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PF 2017

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem,
kteří nás podpořili v roce 2016.
Zároveň Vám chceme popřát
příjemné prožití svátků a úspěšný vstup
do nového roku 2017.
Poskytovatelé sociálních
a návazných služeb Konicka

ZPRAVODAJ KONICE
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Zastupitelstvo
města Konice
24. října 2016
Zápis č. 12/2016 z 12. veřejného zasedání
Zastupitelstva města Konice konaného
dne 24. října 2016 v malém sále zámku
v Konici.
Přítomni: Ing. Leo Doseděl, Anna Hanáková,
Petr Krejčí, MUDr. Irena Lenfeldová, František
Novák, Ing. Svatopluk Odehnal, Bc. Jaroslav
Procházka, Ing. Arnold Rozehnal, Mgr. Jaromír
Schön, Pavel Studený, Pavel Šín, Ing. Petr Ullman, Mgr. Petr Vařeka, Mgr. Antonín Vymětal.
Tajemník: Ing. Bc. Opletal Dušan
Omluveni: Vlastimil Šmída
Program:
1. Zahájení.
2. Kontrola usnesení ZM a RM za období od
29. 8. 2016 do 24. 10. 2016.
3. Obecně závazná vyhláška města Konice
č. 2/2016 – odpady.
4. Čestné prohlášení o existenci stavby.
5. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské
sítě.
6. Dotace neziskovým organizacím na rok 2017.
7. Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Mateřská škola Konice.
8. Majetkové záležitosti.
9. Smlouva o přijetí investičního úvěru.
10. Rozpočtová opatření.
11. Dotazy, připomínky a podněty členů ZM
a dalších osob.
12. Usnesení a závěr.
Ad 1) Jednání Zastupitelstva města Konice
v 18.00 hodin zahájil a řídil starosta města
p. František Novák. Seznámil přítomné s programem jednání. V souladu s jednacím řádem
jmenoval starosta zapisovatelkou jednání paní Veroniku Kutou a dva ověřovatele zápisu
pana Mgr. Petra Vařeku a pana Pavla Šína.
Předložený program byl schválen poměrem
hlasů 13–0–0.
Dostavila se MUDr. Irena Lenfeldová.
Ad 2) Byla provedena kontrola usnesení ZM
a usnesení RM za období od 29. srpna 2016
do 24. října 2016.
Kontrola usnesení byla schválena poměrem
hlasů 14–0–0.
Ad 3) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
Návrh OZV č. 2/2016, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Konice
č. 6/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Schváleno poměrem hlasů 14–0–0.
Ad 4) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
Nákup pozemku p.č. 263/1 v k.ú. Laškov –
pod čekárnou v Nové Dědině.
Schváleno poměrem hlasů 14–0–0.

