 2022 na akci „Přestavba stávajícího nevyhovujícího kluziště na víceúčelovou sportovní halu v Konici“,
b. schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace mezi
městem Konice a Olomouckým krajem.
3. Podání žádosti o dotaci Národní sportovní
agentury, Regiony 2022 na Přestavbu stávajícího nevyhovujícího kluziště na víceúčelovou sportovní halu
Zastupitelstvo města Konice schvaluje podání
žádosti o dotaci do připravované dotační výzvy
Národní sportovní agentury na přestavbu stávajícího nevyhovujícího kluziště na víceúčelovou
sportovní halu.
4. Podání žádosti o dotaci z Integrovaného
regionálního operačního programu na akci
Kybernetická bezpečnost města Konice
Zastupitelstvo města Konice schvaluje podání
žádosti o dotaci do dotační výzvy Integrovaného
regionálního operačního programu na Kybernetickou bezpečnost Konice.
5. Podání žádosti o mimořádnou dotaci Olomouckého kraje na chladící zařízení ledové
plochy
Zastupitelstvo města Konice schvaluje podání
žádosti o mimořádnou dotaci Olomouckého kraje na chladící zařízení ledové plochy ve výši 50%
nákladů na obnovu chlazení ledové plochy.
6. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje pro dobrovolné hasiče 2022
Zastupitelstvo města Konice:
a. schvaluje přijetí investiční dotace ve výši
14 000 Kč pro JSDH Nová Dědina s účelem použití dle č. II odst. 1, zavazuje se ji použít výlučně
v souladu s účelem poskytnutí dotace dle čl. I
odst. 2 a 4 a v souladu s podmínkami stanovenými v této smlouvě,
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b. schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy „Smlouva o poskytnutí dotace uzavřené v souladu s §159
a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve
znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních
předpisů.“ Jedná se o smlouvu o poskytnutí dotace v souladu s Programem na podporu JSDH
2022 a jeho dotačním titulem „Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2022.“
7. Rozpočtová opatření
a) Rozpočtové opatření č. 27/2022
b) Rozpočtové opatření č. 30/2022
Zastupitelstvo města Konice schvaluje rozpočtová opatření č. 27 a č. 30/2022 dle důvodových
zpráv, které budou v souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů zveřejněna na úřední desce.
8. Informace o schválení Smlouvy o budoucí
smlouvě o převzetí a likvidaci odpadu
Zastupitelstvo města Konice bere na vědomí
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o převzetí
a likvidaci odpadu mezi městem Konice a Servisní společností odpady Olomouckého kraje, a. s.
dle přílohy.

