listopad 2021

Město Konice s místními částmi Čunín, Křemenec, Ladín, Nová Dědina a Runářov
Rada Olomouckého kraje zamířila na Konicko

Městské kulturní středisko Konice ve spolupráci
s Muzeem řemesel Konicka, z. s. pořádají

28. listopadu 2021
Členové krajské rady vyrazili na své první výjezdní jednání. Cílem cesty, která
se nemohla uskutečnit dříve kvůli nepříznivé koronavirové situaci, se stalo
Konicko.
Jejich kroky vedly nejprve k turisticky
méně známým Čertovým rybníkům.
Téma cestovního ruchu pak vystřídala
návštěva oděvního družstva MODĚVA,
které platí v regionu za významného
výrobce konfekce s letitou tradicí a výrazným odbytem v zahraničí. Možnost
prohlédnout si provoz je proto velmi
zajímavý zážitek.
Dopoledne dostali slovo podnikatelé
v místním komunitním centru. Řeč byla
hlavně o školství a nedostatku absolventů učňovských oborů, pro které je
v kraji připraveno mnoho atraktivních
pracovních příležitostí. I to je důvod,
proč každoročně podporujeme polytechnické vzdělávání a řemesla formou
stipendií.
V rámci odpoledního programu čekala
členy krajské rady diskuze se zástupci
neziskových organizací a samosprávy
ORP Konice.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
A ZÁMECKÝ JARMARK
keramika

dřevořezby

šperky a ostatní výrobky z ﬁmo hmoty

PROGRAM
13.00 hodin zahájení jarmarku / zámecké nádvoří
15.00 hodin vernisáž výstavy fotograﬁí Lenky Hatašové

OD ROZŠTĚPU K ÚSMĚVU / galerie
16.30 hodin kapela A. M. Úlet s The Addams Sisters / na náměstí
17.00 hodin slavnostní rozsvícení vánočního stromu

a první adventní svíce / na náměstí
19.00 hodin koncert kapely NOPROBLEM
z Kostelce na Hané / koncertní sál zámku

Občerstvení zajištěno
Zdroj – Facebook
Olomockého kraje.
Více foto a komentáře
viz QR kód.

Kruh přátel hudby Konice úspěšně zahájil 34. sezónu
Všechny příznivce vážné hudby zveme na 34.
ročník koncertní sezóny. Program a ceník naleznete na odkazu: www.mekskonice.cz
Zároveň děkujeme všem partnerům, kterými jsou: Ing. Michal Obrusník – starosta Konice, Mgr. Jakub Odehnal – Kamenosochařství Konice, Lenka Mazáčová – Kadeřnictví Bedihošť,
Klenovice, Farmakat, s. r. o. – Nová lékárna Konice – Mgr. Kateřina Přikrylová, MUDr. Petr
Šmejkal – praktický lékař, MUDr. Irena Lenfeldová – Stomaprolife, s. r. o., MUDr. Tomáš Lenfeld – Stomaprolife, s. r. o., Libor Svoboda – Pohřební služba, MUDr. Anna Látalová – dětská
lékařka, MUDr. Libor Švec – lékař pro děti
a dorost, Petr Fráňa – Zabezpečovací systémy,
RNDr. Ludmila Dvorská – Lékárna Konice,
MUDr. Jiří Vrba – ortoped, MUDr. Zdeněk Vlk
– Privátní gastroenterologická ambulance,
MUDr. Alena Švecová – oční lékařka Olomouc,
Manželé Trnečkovi, MEA systems, s. r. o., Autoslužby Hájek, s. r. o. – František Hájek, DAPAS,
spol. s r. o. – Bc. Roman Přikryl, Jitka Vydrželová, DT květinové studio – Darina Růžičková, Tereza Buriánová, Ing. Božena Slouková,
Ing. Petr Kvapil, Muzeum řemesel Konicka, z. s.,
Pavel Muzikant.