Ad 5) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě.
Schváleno poměrem hlasů 14–0–0.
Ad 6) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
Žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu města
na rok 2017 pro neziskové organizace, které
nejsou zřízeny městem.
Schváleno poměrem hlasů 14–0–0.
Ad 7) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
Technické zhodnocení mateřské školy č.p. 202
a dodatek č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové
organizace města, Mateřská škola Konice.
Schváleno poměrem hlasů 14–0–0.
Ad 8) Majetkové záležitosti:
a) Odkoupení pozemku p.č. 22 včetně budovy
č.p. 290 a pozemku p.č. 25 včetně budovy č.p.
42 v Konici.
p. Krejčí – Odkoupení bude stát město hodně peněz, kolik bude stát demolice?
starosta – Pokud dojde k odkoupení, teprve potom bude zpracován demoliční výměr.
p. Krejčí – Když budovu p. Kadlec prodává, není
jiné řešení, aby budovu nenechal chátrat nebo
ji nechal zbourat?
starosta – Firma VKT plus byla již několikrát
vyzvána naším stavebním úřadem, aby provedla zabezpečovací práce. Do dnešního dne tak
neučinila. Město má jedinou zákonnou možnost: Nechat zpracovat statikem znalecký posudek, který posoudí stav objektu, a na jeho základě vyzvat firmu k provedení zabezpečovacích prací. Pokud by tak neučinila, musí práce
provést město na své náklady. Ty pak následně
po firmě vymáhat. Toto zatím neproběhlo, firma VKT plus nám nemovitosti nabízí k odkoupení.
Ing. Ullman – Já jsem proti odkoupení. Vrátil
bych se k příkladům zámeckého dvora, který je
ve špatném stavu a sokolovny, která se rozpadá.
starosta – Tato nabídka byla projednána v Radě,
ta se vyslovila pro odkup této nemovitosti.
p. Krejčí – Licitovalo se s panem Kadlecem o ceně?
starosta – Nechal se zpracovat znalecký posudek a ten je v této výši.
MUDr. Lenfeldová – Je to opravdu velice strategické místo. Každá nemovitost v této lokalitě,
její ztráta, by byla pro město velká škoda. Je to
opravdu dobrý přístup města jako hospodáře,
i když se nám ta cena nelíbí. Ztráta pozice možnosti operovat s nemovitostí na náměstí by se
mohla v budoucnu obrátit i proti vedení města,
protože jsou to m2, které jednou budou mít cenu
zlata.
Ing. Doseděl – Odkup budovy se váže na celou
řadu dalších věcí, třeba revitalizaci náměstí.
V případě, že nedojde k odkupu městem, nemovitost může odkoupit jiný investor, který s ní
bude hospodařit podle svého. Město pak na ten
pozemek, podle mě také strategický, nedosáhne. Je to v centru města a měli bychom, jako
představitelé města, mít zájem, aby ten střed
nějak vypadal.
Ing. Ullman – Jen vidím, že město je zadlužené
a dluhy prohlubujeme. To místo strategické je,
ale bez toho místa jsme byli a budeme dál. Máme kam peníze investovat.
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p. Krejčí – Že nemovitost je ve špatném stavu, je
věc majitele, ten si musí objekt zabezpečit. My
potřebujeme peníze na vybudování chodníků
a spoustu dalších věcí.
MUDr. Lenfeldová – Jednáme o náměstí, z mého hlediska je to důležitá pozice. Máme pozice
2 domů vedle sebe a možnost do budoucna s tímto místem manipulovat k prospěchu konických
občanů. Z hlediska nadhledu, zakoupení těchto
míst je pro město velice důležité a smysluplné.
Ing. Doseděl – Jde o hodnotu pozemku a rozhodně bych to nespojoval s vytvořením parkoviště.
Záměr v rámci revitalizace může být i jiný.
Ing. Odehnal – Doporučil bych tento bod odložit na příští zasedání.
starosta – Pokud je to protinávrh, můžeme nechat hlasovat o tom, zda hlasovat dnes nebo ne.
Starosta nechal hlasovat o projednání bodu
dnes a zamítnutí protinávrhu na odložení tohoto bodu.
Schváleno poměrem hlasů 12–2–0.
Odkoupení nemovitostí schváleno poměrem
hlasů 10–2–2 se zdrželi.
b) Prodej movitého majetku.
Schváleno poměrem hlasů 14–0–0.
c) Plynofikace místních částí.
Byly vysloveny obavy ohledně dopadu na konečného spotřebitele.
Schváleno poměrem hlasů 14–0–0.
d) Podání žádosti pro Základní školu a gymnázium města Konice o dotaci (část investiční
a část neinvestiční) z výzvy č. 47 Infrastruktura základních škol vyhlášenou Ministerstvem
pro místní rozvoj ČR.
Schváleno poměrem hlasů 13–0–1 se zdržel.
Ad 9) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
Investiční úvěr na koupi nemovitosti.
Schváleno poměrem hlasů 12–2–0.
Ad 10) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
rozpočtová opatření č. 45/2016, č. 47/2016,
č. 48/2016, č. 49/2016 a č. 50/2016, která se
týkají:
Rozpočtové opatření č. 45/2016
Jedná se o převod finančních prostředků ve
výdajové části rozpočtu na investice na základě výzvy č. 39 Rozvoj infrastruktury komunitních center. Rozpočtové opatření ve výši
11.000,– Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§ 6171 Činnost místní správy, pol. 5901 nespecifikované rezervy, org. 500000 – 11.000,– Kč,
§ 4349 Ostatní sociální péče, pol. 6121 budovy, haly stavby, org. 16000000 – 11.000,– Kč.
Schváleno poměrem hlasů 14–0–0.
Rozpočtové opatření č. 47/2016
Převod finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu z rezerv místní správy na investiční projekt pro ZŠ a G města Konice k výzvě
č. 47 Infrastruktura základních škol vyhlášenou Ministerstvem pro místní rozvoj. Rozpočtové opatření ve výši 30.000,– Kč.
Rozpočtováno ve výdajích:
§ 6171 Místní správa, pol. 5901 nespecifikované rezervy, org. 5000000 – 30.000,– Kč,
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§ 3113 Základní školy, pol. 6121 budovy, haly,
stavby, org. 5000000 – 30 000,– Kč.
Schváleno poměrem hlasů 14–0–0.
Rozpočtové opatření č. 48/2016
Převod finančních prostředků ve výdajové
části rozpočtu z rezerv na nákup dopravního
prostředku. Rozpočtové opatření ve výši
330.000,– Kč.
Rozpočtováno ve výdajích:
§ 2333 Úpravy vodních toků, pol. 5901 nespecifikované rezervy, org. 16000000 – 113.000,– Kč,
§ 3639 Komunální služby, pol. 5901 nespecifikované rezervy, org. 16000000 – 217.000,– Kč,
§ 6171 Místní správa, pol. 6123 dopravní prostředky, org. 5000000 – 330.000,– Kč .
Schváleno poměrem hlasů 14–0–0.
Rozpočtové opatření č. 49/2016
Převod finančních prostředků ve výdajové části
rozpočtu z rezerv a ušetřených úroků na DPH.
Rozpočtové opatření ve výši 274.000,– Kč.
Rozpočtováno ve výdajích:
§ 6310 Ost. výdaje z fin. operací, 5141 úroky,
org. 5000000 – 184.000,– Kč,
§ 6171 Místní správa, pol. 5901 nespecifikované rezervy, org. 5000000 – 90.000,– Kč,
§ 6399 Ost. fin. operace, 5362 platby daní