Rada města Konice
18. července 2022
Usnesení č. 68/2022
Rada města Konice dne 18. 7. 2022:
1. Schvaluje Smlouvu o výpůjčce č. 51-2022 uzavřenou mezi městem Konice a Charitou Konice,
IČO: 47921218, tj. výpůjčku nádvoří konického
zámku a pozemků p. č. 10 a 11 (místní komunikace a travnatá plocha před konickým zámkem),
zámeckého parku a části Masarykova náměstí
v Konici za účelem konání příměstských letních
táborů v termínech 11. –15. 7. 2022, 18. –22. 7.
2022, 1. –5. 8. 2022 a 8. –12. 8. 2022, vždy v době
od 7.00 do 16.00 hodin a dále Prázdninového odpoledne se Srdíčkem 29. 7. 2022 od 12.00 do
24.00 hodin.
2. Doporučuje ZMK schválit strategický dokument Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu obce s rozšířenou působností Konice na období 2023–2025.
3. a 4. Schvaluje rozpočtová opatření č. 32 a 33/
2022, která budou v souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů zveřejněna na úřední desce.
5. a 6. Doporučuje ZMK schválit rozpočtová opatření č. 34 a 35/2022 dle důvodových zpráv, která budou po schválení v souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů zveřejněna na úřední desce.
7. Schvaluje směrnici č. 6/2022 Evidence majetku, která je součástí Komplexního souboru vnitroorganizačních směrnic č. 5/2016. Tímto se ruší
směrnice číslo 6/2016 Evidence a účtování majetku, včetně dodatku č. 1/2018 a dodatku č. 2/2018.
8. Bere na vědomí odpis pohledávek dle důvodové zprávy.
9. a) Doporučuje ZMK schválit poskytnutí dotace ve výši 7 Kč/ob. v roce 2023 a 10 Kč/ob. v letech 2024 –2029 statutárnímu městu Olomouc
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na výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI Olomoucké aglomerace.
b) Doporučuje ZMK schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI
Olomoucké aglomerace dle přílohy.
10. a) Schvaluje zhotovitelem veřejné zakázky
„Oprava místních komunikací v roce 2022“ společnost EUROVIA CS, a. s.
b) Schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Konice a společností EUROVIA CS, a. s.
11. a) Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Konice a INFOS ART, spol.
s r. o. na akci „Infos, optická síť Runářov“.
b) Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Konice a INFOS ART, spol. s r. o.
na akci „Infos, optická síť Křemenec“.
12. Schvaluje Pachtovní smlouvu č. 53-2022 s p.
M. týkající se propachtování části pozemku p. č.
761/11 v k. ú. Runářov.
13. Doporučuje ZMK schválit strategicko-koncepční dokument Plán sociálního začleňování Konice 2022 – 2027.
14. Schvaluje Souhlas vlastníka pozemku s výsadbou stromů.
15. a) Bere na vědomí znění návrhu smlouvy,
která kromě zřízení služebnosti obsahuje i další
povinnosti města Konice vůči žadateli.
b) Neschvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti se
společností SOHO development, s. r. o.
16. až 19. Ukládá odboru majetkoprávnímu upravit znění smlouvy o nájmu nemovitosti p. č. 4796
v k. ú. Konice v souladu se zápisem z jednání Rady města Konice, uvedeného u bodu 2.16 zápisu
a následně předložit materiály k novému projednání.
20. Schvaluje Smlouvu č. 58-2022 o nájmu nemovitosti s Bc. H. týkající se pozemku p. č. 1199/1
v k. ú. Runářov.
21. Schvaluje Cenovou přílohu pro rok 2022
s účinností od 1. 7. 2022 ke smlouvě o dílo číslo
S015920001 mezi městem Konice a FCC Litovel,
s. r. o., IČO: 25887858 o svozu a likvidaci odpadů.
22. a) Doporučuje ZMK schválit záměr bezúplatného převodu pozemku p. č. 5870/2 v k. ú. Konice
od Správy železnic do vlastnictví města Konice.
b) Doporučuje ZMK schválit Souhlas s technickými podmínkami uvedenými v bodě A. dopisu
Správy železnic č.j. 166693/2021-SŽ-GŘ-O31 (2)
ze dne 24. 6. 2022.
c) Doporučuje ZMK schválit Prohlášení, že přebírá spolu s nabývaným majetkem i případné ekologické závazky s tímto majetkem spojené, bere
na sebe povinnost plynoucí z jejich odstraňování a nebude od prodávajícího požadovat jejich
náhradu.
23. a) Schvaluje uzavření smluv o centrálním zadávání mezi městem Konice a jeho příspěvkovými organizacemi, kdy město Konice bude v následně uskutečněné veřejné zakázce na dodávku elektrické energie a zemního plánu vystupovat v pozici centrálního zadavatele.
b) Schvaluje uzavření příkazní smlouvy mezi
městem Konice a společností Pyramida CS, s. r. o.
c) Schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při
výběru dodavatele elektřiny a zemního plynu mezi městem Konice a společností ENTERplex, s. r. o.
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d) Uděluje společnosti Pyramida CS, s. r. o. plnou
moc k provádění veškerých úkonů spojených s organizačním zajištěním veřejné zakázky „Dodávky a služby elektrické energie/zemního plynu“.
24. Schvaluje rozpočtové opatření č. 36/2022,
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

Informace nejen pro OSVČ
Zavedení datových schránek
od 1. ledna 2023
S účinností od 1. ledna 2023 bude datová
schránka automaticky zřizována:
• Každé právnické osobě – nejen firmám zapsaným v obchodním rejstříku (jako dosud), ale také těm, které jsou zapsány ve spolkovém či nadačním rejstříku, rejstříku ústavů, společenství
vlastníků jednotek nebo obecně prospěšných
společností.
• Každé fyzické podnikající osobě – dosud byly
datové schránky OSVČ zřizovány pouze na základě jejich žádosti, nyní jim však DS zřídí Ministerstvo vnitra automaticky.
• Každé svéprávné fyzické osobě zapsané v základním registru obyvatel, která použije prostředek „vydaný v rámci kvalifikovaného systému
elektronické identifikace“ (například občanka
s čipem). Tito lidé si budou moci DS deaktivovat.