svíčky

Cukrárna Smejkalovi / na náměstí
Zámecká zahrádka
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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
13. září 2021
Usnesení č. 53/2021
Rada města Konice dne 13. 9. 2021:
1. a) Bere na vědomí zprávy o výsledcích následných veřejnosprávních kontrol za 2. pololetí roku 2020 a průběžných veřejnosprávních kontrol
za 1. pololetí 2021 u příspěvkových organizací
zřízených městem.
b) Ukládá ředitelce Základní školy a gymnázia
města Konice, p. o. provést nápravné opatření
v oblasti účetní evidence do konce roku 2021.
c) Ukládá řediteli Městského kulturního střediska Konice, p. o. realizovat doporučení v oblasti
účetní evidence do konce roku 2021.
d) Ukládá řediteli Technických služeb Konice,
p. o. provést nápravné opatření v oblasti účetní
evidence a realizovat doporučení do konce roku
2021.
e) Ukládá odboru majetkoprávnímu realizovat
doporučení navrhované Technickým službám
Konice aktualizací zřizovací listiny Technických
služeb Konice, p. o.
2. a) Schvaluje vzor dodatku k nájemní smlouvě
a vzor dodatku k pachtovní smlouvě dle přílohy
2a a 2b.
b) Schvaluje uzavření dodatků k nájemním a pachtovním smlouvám dle přílohy č. 2c a 2d.
c) Schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s manžely L. na propachtování části p. č. 573/11 v k. ú.
Čunín o výměře 42 m² za cenu 6,25 Kč/m²/rok.
Pachtovní smlouvou se ruší předchozí nájemní
vztah.
d) Schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s panem V. Ž. na propachtování části pozemků p. č.
573/11 a 580/3 v k. ú. Čunín o výměře 200 m² za
cenu 6,25 Kč/m²/rok. Pachtovní smlouvou se
ruší předchozí nájemní vztah.
e) Schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu
s panem J. K. týkající se pronájmu části pozemku
p. č. 93/2 v k. ú. Čunín.
f) Schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s panem
R. K. na propachtování části pozemku p. č. 93/2
v k. ú. Čunín o výměře 136 m² za cenu 6,25 Kč/
m²/rok.
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g) Ukládá odboru majetkoprávnímu uzavření
uvedených dodatků a smluv v souladu s výše uvedenými usneseními.
3. Schvaluje rozpočtové opatření č. 50/2021, které bude v souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/
2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
4. a) Schvaluje Smlouvu o dodávce vody č. 45143142/1 s Moravskou vodárenskou, a. s., týkající
se odběrného místa budovy č. p. 730 v Konici.
b) Schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí se společností E. ON Energie, a. s., týkající se odběrného
místa budovy č. p. 730 v Konici.
c) Ukládá odboru majetkoprávnímu uzavření
smluv v souladu s výše uvedenými usneseními.
5. a) Doporučuje ZMK revokovat usnesení č. 18/
2021-3d ze dne 26. 4. 2021 týkající se prodeje
pozemku p. č. 4787/21 v k. ú. Konice.
b) Doporučuje ZMK schválit panu J. D. 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.
c) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat
materiál na jednání ZMK v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
6. Bere na vědomí krátkodobý plán rozvoje komunitního centra a komunitní sociální práce na
období září – prosinec 2021.
7. Schvaluje rozpočtové opatření č. 51/2021, které bude v souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/
2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
8. Schvaluje rozpočtové opatření č. 52/2021, které bude v souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/
2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
9. Doporučuje ke schválení ZMK rozpočtové opatření č. 53/2021, které bude v souladu s § 16 odst.
5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněno na úřední
desce.
10. Schvaluje rozpočtové opatření č. 54/2021,
které bude v souladu s § 16 odst. 5 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
11. a) Schvaluje Smlouvu o výpůjčce nemovitosti č. 31-2020, 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 depa při „Závodech do
vrchu“ 22. 10. 2021 od 17.00 hodin až 24. 10.
2021 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).
12. a) Vyhlašuje záměr pronájmu místnosti č. 212
v budově č. p. 46 v Kostelní ulici v Konici (zámek),
která je součástí pozemku p. č. 5 v k. ú. Konice.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat
a zveřejnit záměr v souladu s výše uvedeným
bodem a).
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c) Ukládá majetkoprávnímu odboru projednat
podmínky pronájmu a zapracovat je do materiálu, který bude předložen radě města při schvalování pronájmu.
13. a) Svěřuje svou pravomoc rozhodovat o uzavírání Smluv o výpůjčce a následném daru v rámci akce „Kompostéry“ Městskému úřadu Konice,
odboru majetkoprávnímu, s tím, že podpisem
těchto smluv je pověřen vedoucí odboru.
b) Schvaluje vzorovou „Smlouvu o výpůjčce a následném daru – kompostér“.
c) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit poskytnutí kompostérů spolu s uzavřením „Smlouvy o výpůjčce a následném daru – kompostér“
jednotlivým žadatelům dle výše uvedené důvodové zprávy a v souladu s výše uvedenými body
a), b), usnesení.
14. a) Doporučuje ZMK revokovat usnesení
č. 14/2020-3h ze dne 7. 9. 2020 týkající se prodeje pozemku p. č. 4787/27 v k. ú. Konice.
b) Doporučuje ZMK schválit panu P. G. prodej pozemku p. č. 4787/27 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.
c) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat
materiál na jednání Zastupitelstva města Konice
v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
15. a) Schvaluje Smlouvu o výpůjčce nemovitosti č. 2021-40 se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sborem dobrovolných hasičů v Čuníně, týkající se výpůjčky kaple – stavby občanského vybavení bez č. p./č. e., která je součástí
pozemku p. č. st. 5, a části p. č. 666/3 v k. ú. Čunín.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem
usnesení.
16. a) Schvaluje smlouvu o debetní kartě od Komerční banky, a. s. pro paní M. Kv. dle důvodové
zprávy.
b) Schvaluje smlouvu o debetní kartě od Komerční banky, a. s. pro paní M. Kl. dle důvodové zprávy.
17. a) Schvaluje žádost o poskytnutí dotace na
celoroční činnost „Servisní společnosti odpady
Olomouckého kraje, a. s., IČO: 07686501.
b) Schvaluje poskytnutí dotace na celoroční činnost „Servisní společnosti odpady Olomouckého
kraje, a. s., IČO: 07686501 ve výši 5 480 Kč.
c) Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční činnost „Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje, a. s., IČO: 07686501.
18. a) Schvaluje Smlouvu č.: 9900109054_1/VB
o zřízení věcného břemene.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedenými body.
19. a) Doporučuje ZMK schválit prodej plynárenského zařízení v místních částech Čunín, Křemenec, Runářov za nabídkovou cenu 1 015 000 Kč.
b) Doporučuje ZMK schválit kupní smlouvu mezi městem Konice a společností QUANTUM, a. s.,
IČO: 25307762.
c) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat
materiál do Zastupitelstva města Konice v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
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20. a) Doporučuje ZMK schválit dodatek č. 2 ke
smlouvě o dílo – Technická infrastruktura pro
výstavbu RD Konice mezi městem Konice a společností EUROVIA CS, a. s.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat
materiál do Zastupitelstva města Konice v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
21. Schvaluje změnu odpisového plánu pro rok
2021 Základní školy a gymnázia města Konice,
příspěvkové organizace dle přílohy.
22. a) Vyhlašuje záměr pronájmu části pozemku
p. č. 1324 v k. ú. Křemenec.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat
záměr v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
23. a) Doporučuje ZMK neschválit prodej části
pozemku p. č. 1324 v k. ú. Křemenec.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat
materiál do ZMK v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
24. Bere na vědomí „Analýzu systému nakládání
s komunálním odpadem v Konici“.
25. a) Bere na vědomí provedení změn územního plánu uvedených v důvodové zprávě pod body 1–15.
b) Konstatuje, že provedení změn územního plánu dle doručených požadavků nezakládá městu
závazky na budování technické infrastruktury
k předmětným pozemkům.
26. Doporučuje ZMK schválit účelový příspěvek
na provoz 2021 na akci Modernizace veřejného
osvětlení města Konice z programu EFEKT ve
výši 1 900 000 Kč s vyúčtováním dané akce zřizovateli.
27. Doporučuje ke schválení ZMK rozpočtové
opatření č. 55/2021, které bude po schválení zastupitelstvem v souladu s § 16 odst. 5 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněno na úřední desce.