a poplatků, org. 5000000 – 274.000,– Kč.
Schváleno poměrem hlasů 14–0–0.
Rozpočtové opatření č. 50/2016
Přijetí investičního úvěru na nákup nemovitosti č.p. 290, pozemku parcela č. 22 a nemovitosti č.p. 42, pozemku parcela č. 25, vše v k.ú
Konice 3.500.000,– Kč.
Rozpočtováno:
Pol. 8123 Dlouhodobě přijaté fin. prostředky
3.500.000,– Kč,
§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj,
pol. 6121 budovy, haly, stavby, org. 16000000
– 3.000.000,– Kč,
§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol.
6130 pozemky, org. 16000000 – 500.000,– Kč.
Schváleno poměrem hlasů 12–2–0.
Ad 11) Diskuze
p. Krejčí – V Konici se usazuje větší počet osob
závislých na sociálních dávkách. Město by se
mělo touto otázkou zabývat.
starosta – Beru to jako návrh, aby se město více
zajímalo o nemovitosti, které jsou skupovány
realitními kancelářemi.
p. Hanáková – Jedná město Konice s Úřadem
pro zastupování státu ohledně komunikace
v Zahradní ulici?
starosta – Jedná a doufám, že se nám to podaří
do konce roku mít ve vlastnictví města.
tajemník – Požádal zastupitelstvo o návrhy
osob na volby přísedících u Okresního soudu
v Prostějově.
Vzhledem k tomu, že nebyly žádné další dotazy a připomínky, starosta poděkoval za účast
a jednání zastupitelstva v 19.30 hodin ukončil.
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Usnesení (12/2016)
Zastupitelstvo města Konice dne 24. října
2016:
1. Schvaluje kontrolu usnesení ZM a RM za
období od 29. 8. 2016 do 24. 10. 2016.
2. Schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. h)
zákona O obcích obecně závaznou vyhlášku
města Konice č. 2/2016, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Konice č. 6/2015 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
3. Schvaluje čestné prohlášení, že město je
vlastníkem stavby bez č.p./č.e. (autobusové
čekárny) nacházející se na pozemku p.č. st.
263/1, zapsaného na LV č. 60000 pro obec
a k.ú. Laškov u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Prostějov, a p.č. st. 263/2, zapsaného na LV č. 10 pro
obec a k.ú. Laškov u Katastrálního úřadu pro
Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Prostějov.
4. Schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě s p. Josefem Kopřivou, p. Helenou Žilkovou a p. Jiřím Rypem (týká se vodovodní přípojky a šachet na pozemcích p.č.
1217, 1219 a 1216/1 v k.ú. Konice).
5. Schvaluje poskytnutí dotací na rok 2017
z rozpočtu města, a to:
a) Charitě Konice – pečovatelská služba ve
výši 200.000,– Kč,
b) Tělocvičné jednotě Sokol Konice ve výši
100.000,– Kč.
6. Schvaluje dodatek č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace města, Mateřská škola
Konice, kdy tímto dodatkem dochází ke změně přílohy Zřizovací listiny č. 1 Stavby, kdy původní hodnota budovy školy čp. 202 ve výši
22.497.465,21 Kč (majetku předaného k hospodaření) se navyšuje o technické zhodnocení 292.923,40 Kč. Výsledná hodnota budovy Mateřské školy Konice čp. 202 tak činí
22.790.388,61 Kč.
7 a) I. Schvaluje odkoupení nemovitého majetku od společnosti VKT plus, a.s., IČO: 26308070
– pozemku p.č. 22 včetně budovy č.p. 290 (budova Hygie) a pozemku p.č. 25 včetně budovy
č.p. 42 (areál bývalé Kožetvorby) v Konici za
cenu:
a) pozemek p.č. 22 = 120.282,24 Kč vč. DPH,
budova č.p. 290 = 645.097,76 Kč vč. DPH,
celkem = 765.385,00 Kč vč. DPH,
b) pozemek p.č. 25 = 354.154,79 Kč vč. DPH,
budova č.p. 42 = 2.172.675,21 Kč vč. DPH,
celkem = 2.526.830,00 Kč vč. DPH,
nemovitosti celkem = 3.292.215,00 Kč vč.
DPH.
II. Budova č.p. 42 bude určena k demolici.
Záměrem města je vybudovat parkoviště.
b) Schvaluje prodej starého PC-NB ASUS
M6842Ne – i.č. 0102200064 za cenu 500,– Kč
vč. DPH.
c) Schvaluje záměr prodat plynofikaci místních částí Křemenec, Čunín, Ladín, Nová Dědina a Runářov.
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d) Schvaluje podání žádosti pro Základní školu
a gymnázium města Konice o dotaci (část investiční a část neinvestiční) z výzvy č. 47 Infrastruktura základních škol vyhlášenou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR se specifickým
cílem 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.
9. Na základě předložených nabídek tří bankovních ústavů Zastupitelstvo města Konice
schvaluje přijetí investičního úvěru od České
spořitelny, a.s., na koupi nemovitého majetku
od společnosti VKT plus, a.s., a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí investičního úvěru
č. 0430570409 s Českou spořitelnou, a.s.
10. Schvaluje rozpočtová opatření č. 45/2016,
47/2016, 48/2016, 49/2016, 50/2016, která
se týkají:
Rozpočtové opatření č. 45/2016
Jedná se o převod finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu na investice na základě
výzvy č. 39 Rozvoj infrastruktury komunitních
center. Rozpočtové opatření ve výši 11.000,– Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§ 6171 Činnost místní správy, pol. 5901 nespecifikované rezervy org. 500000 – 11.000,– Kč,
§ 4349 Ostatní sociální péče, pol. 6121 budovy, haly stavby, org. 16000000 – 11.000,– Kč.
Rozpočtové opatření č. 47/2016
Převod finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu z rezerv místní správy na investiční projekt pro ZŠ a G města Konice k výzvě
č. 47 Infrastruktura základních škol vyhlášenou Ministerstvem pro místní rozvoj. Rozpočtové opatření ve výši 30.000,– Kč.
Rozpočtováno ve výdajích:
§ 6171 Místní správa, pol. 5901 nespecifikované rezervy org. 5000000 – 30.000,– Kč,
§ 3113 Základní školy, pol. 6121 budovy, haly,
stavby, org. 5000000 – 30.000,– Kč.
Rozpočtové opatření č. 48/2016
Převod finančních prostředků ve výdajové
části rozpočtu z rezerv na nákup dopravního
prostředku. Rozpočtové opatření ve výši
330.000,– Kč.
Rozpočtováno ve výdajích:
§ 2333 Úpravy vodních toků, pol. 5901 nespecifikované rezervy, org. 16000000 – 113.000,– Kč,
§ 3639 Komunální služby, pol. 5901 nespecifikované rezervy, org. 16000000 – 217.000,– Kč,
§ 6171 Místní správa, pol. 6123 dopravní prostředky, org. 5000000 – 330.000,– Kč.
Rozpočtové opatření č. 49/2016
Převod finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu z rezerv a ušetřených úroků na DPH.
Rozpočtové opatření ve výši 274.000,– Kč.
Rozpočtováno ve výdajích:
§ 6310 Ost. výdaje z fin. operací, 5141 úroky,
org. 5000000 –184.000,– Kč,
§ 6171 Místní správa, pol. 5901 nespecifikované rezervy, org. 5000000 – 90.000,– Kč,
§ 6399 Ost. fin. operace, 5362 platby daní
a poplatků, org. 5000000 – 274.000,– Kč.