Čtrnácté Prázdninové
odpoledne se Srdíčkem
Mateřské centrum Srdíčko ve spolupráci s Městským kulturním střediskem, Muzeem řemesel
Konicka a Svazem konických chovatelů uspořádalo v pátek 29. července již po čtrnácté tradiční
akci pro rodiny s dětmi.

Pro děti byl připraven bohatý program – pohybové hry s Lumpíkovými úkoly, Kubova a srdíčková dílnička, zvířecí koutek konických chovatelů,
psí kusy čtyřnohých kamarádů, dogfrisbee s Eliškou a Sanym, malování na obličej, ukázka hasičské techniky, skákací hrad, kolotoč a hrací koberec. Na „posilněnou“ byla cukrová vata a další občerstvení ze Zámecké zahrádky. Hudební část zajistila kapela NO-PROBLEM. Zážitkovou tečkou za
celým programem bylo letní kino, které promítlo animovaný film Psí kusy.

Rádi bychom, jménem všech účastníků Prázdninového odpoledne se Srdíčkem poděkovali všem,
kteří se na programu jakkoli podíleli. Městu Konice a Olomouckému kraji za podporu nejen celé
této akce, Mikroregionu Konicko za zapůjčení stanů a skákacího hradu. Nej poděkování však rozhodně patří našim dobrovolníkům za pomoc
a dobrou náladu, kterou kolem sebe šířili.
MC Srdíčko, MěKS Konice
a Muzeum řemesel Konicka

Pomník padlým
Informace z místní kroniky (strany č. 161–168)
Pomník padlým občanům v 1. světové válce byl
postaven v Nové Dědině u příležitosti 10. výročí
prvního československého státu. Financování
pomníku padlých bylo formou veřejných sbírek
pořádaných od 1. 5. 1925 do 28. 10. 1928, kam
přispěla mimo místních občanů i obec a místní
Spořitelní a záloženský spolek. Po nastřádání potřebného obnosu finančních prostředků proběhla v obci živá diskuse vedoucí k výběru odpovídajícího místa pro umístění pomníku. Nakonec bylo rozhodnuto postavit pomník proti místní škole, aby každodenně připomínal školním dětem
historii 28. října 1918.
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Pomník byl zakoupen u sochaře Odehnala v Konici za 2 250 Kč. Celkový náklad na postavení pomníku byl 2 730 Kč.
Slavnostní odhalení a posvěcení pomníku se konalo v neděli 28. října 1928. Na slavnosti bylo v ten
den 550 účastníků, kteří šli průvodem z horního
konce za doprovodu kapely k zahalenému pomníku.
Současný stav pomníku
Asi v 60. letech minulého století byl pomník přemístěn z jeho původního stanoviště v blízkosti
silnice na jeho stávající místo blíže k budově bývalé školy. Také byla k pomníku přidána pamětní
deska padlých občanů ve II. světové válce.
Pomník nyní stojí na obecním pozemku ve středu obce před budovou bývalé školy jako samostatně stojící památka místního významu obce
Nová Dědina.
Aktuální stav kamenných částí pomníku po více
jak devadesáti letech vyžadoval již jejich očištění a zakonzervování. Ve špatném stavu byla hlavně část se jmény a daty padlých rodáků v I. světové válce (celkem 12 osob). Po prohlídce kameníka pana Odehnala z Konice (vnuk zhotovitele
pomníku) byla navržena možnost zhotovení nové pamětní desky s nově vytesanými jmény, která by se zasadila na místo stávající pamětní desky. Také bylo nutné vybudovat samostatný podstavec pro umístění pamětní desky s padlými rodáky ve II. světové válce (3 osoby), která byla pouze provizorně položena na zemi a opřena o původní těleso pomníku, čímž zakrývala vytesaný
nápis „NEZAPOMENUTELNÝM PADLÝM A NEZVĚSTNÝM VE SVĚTOVÉ VÁLCE 1914 – 1918
VĚNUJÍ OBČANÉ“.
V rámci opravy samotného pomníku bylo nutné
zrekonstruovat i okolní plochu včetně zrezivělého oplocení a přerostlých tújí, aby bylo možné
bezproblémově a bezpečně vstupovat do prostoru pomníku.
Z pomníku se v průběhu let postupně ztratilo
několik fotografií padlých rodáků. Bohužel se
všechny již nepodařilo zajistit.