Zastupitelstvo města Konice
20. září 2021
Zápis č. 22/2021
z 22. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 20. září 2021 v komunitním
centru v Konici.
Přítomni: Ing. Michal Obrusník, František Novák, Ing. Petr Ullman, Vlastimil Šmída, Mgr. Antonín Vymětal, Bc. Jaroslav Procházka, Tomáš Vrba,
Pavel Šín, Ing. Arnold Rozehnal
Omluveni: Jakub Vlček, Mgr. Petr Vařeka, Pavel
Studený, Ing. Leo Doseděl, Mgr. Ludmila Kopečná
Nedomanská, Antonín Vymětal
Tajemník: Ing. Bc. Dušan Opletal
Program:
1. Zahájení.
2. Kontrola usnesení.
3. OZV č. 1/2021, o nastavení obecního systému
odpadového hospodářství.
4. OZV č. 2/2021, o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství.
5. Majetkové záležitosti.
6. Vybudování chodníku v ul. Burianova v Konici.
7. Delegace náhradníků na VH VaK Prostějov, a. s.
8. Ladín – propojení vodovodních řadů.
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9. Změna ÚP Konice.
10. TS Konice – Žádost o účelový příspěvek na
provoz.
11. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Technická infrastruktura pro výstavbu.
12. Rozpočtová opatření.
13. ZŠ a G města Konice – změna přílohy zřizovací listiny.
14. Snížení příspěvku na provoz na rok 2021 TS
Konice a rozpočtové opatření.
15. Záměr výstavby telekomunikační sítě v Konici.
16. Připomínky, dotazy a podněty členů ZMK
a dalších osob.
17. Usnesení a závěr.
Usnesení 22/2021
Zastupitelstvo města Konice dne 20. 9. 2021:
1. Zahájení Zastupitelstva města Konice,
schválení programu.
Zastupitelstvo města Konice schvaluje program
zasedání zastupitelstva.
2. Kontrola usnesení ZM a RM za období od
14. 6. do 20. 9. 2021.
Zastupitelstvo města Konice schvaluje kontrolu
usnesení ZM a RM za období od 14. 6. do 20. 9.
2021.
3. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Konice, č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
Zastupitelstvo města Konice vydává v souladu
s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), obecně závaznou vyhlášku města Konice č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
4. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Konice, č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Zastupitelstvo města Konice vydává v souladu
s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), obecně závaznou vyhlášku města Konice č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
5. Majetkové záležitosti
a) Prodej pozemku p. č. 4787/23 v k. ú. Konice pro výstavbu RD – Valoušek, Sedláková
Zastupitelstvo města Konice:
1. Schvaluje panu Jiřímu Valouškovi a Mgr. Blance
Sedlákové prodej pozemku p. č. 4787/23 v k. ú.
Konice za 1 210 Kč/m² vč. DPH s tím, že 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) Prodej části p. č. 255/8 v k. ú. Ladín – Ženožičková, Holubová
Zastupitelstvo města Konice:
1. Schvaluje prodej částí pozemku p. č. 255/8
v k. ú. Ladín: část o výměře 62 m² Mileně Holubové část o výměře 50 m² do podílového spoluvlastnictví id. ½ Mileně Holubové a id. ½ Marii
Ženožičkové část o výměře 198 m² Marii Ženožičkové vše za kupní cenu 200 Kč/m², prodávající hradí náklady vzniklé s přípravou a sepsánímkupní smlouvy s podmínkou umístění inženýr-
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ských sítí, další možné náklady a správní poplatek katastrálnímu úřadu hradí kupující.
2. Ukládá MPO zajistit uzavření kupní smlouvy
v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
c) Prodej pozemku p. č. 283 v k. ú. Maleny – Tělupil
Zastupitelstvo města Konice:
1. Doporučuje zastupitelstvu města neschválit
panu Karlu Tělupilovi prodej pozemku p. č. 283
v k. ú. Maleny.
2. Ukládá MPO informovat pana Karla Tělupila
o výše uvedeném usnesení.
d) Prodej pozemků p. č. 920 a 923 v k. ú. Konice – Bočková
Zastupitelstvo města Konice:
1. Schvaluje prodej pozemků p. č. 920 a 923 v k. ú.
Konice paní Světlaně Bočkové za cenu 320 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 kupní smlouvy
v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
e) Prodej plynárenského zařízení – Čunín, Křemenec, Runářov
Zastupitelstvo města Konice:
1. Schvaluje prodej plynárenského zařízení v místních částech Čunín, Křemenec, Runářov.
2. Schvaluje kupní smlouvu mezi městem Konice
a společností QUANTUM, a. s., IČO: 25307762.
3. Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedenými body.
f) Prodej pozemku p. č. 4787/21 v k. ú. Konice pro výstavbu RD – Doležel
Zastupitelstvo města Konice:
1. Revokuje usnesení č. 18/2021-3d ze dne 26. 4.
2021 týkající se prodeje pozemku p. č. 4787/21
v k. ú. Konice.
2. Schvaluje panu Jaroslavu Doleželovi 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.
3. Ukládá MPO zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
g) Prodej pozemku p. č. 4787/27 v k. ú. Konice pro výstavbu RD – Grulich, Rozsívalová
Zastupitelstvo města Konice:
1. Revokuje usnesení č. 14/2020-3h ze dne 7. 9.
