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Informace pro voliče o době a místě konání volby
prezidenta České republiky
Ve smyslu ust. § 34 odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých
zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), oznamuji, že volba prezidenta České republiky ve
městě Konici se bude konat ve dnech a v době: pátek 12. ledna 2018 od 14.00 do 22.00 hodin
sobota 13. ledna 2018 od 8.00 do 14.00 hodin
Upozorňuji voliče na povinnost prokázat při hlasování totožnost a státní občanství ČR.
František Novák, starosta města Konice

23. VÁNOČNÍ TRHY SE VŠEM MOC LÍBILY
Na sociální síti Facebook v odkazu „Diskuzní fórum a bazar města Konice“ byla položena anketní otázka: „Jak
jste byli letos spokojeni s vánočními trhy, ohňostrojem a celým programem v Konici?“ Vedla odpověď č. 1: „Super, lepší, než loňský rok.“ Záměrně jsem se psaním tohoto článku počkal, až bude celkově víc reakcí. Vždy
mě hodně zajímala zpětná vazba. Sociální sítě, to je jen kapka názorů, ale to, že se to povedlo, slyším ze všech
stran. Hlavně pomohlo počasí. To je alfou i omegou půlroční přípravy jakékoli venkovní akce. Nebudu popisovat, co všechno to obnáší, na to by v žádném případě osm stránek Zpravodaje nestačilo. Bylo to každý rok
náročné. Provozovatelé stánků nastaví budík na druhou ranní a začínají vařením dobrot. Kolem sedmé hodiny už musí být připravení k prodeji. Letos bylo na náměstí 30 stánků se vším, co k Vánocům a atmosféře jarmarku patří. Hudební program jsem vybíral na základě zkušeností a referencí o kvalitách účinkujících. Nechci
nikoho přechvalovat, všichni byli skvělí a reakce lidí a potlesk to neustále potvrzovaly. Moderování se ujal Petr
Polák a musím říct, že čím je starším tátou, zraje a jde mu to líp a líp. Svého syna na pódiu zaučuje a myslím,
že letošní přání lidem od malého Teoše („Mějte se rádi!“) dojalo nejednoho návštěvníka. Hudební program
zahájil dětský pěvecký sbor ZUŠ Konice – Koníček, pod vedením ředitelky Bc. Daniely Blahové za klavírního doprovodu Mgr. Ludmily Kopečné-Nedomanské s vánočně laděnými písněmi. Následovala kapela Naostro ve
složení Jiří Krejčíř a Veronika Vrbová. Zaznělo spoustu hitů pro všechny věkové kategorie v perfektních duetech za excelentního pěveckého výkonu Veroniky, také bývalé žačky ZUŠ Konice, vyučované paní Helenou Hrabalovou. Polední pauzu vyplnil provoněný prodej punčů, svařáků, čajů, káv a spousty dobrot. Čtyřčlenný zvukařský tým pana Ing. Štěpána Friedla si odpočinul a ve dvě hodiny začal hlavní program. Nastoupila folková
zpěvačka Pavla Aschenbrennerová a za vlastního doprovodu na akustickou kytaru zazpívala písně z právě
vydaného CD „Hlavolam snů“. Přijela kapela Gabriela V.G. s rodačkou Gabrielou Vodrážkovou, rozenou Greplovou, jak název napovídá. Opět skvělý výkon kapely s texty, které mnohé místní oslovily. Je půl páté odpoledne, objevuje se České srdce a Michal Šenbauer. Davy lidí z okolí se hrnou a kapela předvádí živelnou dravost
s prvky keltské melodiky. Mezi mediálně nejznámější písně patří Srdce z Avalonu nebo Bosou nohou žárem.
Kapela odehrála mimo jiné kolem 300 koncertů v zahraničí, převážně ve francouzské Bretani, a to s velkým
úspěchem. Půl šesté a přichází hřeb večera. Starosta města František Novák popřál všem spoluobčanům hodně zdraví a úspěchů v novém roce. Všichni společně odpočítávají. Deset, devět ... Firma Flame In Stars, která
profesionálně doprovází na turné i světové kapely, spustila další z nejkrásnějších ohňostrojů v kraji za mohutného znění zvonu v úvodu. Jízda ale nekončí! Nastupují skvělí Asolute Bon Jovi Revival. Zpěvák Jirka Šolc z Čech
pod Kosířem s kapelou, která má členy až ze Zlínska, drží
lidi na náměstí ve varu. V zákulisí radnice se připravuje
Neopets. Po bohaté tombole s kohoutem z Babovřesků,
kapela ZUŠ Konice uzavřela kolem půl desáté program
na náměstí za velkého aplausu svých fanynek a fanoušků.