Přípravné činnosti související s opravou pomníku započaly začátkem ledna 2022, kdy byl po
usnesení místního osadního výboru předán požadavek na opravu na město Konice. První fáze
představovala vyhledání již téměř nečitelných
jmen a letopočtů v kronikách a archivech.
Následně byl dohodnut způsob opravy pomníku
i způsob jejího financování. Město Konice zajistilo z rozpočtu města financování prací a materiálu. Technické služby Konice a Sbor dobrovolných hasičů Nová Dědina zapůjčily různou techniku. Místní občané provedli v rámci 16 krátkých
i celodenních dobrovolnických brigád od února
2022 do června 2022 veškeré práce související
s úpravou okolí pomníku. Jednalo se o vyčištění
a přípravu okolí pomníku, vybudování vydláždění kolem pomníku, zatravnění a výsadbu okrasných stromků.
Dokončený opravený pomník byl předán kameníkem Jakubem Odehnalem z Konice s obnovenými původními nápisy při poslední brigádě dne
18. 6. 2022, kdy byl dočištěn dlážděný povrch
a posečeno nové zatravněné okolí pomníku.
Nyní má pomník opět důstojnou podobu a obnovené nápisy dávají možnost zachovat v paměti
památku na padlé rodáky.
Za občany Nové Dědiny Ing. Stanislav Vrba
předseda osadního výboru v Nové Dědině
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Vernisáž v pátek 9. září v 17.00 hodin
Galerie zámku Konice

Městská knihovna Konice
pořádá

besedu se spisovatelem
Janem Opatřilem

KAPŘÍK METLÍK

ZEDNICTVÍ TŘÍSKA
REKONSTRUKCE A KOMPLETNÍ VÝSTAVBA RD
OPRAVY A ZATEPLOVÁNÍ FASÁD
POKLÁDKA ZÁMKOVÉ DLAŽBY
DLAŽBY A OBKLADY
SÁDROKARTONY
BOURACÍ PRÁCE