ZPRAVODAJ KONICE
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Rozpočtové opatření č. 50/2016
Přijetí investičního úvěru na nákup nemovitosti čp. 290, pozemku parcela č. 22 a nemovitosti čp. 42, pozemku parcela č. 25 vše v k.ú.
Konice. 3.500.000,– Kč.
Rozpočtováno:
Pol. 8123 Dlouhodobě přijaté fin. prostředky
3.500.000,– Kč,
§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj,
pol. 6121 budovy, haly, stavby, org. 16000000
– 3.000.000,– Kč.
§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj, pol.
6130 Pozemky, org. 16000000 – 500.000,– Kč.

v rámci VPP a poskytnutí příspěvku č. PVA-V21/2016, a to jeden pracovník v rozsahu 40 hod.
na týden na období říjen a listopad 2016. Rozpočtové opatření ve výši 66.500,– Kč.
Příjmy

Výdaje – 3 pracovníci komunální služby

Rada
města Konice
7. listopadu 2016
Usnesení č. 35/2016
Rada města Konice dne 7. 11. 2016:
1. Rada města Konice doporučuje Zastupitelstvu města Konice schválit rozpočet města Konice na rok 2017 v jeho příjmové i výdajové
části dle předloženého návrhu.
2. Rada města Konice doporučuje Zastupitelstvu města Konice schválit společnost GHC
regio IČ: 27790797 jako zpracovatele studie
proveditelnosti, která tvoří povinnou přílohu
žádosti o dotaci výzvy č. 47 IROP.
3. Rada města Konice:
a) Schvaluje Rozpočtové opatření č. 51/2016.
Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci uvolněnou Krajským úřadem Olomouckého kraje
ve výši 151.464,– Kč na činnost odborného
lesního hospodáře za období II. čtvrtletí 2016
v případech, kdy jeho činnost hradí stát.
V příjmech bude rozpočtováno na položku
4116, ÚZ 29 008, ve výdajích na § 3749, položku 5213, ÚZ 29 008, org. 5000000.
V rozpočtu a účetní evidenci musí být jejich
příjem a čerpání označeny účelovým znakem
29 008, který umožní oddělené vyúčtování
skutečných příjmů a výdajů. Účelové prostředky podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za rok 2016.
b) Schvaluje Rozpočtové opatření č. 52/2016.
Jedná se o převod finančních prostředků ve
výdajové části rozpočtu z odpadového hospodářství na bytové hospodářství. Rozpočtové
opatření ve výši 30.000,– Kč.
Rozpočtováno ve výdajích:
§ 3722 Sběr a svoz kom. odpadů, pol. 5137
DDHM, org. 16000000 – 30.000,– Kč,
§ 3612 Bytové hospodářství, pol. 5171 opravy
a udržování, org. 16000000 – 30.000,– Kč.
c) Schvaluje Rozpočtové opatření č. 53/2016.
Jedná se o příspěvek od Úřadu práce ČR na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací, spolufinancovaného ze
státního rozpočtu (17,62%) a Evropského sociálního fondu (82,38%), dodatek č. 1 k dohodě č. PVA-VZ-55/2016 a PVA-VF-6/2016,
2 pracovníci v rozsahu 40 hod. na týden na období listopad 2016 a 1 pracovník v rozsahu
20 hod. na týden na období listopad 2016, dále dohoda o vytvoření pracovních příležitostí