Od sedmé večerní hodiny souběžně hrála v pohostinství
U Andělky kapela Karolína Country a musím opět chválit
perfektní přednes a ozvučení. Na závěr patří největší
poděkování všem sponzorům a partnerům akce, kteří dobrovolně darovali svoje prostředky i čas k uskutečnění velké společné vánoční radosti v Konici. Díky
patří i paní Purketové za vánoční strom.
Tomáš Vrba
ředitel MěKS Konice
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Zastupitelstvo
města Konice
4. prosince 2017

Zápis č. 19/2017
z 19. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 4. prosince 2017
v malém sále zámku v Konici.
Přítomni: Ing. Leo Doseděl, Anna Hanáková,
Petr Krejčí, František Novák, Marta Růžičková,
Bc. Jaroslav Procházka, Mgr. Jaromír Schön,
Pavel Šín, Mgr. Petr Vařeka, Vlastimil Šmída,
Ing. Petr Ullman, Mgr. Antonín Vymětal, Ing. Arnold Rozehnal, MUDr. Irena Lenfeldová, Pavel
Studený.
Tajemník: Ing. Bc. Dušan Opletal.
Program:
11. Zahájení.
12. Kontrola usnesení ZM a RM za období od
9. 10. 2017 do 4. 12. 2017.
13. Schválení příspěvků – Charita Konice, Sokol Konice, ŘK farnost Konice.
14. Schválení příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím města Konice.
15. Zápis finančního výboru.
16. Rozpočet Města Konice na rok 2018.
17. Žádost TJ Sokol Konice na dotaci.
18. Změna č. 1 ÚP města Konice.
19. Smlouva o právu provést stavbu – VaK.
10. Měsíční odměny neuvolněným členům ZM.
11. Rozpracovanost investic.
12. Dodatek č. 3 zřizovací listiny ZŠ a G města
Konice
13. Majetkové záležitosti.
14. Rozpočtová opatření.
15. Připomínky, dotazy a podněty členů ZM
a dalších osob.
16. 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 Kvapilovou a dva ověřovatele zápisu: pana Mgr. Petra Vařeku a pana Petra Krejčího.
Předložený program byl schválen poměrem hlasů 15–0–0.
Ad 2) Byla provedena kontrola usnesení ZM
a usnesení RM za období od 9. října 2017 do
4. prosince 2017.
Kontrola usnesení byla schválena poměrem hlasů 15–0–0.
Ad 3) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu města
na rok 2018 pro neziskové organizace, které
nejsou zřízeny městem, a to od Charity Konice, tělocvičné jednoty Sokol Konice a Římskokatolické farnosti Konice.
Schváleno poměrem hlasů 15–0–0.
Ad 4) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
návrhu příspěvků na provoz na rok 2018 pří-

spěvkovým organizacím zřízeným městem Konice.
Schváleno poměrem hlasů 15–0–0.
Ad 5) Zastupitelé obdrželi zápis ze zasedání
finančního výboru Zastupitelstva města Konice ze dne 18. 10. 2017.
Schváleno poměrem hlasů 15–0–0.
Ad 6) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
rozpočtu města Konice na rok 2018, který obsahoval: Financování rozdílu mezi příjmy a výdaji v roce 2018 v Kč. Rozpočet příjmů 2018
v Kč. Rozpočet výdajů 2018 v Kč. Rozpis rozpočtu příjmů 2018 v Kč. Rozpis rozpočtu výdajů 2018 v Kč. Rozpis rozpočtu výdajů 2018
v Kč – místní správa. Rozpočet příspěvků neziskovým organizacím 2018 v Kč. Sociální fond
v Kč. Předpoklad splácení úvěrů od roku 2018.
Rozvrh rozpočtu města na rok 2018 byl projednán ve finančním výboru dne 18. 10. 2017
a v Radě města Konice dne 23. 10. 2017.
Schváleno poměrem hlasů 15–0–0.