v sobotu 24. září ve 14.00 hodin
dětské oddělení knihovny

čtení a povídání dobrodružných příběhů z rybníka
pro všechny děti i s doprovodem
prodej drobných předmětů s tématem kapříka Metlíka a autogramiáda
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Základní škola
a gymnázium
města Konice
Než se ozve první zvonění nového školního
roku, v krátkosti si připomeňme, co přinesl
ten minulý.
Ve školním roce 2021/2022 se v konické škole
vzdělávalo 619 žáků, z toho 427 žáků na základní škole, 192 na osmiletém gymnáziu. Žákům se
věnovalo 61 pedagogických pracovníků, a to učitelů, vychovatelů a asistentů pedagoga.
V porovnání se školním rokem 2020/2021, který
celý proběhl pod taktovkou protiepidemických
opatření, nastal v uplynulém školním roce postupný návrat k normálnímu provozu. Všichni
tak uvítali možnost opět obohatit běžnou výuku
o nejrůznější kulturní, vzdělávací a sportovní
aktivity.
Pedagogičtí pracovníci školy připravili pro své
žáky více než šest desítek nejrůznějších akcí, které proběhly převážně ve druhé polovině školního roku. Žáci se mohli podívat do VIDA! – vědeckého centra v Brně, planetária v Brně, Britského
centra a Muzea umění v Olomouci, na hydroponickou farmu v Přáslavicích, na přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně, do Moravského krasu a na
mnoho dalších zajímavých míst. Obnovena byla
také tradice společných návštěv divadelních představení a školních sportovních dnů. Žáci septimy
se zúčastnili letního sportovního kurzu ve Veselí
nad Lužnicí, žáci oktávy a žáci 9. ročníků absolvovali několikadenní kulturou nabitý pobyt v Praze.
V průběhu celého školního roku probíhaly školní projektové dny, a to na téma Vesmír, Svátky,
Zdravý životní styl a duševní pohoda a Životní
prostředí a jeho ochrana. Během projektových
dnů se při prezentaci výsledků své práce mohli
setkat všichni žáci školy, od těch nejmenších až
po ty plnoleté. Při společné práci se naplno projevily dovednosti a kreativita našich žáků. Projektové výstupy tak nabývaly nejrůznějších podob,
od výkresů a 3D modelů až po vlastní hraný film.
Jako každoročně i v uplynulém školním roce se
žáci konické školy zapojili do řady vědomostních
a sportovních soutěží. Všem reprezentantům patří uznání a gratulace. Z mnoha úspěchů uvádíme: Malá chemická olympiáda – okr. kolo (odloženo z r. 2020/2021) – 1. a 2. místo, Malá chemická olympiáda – okr. kolo (2021/2022) – 1.,
2., 6. a 9. místo, Chemická olympiáda – okr. kolo
– 1. a 2. místo, Chemická olympiáda – kraj. kolo
– 2. a 13. místo, Pythagoriáda – okr. kolo – kategorie 9. ročník – 1. místo, Pythagoriáda – okr. kolo – kategorie 6. ročník – 1.– 2. místo, Mladí lidé
v evropských lesích (přírodovědná soutěž) – okr.
kolo – 1. místo, Olympiáda v angl. jazyce – okr.
kolo – 3. a 5. místo, Olympiáda v českém jazyce
– okr. kolo – 3. a 4. místo, Olympiáda v českém jazyce – kraj. kolo – 6. místo, soutěž Mladý zahrádkář – okr. kolo – 3. místo, krajské finále Přeboru
škol v orientačním běhu – 1. stupeň ZŠ – 2. místo,
2. stupeň ZŠ – 2. místo.
Ve školním roce 2021/2022 ukončila škola realizaci dvouletého projektu Modernizace vzdělávání na základní škole financovaného z prostředků EU. Z dotace škola financovala činnost 2 klubů
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zábavné logiky a deskových her, činnost 2 badatelských klubů, 8 čtenářských klubů a 30 skupin
doučování pro žáky ohrožené školním neúspěchem. Díky dotaci bylo možné realizovat více než
30 žákovských projektových dnů ve škole a ve
školní družině, které byly zaměřeny především
na rozvoj čtenářské gramotnosti mladších žáků,
a absolvovat přes 70 programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřených na
nejnovější trendy v jednotlivých vzdělávacích oblastech. Dotace rovněž umožnila zřídit ve škole
pozici speciálního pedagoga.
Květen proběhl již tradičně ve znamení maturit,
v červnu jsme se rozloučili s našimi deváťáky.
Všem našim absolventům přejeme hodně
úspěchů, a to jak ve studiu na nových školách,
tak v jejich osobním životě.
Mgr. Eva Obrusníková, ředitelka školy