Výdaje – 1 pracovník zámek

V účetní evidenci musí být jejich příjem a čerpání označeny účelovým znakem s uvedením
nástroje a zdroje, který umožní oddělené vyúčtování skutečných příjmů a výdajů.
d) Doporučuje Zastupitelstvu města Konice
schválit Rozpočtové opatření č. 54/2016.
Jedná se o převod finančních prostředků ve
výdajové části rozpočtu z rezerv na investiční
projekt pro ZŠ a G města Konice k výzvě č. 47
Infrastruktura základních škol vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj.
Rozpočtové opatření ve výši 47.190,– Kč.
Rozpočtováno ve výdajích:
§ 6409 Ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, org. 5000000 – 47.190,– Kč
§ 3113 Základní školy, pol. 6121 budovy, haly,
stavby, org. 5000000 – 47.190,– Kč.
4. Rada města Konice:
a) Schvaluje poskytnutí dotace na rok 2017
z rozpočtu města pro SDH Runářov ve výši
20.000 Kč.
b) Neschvaluje poskytnutí dotace na rok 2017
z rozpočtu města pro Český svaz chovatelů,
základní organizaci Konice, ve výši 8.000,– Kč.
5. Rada města Konice doporučuje ke schválení Zastupitelstvu města Konice prodej movitého majetku inv. č. DHM 0102200066, a to
osobního automobilu Citroen Xsara Picasso,
SPZ 1 M 7 3777.
6. Rada města Konice schvaluje platový výměr
ředitelky Městského kulturního střediska Konice s účinností od 1. 11. 2016.
7. Rada města Konice bere na vědomí zprávu
z dílčího přezkumu hospodaření města za období leden až září 2016.
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8. Rada města Konice bere na vědomí výpověď Smlouvy o kontrolní činnosti uzavřené
dne 16. 4. 2007 mezi městem Konice a Ing. Johanou Otrubovou, Zámecká 97, 798 03 Plumlov, IČ: 73762296.
9. Rada města Konice bere na vědomí zprávu
o výsledku veřejnosprávní kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole
v MěKS Konice.
10. Rada města Konice bere na vědomí Zprávu o zjištěních z provedeného auditu podle
zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve
městě Konici konaného dne 19. 9. 2016.
11. Rada města Konice projednala jednotlivé
body „Zprávy o rozpracovanosti investic města Konice 2016“ dle přílohy a postupuje dále
k posouzení Zastupitelstvu města.
12. Rada města Konice schvaluje plán inventur na rok 2016.
13. Rada města Konice postupuje Zastupitelstvu města Konice ke schválení určení pravomocí k provádění rozpočtových opatření.
14. Rada města Konice schvaluje výměnu podlahové krytiny ve třech učebnách Základní školy
a gymnázia města Konice ve výši 116.000,– Kč.
15. Rada města Konice:
a) Bere na vědomí Oznámení Základní školy
a gymnázia města Konice o vytvoření pracovního místa VPP.
b) Souhlasí s použitím finančních prostředků
z rozpočtu zřizovatele na úhradu nákladů spojených s výplatou mezd zaměstnance VPP.
16. Rada města Konice schvaluje použití finančních darů MěKS v Konici na zajištění koncertů
KPH: 14. 9. 2016 v celkové výši 13.000,– Kč,
16. 11. 2016 v celkové výši 9.500,– Kč, 27. 11.
2016 v celkové výši 2.000,– Kč a 26. 12. 2016
v celkové výši 7.000,– Kč.
17. Rada města Konice schvaluje pronájem
bytu na adrese Tyršova 526, Konice, o velikosti 3+1 a celkové výměře 136,58 m2 paní Zuzaně Rygálové, Březsko 102, 798 52 Konice od
11. 11. 2016 do 31. 5. 2017 za Kč 32,–/m2/měsíc s tím, že nájem se vždy od 1. 1. následujícího kalendářního roku zvyšuje o 1,– Kč/m2.
Dále slevu na nájmu ve výši 10% z důvodu
chybějícího vybavení bytu.
18. Rada města Konice schvaluje smlouvu
č. 320090090682 o připojení k distribuční soustavě, uzavřenou mezi městem Konice a GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 401 17 Ústí nad Labem-město, IČ: 27295567, DIČ: CZ27295567,
tj. připojení plynového zařízení v budově č. p.
386 ve Vrchlického ulici v Konici (bývalá sokolovna).
19. Rada města Konice schvaluje Plán údržby
ČSOV Konice, Plán údržby kanalizace Konice,
Plán údržby ČOV Konice pro rok 2017.
20. Rada města Konice schvaluje Dohodu
o ukončení Smlouvy o připojení k distribuční
soustavě z napěťové hladiny NN č. 70023154
4000010.
21. Rada města navrhuje Zastupitelstvu města Konice schválit uzavření Smlouvy č. 26-2016
o zřízení služebnosti inženýrské sítě – kanalizační stoky na pozemku p.č. 4949/1 v k.ú.
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Konice, uzavřené s manžely Pavolem Bukovcem a Dagmar Bukovcovou, oba bytem Vrchlického 34, 798 52 Konice.
22. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy
č. 34-2016 o výpůjčce movitého majetku uzavřené se společností Mikroregion Konicko, IČ:
71228527, týkající se vybavení místnosti č. 201
v I. mezipatře budovy č.p. 28 na Masarykově
nám. v Konici, která je součástí pozemku p.č.
816 v k. ú. Konice.
23. Rada města vyhlašuje záměr pronájmu
místnosti č. 23 o rozloze 21,90 m2 v prvním
patře budovy č.p. 392, která je součástí pozemku p.č. 1409, nacházejícího se v katastrálním území Konice.
24. Rada města schvaluje uzavření Dodatku
č. 07/2016 smlouvy č. 06/96 ze dne 2. 12. 1996
O dodávce prací a výkonů se společností Služby města Konice spol, s r. o.
25. Rada města Konice: a) Schvaluje Dohodu
o ukončení nájmu ke dni 1. 3. 2016 s p. Michaelou Střížovou týkající se pronájmu pozemku
p.č. 910/1 v k.ú. Konice.
b) Schvaluje Smlouvu č. 33-2016 o nájmu nemovitosti s manžely Málkovými na pronájem
pozemku p.č. 910/1 v k.ú. Konice na dobu neurčitou za cenu 4,00 Kč/m2/rok.
26. Rada města vyhlašuje záměr změnit Pachtovní smlouvu č. 13-2015 ze dne 10. 8. 2015
na propachtování pozemků v k.ú. Čunín, Křemenec, Runářov a Konice. Pro četnost pozemků lze do smlouvy nahlédnout na Městském
úřadě Konice, odboru majetkoprávním, Masarykovo nám. 28, dveře č. 303. Změnou pachtovní smlouvy by mělo dojít k rozšíření propachtovaných pozemků o pozemek p.č. 4787
nacházející se v k.ú. Konice.
27. Rada města Konice:
a) Revokuje usnesení č. 31/2012, bod 5, ze
dne 18. 7. 2016, usnesení č. 34/2016, bod 15,
ze dne 3. 10. 2016 a usnesení č. 34/2016, bod
14, ze dne 3. 10. 2016.
b) Vyhlašuje záměr zřídit právo stavby k pozemku p.č. 5733, nacházející se v katastrálním území Konice.
c) Vyhlašuje záměr zřídit právo stavby k pozemku p.č. 492, nacházející se v katastrálním
území Konice.
d) Vyhlašuje záměr zřídit právo stavby k pozemkům p.č. 4769/1, 4797, 4867, 4919, 4945,
199/1, 4770/1, 4771, 4787, 4795 nacházejícím se v katastrálním území Konice, k pozemkům p.č. 5, 678, 680, 6 nacházejícím se v katastrálním území Nová Dědina u Konice, k pozemku p.č. 97/1, nacházejícímu se v katastrálním území Štarnov u Přemyslovic.
e) Doporučuje Zastupitelstvu města Konice
schválit Smlouvu o právu provést stavbu mezi
městem Konice a Mgr. Miloslavem Dvořákem
a Mgr. Kateřinou Dvořákovou.
f ) Doporučuje Zastupitelstvu města Konice
schválit Smlouvu o právu provést stavbu
a Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Konice
a společností Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.
g) Doporučuje Zastupitelstvu města Konice
schválit Smlouvu o právu provést stavbu mezi
městem Konice a společností Green energo, s.r.o.
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28. Rada města Konice:
a) Schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene mezi městem Konice a společností FVE 52, s.r.o., IČ: 05258464,
Vídeňská 546/55, 639 00 Brno.
b) Vydává souhlas s umístěním přípojky VN
na pozemcích p.č. 6152, p.č. 4599 a p.č. 4600
v k.ú. Konice.
c) Doporučuje Zastupitelstvu města Konice
schválit Smlouvu o právu provést stavbu mezi
městem Konice a společností FVE 52, s.r.o.,
IČ: 05258464, Vídeňská 546/55, 639 00 Brno.
29. Rada města navrhuje Zastupitelstvu města Konice schválit záměr odkoupení pozemku
p.č. 121, jehož součástí je budova bez č.p./č.e.
v k.ú. Konice, za cenu dle znaleckého posudku
vypracovaného Ing. Dittrichovou ze dne 6. 11.
2015 ve výši 1.786.155,00 Kč (pozemek =
501.371,00 Kč, stavba = 1.284.784,00 Kč).
Pozemek bude využit jako průchozí.
30. Rada města schvaluje uzavření darovací
smlouvy týkající se darování 3 obrazů paní
Ludmilou Zatloukalovou, trvale bytem Domov
pro seniory Kostelec na Hané, Matouše Ulického 882, Kostelec na Hané.
31. Rada města vyhlašuje záměr bezúplatného převodu pozemku p.č. 5061 v k.ú. Konice.
32. Rada města Konice bere na vědomí nabídku pana Stanislava Dostála ohledně trvalého
umístění části jeho sbírky betlémů ve vhodných prostorách zámku v Konici.
33. Rada města Konice schvaluje Dodatek č. 2
smlouvy č. 26-2013 o zajištění vývozu odpadkových košů na území města Konice, uzavřený mezi městem Konice a společností Služby
města Konice, spol. s r. o., Husova 347, Konice,
IČ: 48909467 s účinností od 1. 1. 2017.
34. Rada města Konice doporučuje Zastupitelstvu města Konice schválit znění nových stanov dobrovolného svazku obcí – SOSM, předložené správním výborem SOSM, dle přílohy.
35. Rada města Konice bere na vědomí Žádost
o příspěvek na natáčení propagačního videa
z regionu Bouzovské vrchoviny – Bouzovská
vrchovina, z.s., Luká 80.
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KULTURNÍ
PŘEHLED
PROSINEC 2016
VÝSTAVY
Od pondělí 28. listopadu
do středy 7. prosince 2016