Ad 7) Zastupitelé obdrželi písemný materiál:
a) žádost o veřejnoprávní smlouvu TJ Sokol Konice, o poskytnutí dotace ve výši 150 000 Kč
na akci „oprava střechy tribuny v areálu fotbalového hřiště Konice“,
b) smlouvu o poskytnutí dotace na akci „oprava střechy tribuny v areálu fotbalového hřiště
Konice“ ve výši 150 000 Kč.
Pan Šín se dotázal, zda tribuna není pojištěná.
Starosta: „TJ Sokol Konice tribunu pojištěnou
nemá.“
Schváleno poměrem hlasů 15–0–0.
Ad 8) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
změny č. 1 územního plánu Konice formou
opatření obecné povahy č. 1/2017.
Schváleno poměrem hlasů 15–0–0.
Ad 9) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
od společnosti Vodis Olomouc, s. r. o., o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby
„Vodovod Konice, ATS a rozváděcí řád Vyšehrad“ formou smlouvy o právu provést stavbu
a smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.
Schváleno poměrem hlasů 15–0–0.
Ad 10) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
stanovení odměn za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva s účinností od 1. 1.
2018.
Schváleno poměrem hlasů 15–0–0.
Ad 11) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
„Zpráva o rozpracovanosti investic města Konice 2017“.
Schváleno poměrem hlasů 15–0–0.
Ad 12) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
dodatku č. 3 zřizovací listiny ZŠ a G města Konice, příspěvkové organizace z důvodu doporučení z provedené veřejnosprávní kontroly
vymezit hlavní účel a okruhy doplňkové činnosti ZŠ a G města Konice
Ad 13) Majetkové záležitosti:
a) Schválení kupní smlouvy – náhrada za vybavení bytu Chmelnice 161, Konice.
Schváleno poměrem hlasů 15–0–0.
b) Prodej části pozemku p. č. 641 v k. ú. Křemenec – Zieglerová.
Neschváleno poměrem hlasů 15–0–0.
c) Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 012017 na
akci „Vytvoření komunitního centra v Konici“.
Schváleno poměrem hlasů 15–0–0.
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d) Darovací smlouva na pískovcovou sochu
od pana Ing. Svatopluka Odehnala.
Schváleno poměrem hlasů 15–0–0.
e) Odkoupení podílů na pozemku p. č. 121
v k. ú. Konice včetně stavby.
Schváleno poměrem hlasů 15–0–0.
Ad 14) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
rozpočtových opatření:
a) č. 58/2017, jedná se o finanční prostředky
na příspěvek TJ Sokol Konice na opravu střechy tribuny v areálu fotbalového hřiště. Výdaj
bude kryt ze zvýšených příjmů daně fyzických
osob placených plátci. Rozpočtové opatření ve
výši 150 000 Kč.
Schváleno poměrem hlasů 15–0–0.
b) č. 63/2017, jedná se o převod finančních
prostředků ve výdajové části rozpočtu z rezerv na bytové hospodářství, odkup vybavení
bytu. Rozpočtové opatření ve výši 38 736 Kč.
Schváleno poměrem hlasů 15–0–0.
c) č. 64/2017, jedná se o změnu v rozpočtu
města. Příjmy z dotace „Vytvoření komunitního
centra v Konici“ č. projektu CZ.06.2.56/0.0/
0.0/16_052/0002228 a 10% vlastní zdroje
ve výši 934 605,41 Kč.
Schváleno poměrem hlasů 15–0–0.
d) č. 65/2017, jedná se o převod finančních
prostředků ve výdajové části rozpočtu z nespecifikovaných rezerv základní školy na investice odkup podílů 20/192 pozemku p.č. 121
k.ú. Konice včetně stavby bez č.p./č.e. výroba.
Rozpočtové opatření ve výši 302 724 Kč.
Schváleno poměrem hlasů 15–0–0.
Ad 15) Diskuze
Ing. Doseděl se dotázal, zda zbývající majitelé
k odkoupení traktorky budou kontaktováni.
Starosta: „Ano, jedná s nimi majetkoprávní odbor.“
Ing. Doseděl vznesl dotaz, zda by se uvolněný
byt v majetku města Konice, po p. Vrbovi, nedal nabídnout ke krátkodobému podnájmu.