Z konického fotbalu
Zdravíme všechny příznivce konického fotbalu.
Po necelých dvou měsících je tady opět mistrovská kopaná. O prvním srpnovém víkendu začal
totiž fotbalový soutěžní ročník 2022/23.
Dříve však než vás seznámím s fotbalovým děním,
je třeba se zmínit také o tom, co se dělo v mezidobí mezi skončeným ročníkem 2021/22 a začínajícím 2022/23. Samozřejmě, že z hlediska čistě fotbalového bylo toto období vyplněno sestavováním jednotlivých mužstev a jejich přípravou
na nadcházející mistrovská utkání. Docela dost
se toho událo i v oblasti zajištění provozu. Kromě běžného provozu bylo nutno vyřešit některé
problematické záležitosti. První a asi nejdůležitější byla oprava plotu za tribunou na travnatém
hřišti, který byl v havarijním stavu. Nákladem přesahujícím částku 450 tis. Kč se podařilo oplocení
opravit. Provedena byla také oprava ukazatele
času a skóre na travnatém hřišti a provedena byla
úprava travnatého povrchu v nejvíce zatížených
místech hrací plochy. Nutno bylo rovněž nakoupit nové sítě do branek. Jak vidíte, intenzivně se
pracovalo i na zajištění plynulého a bezproblémového průběhu nadcházejícího soutěžního ročníku.
Jak jsem vám slíbil v závěru minulého příspěvku,
seznámím vás v tomto vydání se základními informacemi týkajícími se nového soutěžního ročníku. Do mistrovských soutěží bylo přihlášeno
celkem 6 našich mužstev. V kategorii dospělých
to bylo jednak tzv. A mužstvo, které si vítězstvím
v 1. A třídě zajistilo postup do soutěže krajského
přeboru Olomouckého kraje, kde se utká dvoukolově s 15 dalšími velmi kvalitními soupeři. V kategorii dospělých se podařilo obnovit tzv. B mužstvo, které je účastníkem III. třídy. V tomto mužstvu najdou uplatnění mladí hráči připravující se
do A mužstva spolu se staršími hráči, od nichž se
očekává předávání zkušeností mladším spoluhráčům. V mládežnických kategoriích se mužstvo
dorostenců účastní soutěže krajského přeboru
Olomouckého kraje. K radosti všech odpovědných
se podařilo znovu obnovit činnost žákovských
mužstev, které se účastní krajské soutěže Olomouckého kraje. V kategorii starších žáků bylo
ale nutno spojit svoje síly s hráči z Jaroměřic
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a vytvořit tzv. Sdružený klub Sokol Konice/Jaroměřice. Tým mladších žáků je tvořen pouze hráči
Sokola Konice. Posledním mužstvem, které bylo
přihlášeno do soutěží je mužstvo starší přípravky, které se bude účastnit turnajů pořádaných
Okresním fotbalovým svazem v Prostějově.
Jako první zahájilo A mužstvo mužů 7. srpna na
domácím hřišti utkáním se Sokolem Bohuňovice, které skončilo smírně 1:1. Ve druhém kole se
střetli naši hráči opět na domácím hřišti s FC Želatovice, které skončilo vítězstvím našich hráčů 3:2,
a úspěšně tak zahájili vyšší soutěž. Z obou zápasů je zřejmé, že mužstvo trenéra Petra Ullmanna
čeká velmi náročná série 30 zápasů, v nichž bude zcela určitě spoléhat i na podporu fanoušků.
B mužstvo mužů zahajuje svoji soutěž v neděli
4. září utkáním ve Zdětíně od 16 hodin. Mužstva
dorostu a starších a mladších žáků zahájila svoje
soutěže 20. resp. 21. srpna. Starší přípravka hraje
svoji soutěž turnajovým způsobem, termíny jednotlivých turnajů doposud nejsou známy.
S programem a podrobnými výsledky budete jako doposud informováni pravidelně ve vývěsních
skříňkách fotbalového oddílu, které jsou umístěny jednak ve fotbalovém areálu a dále pak na
autobusovém nádraží. Podrobné informace zjistíte rovněž na webových stránkách Sokola Konice
www.fotbal-konice.cz resp. www.sokol-konice.cz.
O dění v konické kopané se vás budeme snažit informovat i prostřednictvím Zpravodaje Konice.
Jak jistě chápete, čeká všechna mužstva hrající
pod hlavičkou Sokola Konice velice náročná sezóna. Ta se zcela určitě neobejde bez podpory příznivců konického fotbalu. Proto vás všechny co
nejsrdečněji zveme na všechna fotbalová utkání.
Upozorňujeme, že na vybraná utkání na hřištích
soupeřů jsou vypravovány autobusy, takže máte
možnost podpořit i tato utkání. Na vaši hojnou
návštěvu se těší všichni hráči a s nimi realizační týmy všech mužstev, všichni zainteresovaní
funkcionáři a v neposlední řadě i Pavel Klíč,
autor tohoto příspěvku.

Zapomenuté krásy
Konicka

Terezské údolí
Terezské údolí, ještě počátkem minulého století
známé pod názvem „Moravské Babiččino údolí“.
Proč název „Terezské údolí“? Toto pojmenování
se prý vztahuje k pověsti o dívčině Terezce, kdysi
nespravedlivě vězněné v tvrzi panského Dolního
zámku v Náměšti, později změněného na pivovarskou sladovnu. A proč název „Moravské Babiččino údolí“? Podobnost krajinné scenérie se
„skutečným“ Babiččiným údolím u Ratibořic totiž umocňovala poloha náměšťského zámku nad
lesnatou strání, blízká myslivna, mlýn, hospoda
a několik dalších stavení roztroušených kolem
potoka.
Součástí dnešního přírodního parku je Naučná stezka, která vás provede malebným údolím
říčky Šumice mezi Náměští na Hané a Laškovem.
Vede částečně po žluté značce a částečně po zpevněné a polní cestě údolím od samoobsluhy v Náměšti na Hané k zámku v Laškově, má dvanáct
zastavení včetně tří vstupních tabulí. Texty vám
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přiblíží jednak historii území a sídel, z nichž za
zmínku stojí například pravěké hradiště Rmíz, tak
přírodovědné a krajinářské zajímavosti, z nichž
neopomenutelné jsou brzy na jaře kvetoucí porosty ladoňky rakouské, které později nahradí celá plejáda lučních druhů bylin a trav. Šestikilometrovou stezku můžete projít pěšky nebo na kole.
Ze série knih „Málo známé a zapomenuté krásy Konicka“ autorů Ludmily Faltýnkové a Petra
Bittnera, za Muzeum řemesel Konicka, z. s. poupravil
Pavel Šín ml.