2020 týkající se prodeje pozemku p. č. 4787/27
v k. ú. Konice.
2. Schvaluje panu Petru Grulichovi prodej pozemku p. č. 4787/27 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.
3. Ukládá MPO zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
h) Prodej části pozemku p. č. 1324 v k. ú. Křemenec – Žouželka
Zastupitelstvo města Konice:
1. Neschvaluje prodej části pozemku p. č. 1324
v k. ú. Křemenec.
2. Ukládá MPO informovat žadatele o výše uvedeném bodu usnesení.
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6. Vybudování chodníku v ulici Burianova.
a) Udržitelná mobilita a podání žádosti o dotaci na akci „Vybudování chodníku v ulici Burianova“
Zastupitelstvo města Konice:
a. Na svém veřejném zasedání projednalo záměr
na „Vybudování chodníku v ulici Burianova“.
b. Schvaluje podání žádosti o dotaci do 21. výzvy
Regionu Haná.
b) Příkazní smlouva – „Vybudování chodníku
v ulici Burianova v Konici“ – FS
Zastupitelstvo města Konice:
a. Schvaluje příkazní smlouvu související s projektem „Vybudování chodníku v ulici Burianova
v Konici“ – FS mezi městem Konice a Regionální
agenturou pro rozvoj střední Moravy, z. s. p. o.
b. Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedenými body.
7. Delegace náhradníků na valné hromady
Vodovodů a kanalizací Prostějov, a. s.
Zastupitelstvo města Konice deleguje v souladu
s § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), náhradní zástupce města na
valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s., IČO: 494 51 723, takto:
1. náhradník Ing. Michal Obrusník,
2. náhradník Bc. Jaroslav Procházka.
8. Ladín – propojení vodovodních řadů.
Zastupitelstvo města Konice:
a) Schvaluje uzavření smlouvy o právu provést
stavbu a smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) na akci „Ladín – propojení vodovodních
řadů“.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedenými body.
9. Schválení opatření obecné povahy na Změnu č. 2 územního plánu Konice.
Zastupitelstvo města Konice vydává formou opatření obecné povahy Změnu č. 2 územního plánu
Konice.
10. Účelový příspěvek na provoz 2021 Technické služby Konice, p. o. číslo 2.
Zastupitelstvo města Konice schvaluje účelový
příspěvek č. 2 na provoz 2021 Technickým službám Konice, příspěvkové organizaci, na akci Modernizace veřejného osvětlení města Konice z programu EFEKT ve výši 1 900 000 Kč s vyúčtováním
dané akce zřizovateli.
11. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – Technická
infrastruktura pro výstavbu RD Konice.
Zastupitelstvo města Konice:
a. Schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – Technická infrastruktura pro výstavbu RD Konice mezi městem Konice a společností EUROVIA CS, a. s.
b. Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření dodatku v souladu s výše uvedenými body.
12. Rozpočtová opatření
a) Rozpočtové opatření č. 53/2021
Zastupitelstvo města Konice schvaluje rozpočtové opatření č. 53/2021, které bude po schválení
zastupitelstvem v souladu s § 16 odst. 5 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
b) Rozpočtové opatření č. 55/2021
Zastupitelstvo města Konice schvaluje rozpočtové opatření č. 55/2021, které bude po schválení
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zastupitelstvem v souladu s § 16 odst. 5 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
c) Rozpočtové opatření č. 56/2021
Zastupitelstvo města Konice schvaluje rozpočtové opatření č. 56/2021, které bude v souladu
s § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
13. Změna přílohy zřizovací listiny č. 1 – dodatek č. 6 Zřizovací listiny Základní školy
a gymnázia města Konice, příspěvkové organizace.
Zastupitelstvo města Konice schvaluje dodatek
č. 6 Zřizovací listiny Základní školy a gymnázia
města Konice, příspěvkové organizace, kdy tímto
dodatkem dochází ke změně přílohy zřizovací listiny č. 1 Stavby ze dne 24. 3. 2015. Původní hodnota budovy školy č. p. 609 ve výši 88 359 638,51 Kč
(majetku předaného k hospodaření) se navyšuje o technické zhodnocení 312 592,61 Kč
a výsledná hodnota budovy školy č. p. 609 činí
88 672 231,12 Kč.
14. Snížení příspěvku na provoz na rok 2021
Technické služby Konice, příspěvková organizace.
a) Zastupitelstvo města Konice schvaluje snížení příspěvku na provoz na rok 2021 Technickým
službám města Konice ve výši 1 000 000 Kč dle
důvodové zprávy.
b) Rozpočtové opatření č. 57/2021
Zastupitelstvo města Konice schvaluje rozpočtové opatření č. 57/2021, které bude v souladu
s § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
15. Záměr výstavby telekomunikační sítě v Konici.
Zastupitelstvo města Konice bere na vědomí záměr
společnosti INFOS LEAS, spol. s r. o. se sídlem Barákova 2680/5, 796 01 Prostějov, IČO: 49977831
na vybudování optické kabelové sítě v Konici.
Ing. Michal Obrusník, Bc. Jaroslav Procházka