Starosta: „Budeme to projednávat s majetkoprávním odborem.“
Paní Hanáková se dotázala, zda při přestěhování profesionálních hasičů bude sloužit bývalá hasičárna dobrovolným hasičům.
Starosta: „Ano, od nového roku bude tato budova sloužit dobrovolným hasičům.“
Pan Šín se dotázal na opravu chodníků.
Starosta: „Na příští rok je vypracováno několik studií k vybudování chodníků, nyní je hlavní prioritou udělat novou komunikaci v obci
Čunín a poté vybudování chodníků v ulici Zádvoří, Jiráskova a další.“
Ing. Rozehnal se dotázal, kdyby došlo k budování chodníků na Jiráskově ulici, zda je počítáno i s rekonstrukcí vodovodu.
Starosta: „Ano, VaK má zpracovaný projekt na
rekonstrukci.“
Paní Růžičková se dotázala, zda má město k dispozici vyhlášku, která zakazuje podomní prodej.
Starosta: „Ve městě je zakázán podomní prodej, v případě porušení lze kontaktovat městskou nebo státní policii.“
Ing. Doseděl upozornil na přeplněné kontejnery se sklem.
Vzhledem k tomu, že nebyly žádné další dotazy a připomínky, starosta poděkoval za účast
a jednání zastupitelstva v 19.05 hodin ukončil.
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Usnesení (19/2017)
Zastupitelstvo města Konice dne 4. prosince
2017:
1. Schvaluje kontrolu usnesení ZM a RM za období od 9. 10. 2017 do 4. 12. 2017.
2. Schvaluje poskytnutí dotací na rok 2018
z rozpočtu města:
a) Charitě Konice (pečovatelská služba) ve
výši 200 000 Kč,
b) Tělocvičné jednotě Sokol Konice ve výši
100 000 Kč,
c) Římskokatolické církvi Konice ve výši
95 000 Kč.
3. Schvaluje příspěvkovým organizacím zřízeným městem Konice příspěvky na provoz dle
předloženého návrhu v celkové výši 6 600 000 Kč
z toho:
Mateřská škola Konice, příspěvková organizace, IČ: 70988480 – 800 000 Kč,
Základní škola a gymnázium města Konice, příspěvková organizace, IČ: 47918594 – 4 000 000 Kč,
Městské kulturní středisko Konice, příspěvková organizace, IČ: 00209988 – 1 800 000 Kč.
4. Bere na vědomí zápis finančního výboru
města Konice s doporučením schválit rozpočet na rok 2018.
5. Zastupitelstvo města Konice schvaluje rozpočet města Konice na rok 2018 v jeho příjmové i výdajové části dle předloženého návrhu zveřejněného na úřední desce města Konice. Celkové příjmy dle předloženého návrhu
55 421 780 Kč. Celkové výdaje dle předloženého návrhu 74 599 780 Kč. Financování ve
výši 19 178 000 Kč.
6. Schvaluje:
a) Žádost TJ Sokol Konice o poskytnutí dotace
ve výši 150 000 Kč na akci „oprava střechy tribuny v areálu fotbalového hřiště Konice“,
b) Smlouvu o poskytnutí dotace na akci „oprava střechy tribuny v areálu fotbalového hřiště
Konice“, IČ: 47919949 ve výši 150 000 Kč.
7. Schvaluje vydat Změnu č. 1 územního plánu Konice formou opatření obecné povahy
č. 1/2017.
8. Schvaluje 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.
9. Stanovuje podle § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, měsíční odměny
neuvolněným členům zastupitelstva za výkon
jednotlivých funkcí s účinností od 1. 1. 2018
ve výši:
člen rady 3 500 Kč, předseda finančního a kontrolního výboru 2 500 Kč, člen finančního a kontrolního výboru 1 500 Kč, člen zastupitelstva
1 000 Kč.
10. Schvaluje jednotlivé body „Zprávy o rozpracovanosti investic města Konice 2017“ dle
přílohy.
11. Schvaluje dodatek č. 3 zřizovací listiny Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvkové organizace.
12. Schvaluje kupní smlouvu uzavřenou mezi
městem Konice a panem Tomášem Vrbou a paní Věrou Vrbovou, tj. za rekonstrukci a vyba-
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vení městského bytu na adrese Chmelnice 161,
Konice za cenu 38 736 Kč.