KONCERTY
Koncertní sál zámku Konice
Pátek 9. září v 18.00 hodin
BENEFIČNÍ KONCERT (viz plakát str. 5)

Aktuální pravidelné i připravované aktivity
komunitního centra sledujte na webových
stránkách města Konice a Facebooku.
tel.: 702 269 964, email: jitka.klemsova@konice.cz

PROGRAM
září 2022
Sobota 3. 9. – Smržická šlapka
Odjezd v 7.41 hodin vlakem do Kostelce a v 8.20
do Čelechovic. Odtud pěšky do Smržic. Pochod
dle propozic KČT Smržice.
Sobota 10. 9. – pochod KČT Konice „Za vílou
Pilavkou“
Start od restaurace Na Bytovkách od 6.30 do
9.00 hodin. Trasy dle propozic pro pěší 7, 14
a 22 km, cyklojízdy 20, 40, 60 km. Pochod hvězdicového typu, odkudkoliv, kdo se dostaví do cíle, bude mu předán diplom a malé občerstvení
a dárek.
Sobota 17. 9. – Moravská Třebová, rozhledna Pastýřka, Peklo
Odjezd vlakem z Konice v 8.46 hodin do M. Třebové, po ZZ do Pekla, zpět po ČZ na rozhlednu a do
M. Třebové k vlaku. Odjezd v 17.51 hodin. 12 km.
Neděle 25. 9. – Čertovy rybníky
Sraz ve 13 hodin na autobusovém nádraží. Přes
Bor se vydáme na Štarnov, modrou zn. dojdeme
pod Kozák ke Stražisku. Zastavíme se na Čertových rybnících a dojdeme zpět do Konice. 12 km.
Sobota 1. 10. – večerní opékání a hodnocení
akce Pilavka
Sraz v 16 hodin u restaurace Sport. Uzeninu s sebou.
Zdrávi došli!
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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. 9. – Srdíčková školička
7. 9. / 9. 9. – Do lesa na houby
14. 9. / 16. 9. – Koulelo se, koulelo
červené jablíčko
21. 9. / 23. 9. – Na shledanou vlaštovičky
30. 9. – Beseda o kojení a vše okolo něj
Středa (14 – 16 hodin)
Mezigenerační setkávání v Srdíčku
739 246 008

MIMOŘÁDNÉ AKCE – ZÁŘÍ
30. 9. v 10.00 hodin
Beseda o kojení a vše okolo něj
Mgr. Jana Bojková, laktační poradkyně,
průvodkyně těhotných žen a maminek
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.

Středa 21. září v 19.00 hodin

LETEM MUZIKÁLOVÝM SVĚTEM
Zahájení 35. koncertní sezóny Kruhu přátel
hudby Konice – zveme všechny zájemce! :-)
(viz plakát str. 1 )

DIVADLA
KONCERTY
Nádvoří zámku Konice
Neděle 11. září od 14.00 hodin

DIVADLA NA ZÁMKU
14. ročník divadelního festivalu
(program viz plakát str. 8)

AKCE
KONCERTY
Sobota 10. září od 6.30 hodin

ZA VÍLOU PILAVKOU
Turistický pochod a cyklojízda (viz plakát str. 8)
Zámecký park Konice
Sobota 10. září od 20.00 hodin

VINOBRANÍ – SAX ROCK
Masarykovo náměstí Konice
Sobota 17. září od 9.00 hodin

SETKÁNÍ HISTORICKÝCH VOZIDEL
Zámecký park Konice
Sobota 17. září, vstup od 15.00 hodin

ROCKOVÝ MARATON
Zámek Konice – knihovna
Sobota 24. září od 14.00 hodin

KAPŘÍK METLÍK
Beseda se spisovatelem Janem Opatřilem

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
NABÍZÍME SLUŽBU – BALENÍ KNIH
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.