Rada města Konice
11. října 2021
Usnesení č. 54/2021 najdete již na webu
města Konice, do zpravodaje vložíme příště.

Oslavy 95. výročí
založení
SDH Křemenec
V poklidném sobotním dopoledni 2. října 2021
se Křemencem rozezněl místní rozhlas, ohlašující významnou událost. Na zdejší hřiště se sjely
početné týmy mladých hasičů z nedalekého okolí, které se mezi sebou utkaly v požárním sportu.
Za mohutného povzbuzování přihlížejících diváků si vítězství jednoznačně zasloužili mladí hasiči z SDH Konice, kteří splnili disciplíny v rekordním čase. Po slavnostním vyhlášení už mohli koničtí hasiči vítězně zvednout nad hlavu pohár
a společně s ostatními týmy si odnést medaile
a drobné odměny.
Pochodová píseň po polední pauze zahájila slavnostní průvod, jenž směřoval před místní knihovnu. Po zaznění hymny a krátkém proslovu byl přivítán Michal Obrusník, starosta města Konice,
který pozdravil přítomné a ocenil dlouholetou
činnost sboru. Společně se starostou SDH Křemenec Vladimírem Žouželkou symbolicky zasadili památeční strom. Na malé výstavce v místní
knihovně si zájemci mohli prohlédnout historické i současné předměty, dokumenty a fotografie spjaté s našimi hasiči. Poté byl pro všechny

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
ve dnech 8. a 9. 10. 2021. Výsledky hlasování za územní celky.

Kraj: Olomoucký kraj
Okrsky
celkem

zpr.

v%

6

6

100,00

Obec: Konice

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

2 243

1 459

65,05

1 459

1 448

99,25

Strana
číslo

Okres: Prostějov

název

1

Strana zelených

2

Švýcarská demokracie

3

VOLNÝ blok

4

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

5

Česká strana sociálně demokratická

7

ALIANCE NÁRODNÍCH SIL

8

Trikolora Svobodní Soukromníci

9

Platné hlasy
celkem

v%

Strana
číslo

název

10

0,69

12

PŘÍSAHA Roberta Šlachty

2

0,13

13

SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP09

32

2,20

15

153

10,56

16

110

7,59

17

PIRÁTI a STAROSTOVÉ

Platné hlasy
celkem

v%

96

6,62

338

23,34

Urza.cz: Nechceme vaše hlasy

1

0,06

Koruna Česká (monarch. strana)

6

0,41

162

11,18

78

5,38

1

0,06

18

Komunistická strana Čech a Moravy

20

1,38

19

Moravské zemské hnutí

Aliance pro budoucnost

6

0,41

20

ANO 2011

10

Hnutí Prameny

4

0,27

21

11

Levice

0

0,00

22

1

0,06

415

28,66

Otevřeme ČR normálnímu životu

4

0,27

Moravané

9

0,62
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připraven neformální program a občerstvení. Odpoledne rychle ubíhalo: děti se vyřádily na skákacím hradě, nedávno opraveném kolotoči i na
hřišti, dospělí klábosili, točilo se pivo a nalévala
limonáda nebo vynikající ovocný čaj, grilovalo
se cigárko a vepřová kýta (oboje výborné), proběhla napínavá hra o lákavé ceny a krásné počasí nám vysloveně přálo.

Doufáme, že si všichni přítomní užili tento podzimní slunečný den stejně jako my, tedy náramně. Na závěr bychom rádi poděkovali za finanční
podporu Olomouckému kraji, Mikroregionu Konicko za zapůjčení vybavení, sponzorům a všem,
kdo se podíleli na přípravách i samotném průběhu akce.
SDH Křemenec