VÁNOČNÍ VÝSTAVA
Nad Betlémem vyšla hvězda
Otevřeno:
Po – Pá 10 až 12 a 13 až 16 hodin
So 9 až 11 hodin a Ne 14 až 16 hodin

VÁNOČNÍ TRHY
Sobota 17. prosince 2016
Masarykovo náměstí Konice

VÁNOČNÍ TRHY
Program 22. ročníku:
9.00 hodin ZAHÁJENÍ Vánočních trhů
9.30 hodin dívčí skupina REBELKY
10.30 hodin Vánoční zpívání – ZUŠ Konice
Pěvecký sbor Koníček
11.00 hodin NEOPETS – žáci ZUŠ Konice
12.00 hodin reprodukovaná HUDBA
14.00 hodin zahájení odpoledního programu
14.10 hodin Band-A
15.00 hodin EQUES TEMPUS – šermíři

BROUCI BAND

16.00 hodin
THE BEATLES REVIVAL
17.30 hodin OHŇOSTROJ – Flame in Stars
17.45 hodin vánoční TOMBOLA
18.00 hodin HERRGOTT
21.00 hodin ukončení Vánočních trhů

VÝSTAVY
Pondělí 26. prosince 2016 v 17 hodin,
Chrám Narození Panny Marie Konice

VÁNOČNÍ KONCERT

Usnesení bylo schváleno v poměru: pro 5, proti
0, v bodě 33 se zdržel 1.

Chrámový sbor Konice,
učitelé ZUŠ Konice a jejich hosté
Vstupné: dobrovolný příspěvek

Oznámení

ZÁMEK

o vyhlášení výběrového řízení

Prohlídková trasa

Město Konice
vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení místa
ředitele příspěvkové organizace
„Městské kulturní středisko Konice“

Otevírací doba od 1. 9. 2016 do 31. 5. 2017:
TIC otevřeno jen ve všední dny.
Po – Pá 9.00 – 12.30 a 13.00 – 16.00
Informace na tel.: 739 333 721, 602 934 905
Vstupné:
expozice Muzea řemesel 30,– Kč/ 15,– Kč
celá prohlídková trasa 60,– Kč/ 30,– Kč

Předpokládaný nástup:
březen 2017
nebo po domluvě
s vybraným uchazečem
Uzávěrka přihlášek
k výběrovému řízení:
19. 12. 2016 do 13.00 hodin

PROVOZ KLUZIŠTĚ ZAHÁJEN 1. 12. 2016

děti 30,– Kč / blok, dospělí 60,– Kč / blok,
hokej 1 hodina 600,– Kč

ZPRAVODAJ KONICE
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Program MC Srdíčko

prosinec 2016

Komunitní plánování sociálních služeb Konicka

prosinec 2016
Pondělí (dle domluvy) Cesta ke zdravé rodině – přímá pomoc rodinám – 739 246 008
Úterý (dle domluvy) Konzultační a informační středisko v Srdíčku – základní individuální poradenství a zprostředkování poradenství v oblasti prorodinných služeb –
608 000 181, dasatrnkova@seznam.cz
Třetí úterý v měsíci (9 – 11 hodin) Setkání
věřících maminek – 731 640 799
Středa, pátek (8 – 12 hodin, pátky volný program) Klub pro rodiče a děti – 739 246 019
7. 12. – Mikulášská nadílka
14. 12. – Pečení perníčků, vánoční tradice
21. 12. – Zpívání u stromečku
od 23. 12. 2016 do 2. 1. 2017 MC ZAVŘENO
Středa (14 – 17 hodin) Mezigenerační setkávání v Srdíčku – 739 246 019
Čtvrtek (14 hodin) Kreativní dílnička – Helena Žilková – 601 358 207
Třetí čtvrtek v měsíci (10 – 12 hodin) Klub
pro rodiče se zdravotně znevýhodněnými
dětmi – 739 246 008
Pátek (8 – 12 hodin) Klub pro rodiče a děti
– 739 246 019
Pátek (pro předem objednané) Laktační poradenství – 739 246 019
MIMOŘÁDNÉ AKCE – PROSINEC 2016
7. 12. od 10 hodin – Mikulášská nadílka
pro předem přihlášené
15. 12. od 9.30 hodin – Poradna Energy –
diagnostika přístrojem Supertronic pro předem objednané – 739 246 008
16. 12. – Vánoční pásmo manželů Macourkových
19. 12. od 16 hodin – Zdravé Vánoce, lektorka
Ing. Dagmar Lužná, poradce pro výživu a zdravý životní styl, autorka řady knih o makrobiotice
Aktivity projektu „Rodina od A až do Z“
jsou podpořeny z dotačního programu
Rodina a ochrana práv a dětí MPSV

FARNOST KONICE
Otec děkan Milan Ryšánek přeje za konickou
farnost o nastávajících svátcích vánočních
hojnost pokoje, pravé vnitřní radosti a otevřenosti pro Boží obdarování a zve do konického farního kostela Narození Panny Marie
na setkání s tím, jehož narození oslavujeme.