Den Charity 2022
Oslavte s námi Den Charity
v úterý 27. září 2022
Zveme Vás na Masarykovo náměstí,
kde bude představen prezentační stánek

od 9 do 15 hodin.
Nabízíme
- informace o službách Charity
- měření krevního tlaku a cukru
- ukázka kompenzačních pomůcek
- ukázka výrobků našich klientů
(možnost zakoupení)
Zveme Vás na malé pohoštění a příjemné posezení
Těšíme se na Vás.
Zaměstnanci Charity Konice

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

VÝSTAVA
Galerie zámku Konice
Otevírací doba galerie viz provoz infocentra
9. září – 9. října

UMĚLECKÉ PANENKY
ze sbírky Evy a Jiřího Cigánkových
Vernisáž v pátek 9. září v 17.00 hodin
Od 18.00 hodin navazuje koncert v sále
Vstupné dobrovolné

Mimo hlavní turistickou sezónu (září květen)
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
Prohlídkové trasy zámku Konice a expozic Muzea řemesel Konicka, z. s., probíhají s průvodcem. Vstupenky zakoupíte v informačním centru.
Nezávisle zajišťujeme vstup na aktuální výstavu do zámecké galerie (vstupné je dobrovolné).
Nabízíme prodej suvenýrů, regionálních produktů a služby TIC třídy C. Prohlídky zámku o víkendech a mimo uvedené časy vám zajistíme jen
po domluvě předem, v týdnu v informačním centru, nebo se správcem zámku, tel.: 724 328 934.
Více na www.mekskonice.cz

Odbor KČT KONICE pořádá ve spolupráci s turisty
z TJ Spartaku Přerov a pod záštitou starosty města Konice
10. ročník turistického pochodu a cykloturistické jízdy

Za vílou Pilavkou
v sobotu 10. září 2022

Pochod se koná za každého počasí formou hvězdicového pochodu. Akci je možno absolvovat
pěšky i na kole z různých míst v okolí dle vlastního výběru. Z Konice jsou připraveny trasy se
startem od restaurace Na Bytovkách směr 600 m od vlakového nádraží po červené turistické
značce v době od 6.30 do 9.00 hodin. Ukončení akce u pramene Pilavky ve 13.00 hodin

Pěší trasy z Konice
7 km: Konice - Březsko - Klužínek - Hačky - pramen Pilavky
14 km: Konice - Březsko - Klužínek - Hačky - pramen Pilavky - Klužínek - Březsko - Konice
22 km: Konice - Ochoz - Ochoz Kyselka - Hačky - pramen Pilavky - Klužínek - Březsko - Konice

Cyklotrasy
20 km: Konice - Ochoz Kyselka - Krakovec - Bohuslavice - pramen Pilavky - Hvozd - Konice
40 km: Konice - Ochoz Kyselka - Krakovec - Laškov - Drahanovice - Náměšť na Hané - Olbramice - Bohuslavice - pramen Pilavky - Hvozd - Březsko - Konice
60 km: Konice - Ochoz Kyselka - Krakovec - Laškov - Ludéřov - Drahanovice - Náměšť na Hané - Cakov - Bílsko - Loučka - Slavětín - Luká - Polomí - pramen Pilavky - Hvozd - Březsko - Konice
Startovné: Mládež do 15 roků 15 Kč, ostatní 30 Kč
Upomínky: Každý, kdo dojde a dojede k prameni Pilavky,
VIDEO
obdrží diplom, pamětní razítko, malé občerstvení a dárek.
Přihlášky: Vyplňují se v Konici při startu a ostatní v cíli.
Info: Eva Antlová, Husova 533, 798 52 Konice, tel.: 723 769 142
e-mail: eantlova@volny.cz / Ivo Šťastný, tel.: 728 486 967

na FB
FB MěKS
MěKS

Pramen Pilavky se nachází v lese Březina mezi obcemi Hvozd
a Bohuslavice asi 200 m od křižovatky, mezi Hvozdem, Bohuslavicemi
a Klužínkem. Při chůzi a jízdě po veřejných komunikacích je třeba
dodržovat zákon 361/2000 Sb. o bezpečnosti silničního provozu.

Na Vaši účast se těší pořadatelé
é
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