Junák Konice
Milí přátelé skautingu a čtenáři konického zpravodaje. I když jsem do zpravodaje dlouho nic nenapsal, stále pokračujeme v naší činnosti. Snaží-
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me se co nejvíce pobývat venku na čerstvém
vzduchu a v rámci možností se co nejvíce přiblížit naší obvyklé činnosti. Minulý školní rok měla
družina Sokolů několik vlastních výprav, od května schůzky probíhaly v přírodě, chystali jsme letní stanový tábor v Lysicích. Kmen roverů Scoia´teal, ze kterého se pomalu stává oddíl oldskautů,
se zúčastnil Konických štrapácí, uspořádal vlastní jednodenní výpravy, a podobně.
Letošní letní tábor jsme uspořádali opět na 14 dní
poblíž obce Lysice. Přijeli jsme na holou louku,
kde jsme si vše vlastními silami postavili za pomoci roverů a několika rodičů. Navíc jsme si před
táborem sami s dětmi vyrobili 2 nové podsady.
Po 2,5 dnech výstavby konečně mohl začít program, na který se děti těšily. Etapová hra byla tentokrát na motivy filmu Jumanji. Jednotlivé družiny představovaly účastníky hry a musely se dostat plněním úkolů zpět do reálného světa. Jednotlivými úkoly musely družiny prokázat svůj
důvtip, vzájemnou souhru a při náročných hrách
i touhu po vítězství. Letošní tábor jsem se snažil
směřovat programem více na samotné táboření,
užívání si přírody, zkoušení si praktických věcí
využitelných v přírodě, na táboře nebo i v praktickém životě. Vyzkoušeli jsme si tak uzlování,
šití, stavění přístřešků v lese pro přespání, rozdělávání ohně křesadlem, vyřezávali jsme nožem,
učili se práci s ním i se sekerou. Oblíbenou činností je také uvařit družině celý oběd na ohništi.
Největší odměnou pak je, když výborně všem
chutná. Protože nám celkem přálo počasí, chodili jsme se koupat do nedalekého rybníku. Kvůli
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koronaviru jsme nemohli na žádné výlety mezi
lidi, tak jsme si udělali aspoň krátkou výpravu po
okolí tábora a na zříceninu hradu Rychvald. Zde
jsme si opekli špekáčky a vrátili se do tábora až
za šera. Když jsme u toho jídla, ani letos nemohla
chybět večeře ze Setonova hrnce. Jeho příprava
sice probíhá celé odpoledne, ale výsledek stojí
vždycky za to. I letos tomu nebylo jinak, když jsme
si pochutnávali na kuřecím a vepřovém masu.
Tradiční Boj o poklad, v podstatě nejnáročnější
program tábora hned po stavbě tábora, letos dokončily 3 družiny z 5. Družiny zde musí ukázat
svůj důvtip, umění spolupráce, schopnost neztrácet naději, když se nedaří, vyzkouší si nabyté
skautské dovednosti apod. Jako na každém táboře se o chod tábora starají družiny pod dohledem
vedoucích. Musí si zajistit dřevo na topení, dovézt vodu, připravovat a vydávat všechna jídla,
hlídat v noci tábor, zajišťovat jeho čistotu, vztyčovat a sundávat junáckou vlajku při nástupech
a další činnosti. Poslední táborový večer si složil
Hrnek vlčácký slib a Kuba P. skautský slib. Věřím,
že se jimi budou řídit po zbytek života. Na konci
tábora se domů vždy vracejí děti nabyté novými
zkušenostmi, které je připraví do dalšího života.
Koncem prázdnin jsme ještě stihli uspořádat se
staršími dětmi výpravu na zříceninu Plankenberk s přespáním. Z Jaroměřic na místo dorazili
pěšky hladoví. Ale před jídlem daly děti přednost
prozkoumání zříceniny a až pak se vrhly na přípravu guláše. Přes den zahrály hry, prozkoumávaly okolí a na večeři si usmažily lívance. Spaní
pod širákem bylo také super.
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Od září probíhají standardní schůzky, kde jsme
opět rádi přivítali několik nováčků. Naše členská
základna se každým rokem rozrůstá, klubovna
však nafukovací není. Proto se pomalu začínáme
rozhlížet po nějakém pozemku, kde bychom rádi
v budoucnu postavili vlastní klubovnu. Pokud
byste o nějakém takovém věděli, budeme vděčni
Vlaďa Hirt – Kartágo
za každou informaci.
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Ukliďme naše město
V sobotu 16. 10. 2021 proběhla již tradiční akce
Ukliďme naše město.
Do akce se zapojili jednotlivci, místní spolky a organizace, celkem 40 dospělých a 37 dětí.
Vysbíraly se čtyři přívěsné vozíky velkoobjemového i drobného odpadu, mezi tím i větší množství nebezpečného odpadu. Sběr probíhal jak na
území města, tak i v jeho blízkém okolí – výpadovky na Jesenec, Březsko a Křemenec.
Akce se vydařila a všichni odcházeli spokojení
s dobrým pocitem, že udělali něco prospěšného
pro své okolí.
Poděkování za aktivní zapojení patří žákům ZŠ
a gymnázia Konice a jejich učitelům, skautskému
oddílu, členkám Klubu českých turistů, dobrovolným hasičům SDH Konice, členům Mysliveckého
spolku a jednotlivcům z řad veřejnosti. Děkujeme FCC Litovel a Technickým službám Konice za
svoz a likvidaci nasbíraného odpadu.

V roce 1962
jsem sedmnáctiletý byl přijat jako asistent vedoucího oddílu na Pionýrský tábor Dřevotvaru
Znojmo v Podhradí nad Dyjí. To místo je jedním
z nejkrásnějších na Vranovsku. Po dvou dnech
mne zavolal ředitel tábora RNDr. Klimeš a řekl,
že jednu vedoucí z řad učitelek potřebuje na přípravu akcí a přidělil mi oddíl cca osmiletých děvčat, která přijela na tábor z Konice u Prostějova.
Chtěl jsem to zvládnout, „Kačenkám“, jak se oddíl jmenoval, jsem vysvětlil, že chci aby jsme si
rozuměli a byli mezi nejlepšími. Holky to kupodivu vzaly a stručně – ke konci tábora jsme byli
vyhodnoceni jako nejlepší oddíl, první na nástupech, bezproblémový při koupání na volné řece,
ve vodě studené, že by do ní dnes žádné dítě nevlezlo, nejlepší při plnění her a hledání pokladu.
Kolegyně učitelky u ostatních oddílů se při vyhodnocení trošku kyselily. Kačenky pak dostaly nějakou sladkou odměnu a vzájemně jsme si poděkovali, jak to bylo prima. Tedy upřímně, zpočátku to
byly divošky a večer jsem je nemohl uspat v jednopatrové krásné chatě (starší děti v podsadových stanech). Napadlo mne, že před večerkou si
sednu na dřevěné schody do patra a začnu jim
zpívat písničky Voskovce a Wericha (znal jsem je
všechny). Zázrak a závazek zároveň. Zpíval jsem
večer co večer, protože to samy chtěly a Píseň
strašlivá o Golemovi, to byla tutovka, to už pak
žádná ani nepípla, spaly všechny. Já měl postel
v prosklené verandě před vchodem do chaty
a svoje holky střežil i v noci. Vzpomínám dnes na
ty překrásné dny se slzou v oku. Přikládám fotky
z tábora a e-mailovou adresu, pokud bude kterákoliv Kačenka chtít napsat.
Jary Novák (76)
jaryen444@gmail.com
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Naučná stezka
Kladecko
Český svaz ochránců přírody, základní organizace Kladky, je provozovatelem naučné stezky Kladecko, která vede v trase turistického značení
přírodním parkem. Začíná v Jesenci a po 6,5 km
končí v místech, kde se Bělá napojuje na Nectavské údolí. V roce 2004 provedla naše organizace
celkovou rekonstrukci stezky, kterou zřídil Okresní úřad Prostějov v roce 1993. Po sedmnácti letech provozu byla opět většina panelů na trase
v dezolátním stavu. Proto jsme se v letošním roce
rozhodli využít dotaci Olomouckého kraje a stezku renovovat. Bohužel, místo předpokládaných
50 % nákladů jsme obdrželi dotaci pouze 27 %.
Většinu tedy musíme dofinancovat z vlastních
zdrojů. Přesto jsme optimisty a věříme, že rekonstrukci zvládneme.
Již několik měsíců pracujeme na přípravě nových
tabulí a na výrobě a opravách dřevěných konstrukcí. Předpokládáme, že naučnou stezku zprovozníme v polovině měsíce listopadu a nové barevné tabule oživí šedivé podzimní dny.
Za ČSOP ZO Kladky Jiřina Kličková