Bohoslužby
v kostele Narození Panny Marie
v Konici během vánočních
svátků a Nového roku
Mše svatá „půlnoční“
v sobotu 24. prosince ve 23.00 hodin
Slavnost Narození Páně
v neděli 25. prosince v 7.45 a v 10.45 hodin
Svátek sv. Štěpána
v pondělí 26. prosince v 7.45 hodin
Památka sv. Silvestra I.
v sobotu 31. prosince v 16.30 hodin
Slavnost Matky Boží Panny Marie v neděli
1. ledna (Nový rok) v 7.45 a v 10.45 hodin

Tříkrálová sbírka 2017

Tříkrálová sbírka se v konickém regionu připravuje již osmnáctým rokem. Během této
doby se ze spousty koledujících dětí stali dospělí, kteří nám zachovali svoji přízeň a každoročně přicházejí podpořit dobrou věc. Měli
jsme také možnost poznat spoustu koledníků
– dobrovolníků, i dárců, díky nimž jsme mohli
pomoci při různých živelných katastrofách,
povodních, ale i podpořit charitní služby péče
o seniory v celém našem regionu.
Bez dobrovolníků – koledníků by Charita Konice sice mohla Tříkrálovou sbírku zorganizovat, nebylo by však možné ji realizovat. V našem regionu, čítajícím 63 obcí, koleduje v jeden den cca 370 koledníků.
V loňském roce se vykoledovalo 454.288,– Kč,
které pomohly Charitě Konice zrealizovat přímou pomoc sociálně slabým rodinám, spolufinancovat pořízení automobilů nutných pro
fungování terénní pečovatelské a ošetřovatel-

ské služby a zahájit přípravy domácí hospicové péče. Výnos sbírky tak podporuje nejen přímo sociálně potřebné, ale prostřednictvím projektů, ve kterých pečujeme o seniory a nemocné, pomáhá těm, kteří jsou na Charitní služby
odkázáni. Bez tříkrálových darů a obětavosti
koledníků bychom nemohli potřebným lidem
pomáhat vůbec a i charitní projekty by byly
ohroženy ve své existenci.
Proto nám dovolte, abychom i touto cestou
oslovily Vás, kteří byste se rádi zapojili do
Tříkrálové sbírky 2017: Termín sbírky bude
6. – 8. 1. 2017, hlavním dnem koledy bude sobota 7. 1. 2017.
Chcete-li nám pomoci s její realizací, kontaktujte nás:
Naděžda Páleníková, DiS.
koordinátor TKS 2017, tel.: 739 52 43 64
email: nadezda.palenikova@konice.charita.cz
Mgr. Kateřina Skřebská
zástupce koordinátora TKS 2017
tel.: 739 52 43 63
email: katerina.skrebska@konice.charita.cz

Z činnosti děkanátního Centra pro rodinu v prosinci
Maminky se budou společně modlit za své děti ve čtvrtek 1., 8. a 15. prosince v 8 hodin
a v pondělí 5. a 12. prosince v 18 hodin na faře v Konici.
V sobotu 3. prosince bude v Konici na faře a v kostele adventní duchovní obnova pro děti
od 5 do 13 let. Začíná v 7.45 na faře a povede ji otec bratr Hyacint Ullman OP.
Týž den bude v Konici setkání členek Hnutí Modlitby matek z celého konického děkanátu.
Ve 14.30 hodin bude sloužena mše svatá v kostele Narození Panny Marie. Po mši svaté bude
v Srdíčku společná modlitba za děti, slovo koordinátorek, prostor pro dotazy a svědectví,
malé občerstvení. Srdečně jsou zvány také maminky a babičky, které se modliteb matek zatím neúčastní, ale chtěly by se o tomto hnutí dovědět víc.
Mládež ve spolču BETA se sejde v sobotu 3. a 17. prosince v 17 hodin.
Společenství seniorů KLAS bude mít setkání v Konici na faře v tomto měsíci výjimečně až
v pátek 9. prosince po ranní mši svaté, tedy asi od 8.30 hodin.
Adventní duchovní obnova pro dospělé na téma Křivda a usmíření se uskuteční v Konici
v sobotu 10. prosince od 9 hodin a povede ji P. Mgr. Mariusz Radaczyński.
Spolčátko bude v Konici na faře v pátek 9. prosince od 16 do 17.30 hodin.
V pátek 30. prosince jste srdečně zváni na vánoční pásmo, které bude v kostele Narození
Panny Marie v Konici začínat v 17 hodin. Ve vánoční hře podle Lukášova evangelia „Narození
Páně“ se vám představí mládež ze spolča BETA a dětská schola Skřivánci bude hrát a zpívat
koledy a jiné písně.
Anna Burgetová

PROFESIONÁLNÍ ČIŠTĚNÍ
KOBERCŮ, ČALOUNĚNÍ, INTERIÉRŮ AUTOMOBILŮ

602 551 834
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Dějepisné exkurze v listopadu

Barevný podzim v MŠ

V rámci výuky dějepisu se v listopadu na konické škole uskutečnily tři dějepisné exkurze.
Hned na počátku listopadu jsme využili toho,
že v Prostějově měl svou zastávku Legiovlak
a ve dvou dnech se na komentovanou prohlídku expozice zajely podívat obě deváté třídy
a také kvarta a septima našeho gymnázia.
Legiovlak je projektem Československé obce
legionářské a jedná se o pojízdné muzeum,
repliku vagónů, ve kterých českoslovenští legionáři v letech 1918 – 1920 žili a bojovali na
transsibiřské magistrále v Rusku.
Druhá akce byla již tradiční šesťácká a primánská exkurze na program v prostějovském muzeu Jak se žilo v pravěku. Paní lektorka Jitka
Svozílková má vždy připravený poutavý a zábavný přehled pravěkých dějin našeho regionu, který je zpestřen výtvarnou dílnou, ve které si děti zkusily vytvořit vlastni repliku Věstonické venuše.
Abychom plně využili autobus, jezdí vždy dvě
třídy, a zatímco jedna je v muzeu, druhá navštěvuje Státní okresní archiv. Díky vstřícnosti paní ředitelky PhDr. Dagmar Roháčkové,
která tentokrát provázela všechny tři třídy, se
děti nejen dozví, k čemu vlastně archiv slouží
a jak funguje, ale také se mohou podívat do
archivních depozitářů a do restaurátorské dílny. Zde letos zrovna pracovali na listině s 59
pečetěmi, což je velká vzácnost, a my jsme ji
mohli vidět.