Kraj vyhlásil ceny
cestovního ruchu
Ceny cestovního ruchu za roky 2020 a 2021 udělil ve středu 16. září 2021 Olomoucký kraj. Mezi
oceněnými jsou turistické atraktivity z celého regionu.
Ceny cestovního ruchu za rok 2020:
KATEGORIE: NOVINKA V CESTOVNÍM RUCHU
– Cyklotrasa Ochutnej Moravu na kole, KATEGORIE: ZIMNÍ STŘEDISKO – Ski areál Hlubočky, KATEGORIE: LÁZEŇSKÝ BALÍČEK – Horské klima –
Schrothovy léčebné lázně v Dolní Lipové, KATEGORIE: ECO FRIENDLY ZAŘÍZENÍ – Zlatá farma,
Štětovice, KATEGORIE: OSOBNOST GASTRONOMIE – Petr Heneš, Honza Malý – Eatery & Bakery, Long story short, Olomouc. Absolutní vítěz:
Schrothovy léčebné lázně v Dolní Lipové. Cena
hejtmana: 2020 – Ivan Marek – jeden z hlavních
propagátorů cestovního ruchu města Olomouc
a Olomouckého kraje. Řada tištěných publikací
a digitálních nosičů, které za dlouhou dobu svého působení vytvořil, získala desítky ocenění doma i v zahraničí.
Ceny cestovního ruchu za rok 2021:
KATEGORIE: BIKE A TRAIL PARK – Hanácké stezky, KATEGORIE: KEMP – Cyklokemp Černý potok, KATEGORIE: NAUČNÁ STEZKA – Stezka živé vody, KATEGORIE: NEOBJEVENÝ SKVOST –
Špacírštejn (hrádek v Lipové, zámek a muzeum
řemesel Konice přihlásila do soutěže v rámci našeho mikroregionu vedoucí Informačního centra Lucie Krejčí, zámek Konice získal 4. místo :-)), KATEGORIE: NOVINKA V CESTOVNÍM RUCHU – Hrad
Helfštýn – zpřístupnění renesančního paláce.
Absolutní vítěz: Hanácké stezky. Cena hejtmana: 2021 – Josef Sekula – „pilíř“ cestovního ruchu
v Jeseníkách. Dlouhodobě rozvíjí cestovní ruch
v oblasti horno a dolno Lipovska a pozvedává
gastronomickou úroveň v celé turistické oblasti.
Je klíčovým střípkem v údržbě lyžařských běžeckých tratí v Jeseníkách.
Celý článek viz: www.olkraj.cz/kraj-vyhlasil-cenycestovniho-ruchu-bodovaly-lazne-a-stezkyaktuality-10724.html

HLEDÁME
VÁNOČNÍ STROM
na konické náměstí.
Dejte prosím tip,
nebo přímo nabídněte.
(Pokud jej vlastníte)

Tel.: 606 671 535, 582 396 482

DĚKUJEME!
Technické služby Konice, Husova 347

ZPRAVODAJ KONICE

listopad 2021

2. 12. v 15.00 hodin

listopad 2021
Úterý 2. 11. – Památka zesnulých
Sejdeme se v 16.00 hodin na náměstí. Zajdeme
uctít památku svých zesnulých kamarádů.
Sobota 6. 11. – Okolo Romže
Odjíždíme vlakem v 9.11 hodin do Kostelce. Po
zelené zn. se vydáme přes Bílovice na Bělecký
mlýn. Pokračujeme dále po žluté zn. přes zámeček do Ptení na vlak. Zpět vlakem v 15.31 hodin.
12 km.
Neděle 14. 11. – Březina
Sejdeme se ve 13 hodin na kruháči. Půjdeme statkovou cestou do Runářova, dále po žluté zn. na
rozcestí u Březiny a po červené zn. se vrátíme do
Konice. 10 km.
Sobota 20. 11. – Vánoční výstava Dzbel
Sraz ve 13 hodin u benzinky. Pěšky se vydáme do
Dzbele na vánoční výstavu, kterou každoročně
navštěvujeme. 10 km.
Sobota 27. 11. – Suchdol – Jednov
Vlakem v 12.39 hodin pojedeme na Stražisko. Vydáme se do kopce po ČZ do Suchdolu a dále přes
Jednov po silnici do Runářova a statkovou cestou
do Konice. 12 km.
Neděle 4. 12. – Krakovec – sv. Antoníček
Autobusem ve 12.31 hodin do Laškova, Kandie.
Po zelené zn. se dostaneme ke kostelu sv. Antoníčka. Odtud Rakoveckým údolím půjdeme po
žluté zn., dále po MZ přes Budětsko do Konice.
přes Kyselku a Ochoz do Konice. 13 km.
Zdrávi došli!

5. 11. v 18.00 hodin

Jdeme správnou cestou!
O významu pravidelného pohybu pro zdravý vývoj dětí. Ve spolupráci se Sokol Konice se uskuteční sportovní odpoledne a následně workshop
a beseda se zástupci Fotbalové asociace ČR a Sigmy Olomouc pro rodiče s dětmi.
9. 11. v 17.00 hodin

Podzimní koncert pro rodiče
Vystoupí učitelé a žáci hudebního a tanečního
oboru ZUŠ v Konici.
25. 11. od 14.00 do 16.00 hodin

Podíl pohybových aktivit
na snižování stresu
Lektorka: doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.
– vyučuje na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně, vede soukromou praxi se
zaměřením na poradenství pro sportovce, píše
odborné publikace, dlouholetá odbornice a lektorka v oblasti psychologie sportu. Součástí semináře jsou praktické nácviky cvičení. Horní věková hranice je neomezená.
26. 11. od 18.00 hodin

Sousedský večer

O betlémech se Stanislavem Dostálem
Workshop, součástí bude ukázka výroby betlému z překližky.
V průběhu měsíce listopadu budeme připravovat Betlémskou stezku, která bude zahájena
28. 11. 2021 po rozsvícení vánočního stromu
na náměstí v Konici. Dále zde bude probíhat ve
spolupráci s žáky a studenty ZŠ a gymnázia Konice výroba vánočních ozdob na strom na náměstí.
Kontakt: Mgr. Jitka Klemsová, DiS.
tel.: 702 269 964
e-mail: jitka.klemosova@konice.cz
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VÝSTAVY
Galerie zámku Konice
Do 21. listopadu

SVÍTÁNÍ

výstava obrazů Heleny Pirohové
28. listopadu – 7. ledna

PROGRAM
listopad 2021
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

OD ROZŠTĚPU K ÚSMĚVU

výstava fotografií Lenky Hatašové
Vernisáž 28. listopadu v 15.00 hodin
Vstupné dobrovolné
Otevírací doba galerie viz provoz infocentra

KONCERT
Koncertní sál zámku Konice
Středa 24. listopadu v 19.00 hodin

GÉNIOVÉ SVĚTOVÉ HUDBY
V KLAVÍRNÍCH PROMĚNÁCH

Pondělí (9 – 12 hodin)
Volná herna

Jiří Pazour – klavír / viz plakát na str. 1

Úterý (dle domluvy)
Konzultační a informační středisko v Srdíčku
základní individuální poradenství
a zprostředkování poradenství v oblasti
prorodinných služeb, 739 246 008

AKCE

Středa, pátek (9.30 – 12 hodin)
Klub pro rodiče a děti – 739 246 008
3. 11. / 5. 11. – Dýňový den
10. 11. / 12. 11. – Svátek svatého Martina
17. 11. – Zavřeno státní svátek
19. 11. – Srdíčková školička
24. 11. / 26. 11. – Adventní čas
Středa (14 – 16 hodin)
Mezigenerační setkávání v Srdíčku
739 246 008
Čtvrtek (8 – 10 hodin)
Modlitební setkání maminek – 733 754 143

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

S přítelem sháním
ke koupi chatu.
Tel.: 605 541 452

Zámek a náměstí v Konici
Neděle 28. listopadu od 13.00 hodin

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
A ZÁMECKÝ JARMARK
- jarmark na zámku od 13.00 hodin
- vernisáž v 15.00 hodin
- rozsvěcení stromu na nám. v 17.00 hodin
- koncert na zámku v 19.00 hodin
více viz plakát na str. 1

KNIHOVNY
Městská knihovna Konice
Po, St, Pá: 9.00 – 11.00 a 11.30 – 16.00 hodin
tel.: 582 396 487, www.konicka.knihovna.cz
Křemenec (Pá: 16.00 – 17.30 hodin)
Nová Dědina (So – lichý týden: 14.00 – 15.30)

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM,
ZÁMEK A MUZEUM ŘEMESEL KONICE
Po – Pá: 9.00 – 12.30 a 13.00 – 16.00 hodin
Víkendové prohlídky zámku na objednání.
e-mail: icko.konice@seznam.cz
Prohlídkové trasy zámku Konice a expozic Muzea
řemesel probíhají s průvodcem. Začátek prohlídky
je vždy v celou hodinu, kromě 12.00 hodin. Poslední prohlídka je hodinu před ukončením otevírací
doby. Minimální počet na prohlídku jsou 2 osoby.
Doba trvání prohlídky je 45 minut.
Vstupenky zakoupíte v TIC.
Nabízíme prodej suvenýrů a regionálních
produktů. Více na: www.mekskonice.cz
Informace: 582 334 987, 739 333 721
INZERCE

Koupím rodinný dům, nebo
pozemek k výstavbě domu.
Děkuji.
Tel.: 731 078 958

Koupím staré pohlednice,
bankovky, tuzex. bony,
vyznamenání, militaria apod.
Tel.: 608 420 808

TECHNOLOGA TAVENÍ
SMĚNOVÉHO MISTRA VÝROBY
SMĚNOVÉHO ÚDRŽBÁŘE – ELEKTRO
OBSLUHU TAVÍCÍHO AGREGÁTU
MECHANIKA ÚDRŽBY FOREM
PROVOZNÍHO ZÁMEČNÍKA
DĚLNÍKA SKLÁŘSKÉ VÝROBY
+420 516 427 706, +420 605 838 654
pavla.sekaninova@sklomoravia.com
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