Barevný podzim nás vyzývá svou rozmanitostí k neustálému tvoření a hraní si s přírodninami.
Kaštany, šišky, barevné listy, šípky, jeřabiny…
to jsou vděčné materiály. Děti vytvářely skřítky podzimníčky, bramboráčky, ovocňáčky…
a navlékaly různé přírodniny.
Každý den při pobytu venku děti vnímaly změny v přírodě. Při vycházce do blízkého lesa
poznávaly podle listů a plodů listnaté a jehličnaté stromy, brodily se barevným listím,
nasbíraly si spoustu přírodnin k tvoření ve
školce. Výtvory a obrázky k tomuto tématu
zdobí naši školičku.
Také jsme nezapomněli na dýně. Některé jsme
s dětmi vydlabali, z ostatních se tvořili dýňáčci a lesní skřítci, kteří nám zdobí zahradu
u vstupu do mateřské školy.
Milada Kvapilová, MŠ Konice

ZŠ a G Konice
Přivítejme Otce vlasti
Ve čtvrtek 10. 11. 2016 se naše třída vydala na
dějepisnou exkurzi do Muzea Prostějovska, kde
se konala výstava s názvem Přivítejme Otce
vlasti, věnovaná osobě Karla IV. k 700. výročí
jeho narození. Po vstupu do muzea nás přivítala paní průvodkyně převlečená za Elišku
Přemyslovnu, maminku Karla IV., která nás
také celým programem provázela. Plnili jsme
ve skupinkách různé úkoly, uviděli exponáty
z doby středověku, vyzkoušeli si kostýmy z doby gotiky a také jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí ze života našeho nejslavnějšího krále – věděli jste například o svatováclavské koruně, kterou nechal Karel vyrobit, že musel
platit, když si ji chtěl vypůjčit? Na konci jsme
za snahu dostali Bulu Karla IV. určenou právě
naší třídě – sekundě.
Exkurze byla zábavná, Eliška Přemyslovna
milá a dozvěděli jsme se mnoho zajímavého
o králi Karlovi a jeho rodině. Doporučujeme!
studenti sekundy

INZERCE
PRODÁM PALIVOVÉ DŘEVO
TVRDÉ + MĚKKÉ
(PILINY + ZBYTKY DŘEVA)
MOŽNOST DOPRAVY
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Protože v muzeu zrovna probíhala i výstava
o Karlu IV., jeli se na ni podívat i studenti
sekundy. Paní Svozílková je provedla tentokrát 14. stoletím a dobou vlády tohoto českého krále a římského císaře. Předtím sekundáni ještě navštívili prostějovskou hvězdárnu.
Jaroslav Nedbal

MŠ Skřípov
Listopad v MŠ Skřípov

Podzimní čarování nás provázelo celý měsíc.
Děti vyráběly strašidla a pavoučí sítě, kterými
jsme si vyzdobili MŠ. Největším zážitkem pro
děti bylo vystoupení kouzelníka Jiříčka a jeho
Školičky kouzel. Získal si všechny děti. Ti nejodvážnější mu dokonce při jeho čarování pomáhali hledat ztracený poklad.
Ivana Ošlejšková,
ředitelka MŠ Skřípov

Přednášková sezóna v Čuníně
Český svaz žen, místní organizace Čunín-Křemenec, neustále pokračuje v tradici, která
byla založena ještě v době existence místní skupiny Českého červeného kříže. Ta sice před
třemi lety ukončila svoji činnost, ale tradice zdravotně-osvětových přednášek zůstala. Ženy
využívají místních zdrojů, když jako přednášející zvou zdravotníky, kteří mají nějakým
způsobem k našim místním částem blízko.
V letošním roce proběhly čtyři přednášky. Jako první na začátku října přijela do čunínské
hospody paní Eva Žouželková, nutriční asistentka a snacha předsedkyně organizace, s přednáškou na téma Luštěniny ve zdravé výživě. Součástí této přednášky byla i ochutnávka
zdravých pokrmů. Druhým v pořadí byl MUDr. Jiří Šťastný, primář centrálních operačních
sálů a centrální sterilizace Nemocnice Prostějov a také čunínský chatař, který si připravil
povídání o příčinách vzniku a také o léčbě kýly.
Poslední zdravotnická přednáška proběhla 11. listopadu, přednášejícím byl olomoucký
urolog a rodák z Čunína MUDr. Karel Grepl. Jeho přednášky se tradičně skládají ze dvou
částí, zdravotní a cestovatelské, protože pan dr. Grepl cestuje i do různých exotických destinací. Ve zdravotní části hovořil o protonové léčbě a o její vhodnosti pro různé typy rakovinných onemocnění a varoval před nekalými praktikami některých zdravotnických zařízení, které se protonovou léčbou u nás zabývají. Druhá část jeho přednášky byla o poznání
veselejší, pojednávala o jeho jarní cestě po Kalifornii a byla doplněná zajímavými fotografiemi z cesty. Každé této přednášky se zúčastnilo okolo třiceti posluchačů z řad místních
i přespolních.
Závěr přednáškové sezóny pak přinesl novinku, byla to přednáška – beseda nad střípky
z čunínské historie, kterou připravil Jaroslav Nedbal. Ten se zabývá čunínskou minulostí už
několik let a letos se rozhodl část materiálů prezentovat spoluobčanům. Počet zájemců
všechny překvapil. Do sálu se nakonec vměstnalo asi 90 posluchačů, kteří se zájmem vydrželi poslouchat celé devadesátiminutové povídání, během kterého přišla řeč na první
zmínky o obci, na první podrobné mapy katastru obce a na pohlednice, které v minulosti
zobrazovaly Čunín. Závěr povídání patřil připomenutí 125. výročí založení místní dobrovolné hasičské jednoty a hlavně promítání krátkého filmu, na kterém jsou zachyceny oslavy 90. výročí této události v roce 1981. Mnozí ve filmu poznávali sami sebe nebo některé ze
svých příbuzných a známých, třeba dnes již zesnulých.
Přednášková sezóna pro letošek skončila, Čunín se ale do zimního spánku nechystá, ještě
do konce roku proběhne rozsvěcování vánočního stromu s návštěvou mikulášské družiny
a také adventní koncert. No a po Novém roce odstartuje plesová sezóna.
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