13. Neschvaluje prodej části pozemku p. č. 641
v k. ú. Křemenec.
14. Schvaluje dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
č. 01/2017 na akci „Vytvoření komunitního
centra v Konici“.
15. Schvaluje darovací smlouvu na pískovcovou sochu – Pietu na podstavci mezi městem
Konice a Ing. Svatoplukem Odehnalem.
16. Schvaluje odkoupení podílů ve výši 20/192
pozemku p. č. 121 v k. ú. Konice včetně stavby
bez č.p./č.e. za cenu dle znaleckého posudku
zpracovaného Ing. Dittrichovou ze dne 3. 12.
2017: Brücknerová 4/192 = 60 545 Kč, Chalupová 6/192 = 90 817 Kč, Vlach Pavel 4/192
= 60 545 Kč, Vlach Tomáš 6/192 = 90 817 Kč,
tj. celkem za 302 724 Kč.
17. Schvaluje:
a) Rozpočtové opatření č. 58/2017, jedná se
o finanční prostředky na příspěvek TJ Sokol
Konice na opravu střechy tribuny v areálu fotbalového hřiště. Výdaj bude kryt ze zvýšených
příjmů daně fyzických osob placených plátci.
Rozpočtové opatření ve výši 150 000 Kč.
b) Rozpočtové opatření č. 63/2017, jedná se
o převod finančních prostředků ve výdajové
části rozpočtu z rezerv na bytové hospodářství, odkup vybavení bytu. Rozpočtové opatření ve výši 38 736 Kč.
c) Rozpočtové opatření č. 64/2017, jedná se
o změnu v rozpočtu města. Příjmy z dotace
„Vytvoření komunitního centra v Konici“ č. projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002228
a 10% vlastní zdroje ve výši 934 605,41 Kč.
d) Rozpočtové opatření č. 65/2017, jedná se
o převod finančních prostředků ve výdajové
části rozpočtu z nespecifikovaných rezerv základní školy na investice odkup podílů 20/192
pozemku p. č. 121 k. ú. Konice včetně stavby
bez č. p./č. e. výroba. Rozpočtové opatření ve
výši 302 724 Kč.
Schváleno poměrem hlasů 15–0–0.
(Zveřejněné zápisy jsou ve zkrácené verzi.
Podrobnosti a přesné nasměrování rozpočtových opatření na účty najdete na internetové
adrese: www.konice.cz, záložka úřad a samospráva, úřední deska, rozpočet, závěrečný účet
– rozpočtová opatření, nebo na úřední desce
města Konice.)

Rada města Konice
18. prosince 2017
Usnesení č. 51/2017
1. Rada města Konice bere na vědomí Statut,
Jednací řád a Komunikační plán projektu Podpora střednědobého plánování sociálních služeb Konicka.
2. Rada města Konice schvaluje použití nadačního příspěvku pro MěKS Konice na částečnou
úhradu nákladů spojenou s pořádáním koncertů KPH v celkové výši 7 000 Kč.
3. Rada města Konice schvaluje Základní škole a gymnáziu města Konice, příspěvkové organizaci, nerovnoměrné rozložení příspěvku
na provoz.
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4. Rada města Konice jmenuje členem školské
rady Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvkové organizace, Bc. Jaroslava Procházku, DiS.
5. Rada města Konice schvaluje platové výměry ředitelky Mateřské školy Konice a ředitelky
ZŠ a G města Konice s účinností od 1. 1. 2018.
6. Rada města Konice:
a) Schvaluje Rozpočtové opatření č. 66/2017,
jedná se o převod finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu z rezerv na komunální
odpad a odpad ze hřbitova. Rozpočtové opatření ve výši 60 000 Kč.
b) Schvaluje Rozpočtové opatření č. 67/2017,
jedná se o vratku neinvestiční dotace Olomouckému kraji pro dobrovolné hasiče ve výši
16 000 Kč. Účelem poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2017 byla částečná úhrada nákladů na přilby s držákem na svítilnu, svítilnu
a zásahový oblek pro JSDH Runářov. Zásahový
oblek nebyl v časovém termínu na zakázku
zhotoven (z důvodu kapacitního), náhradou
poskytnutá přilba, časové zdržení, faktura vystavena 30. 11., došla 4. 12., uhrazena 5. 12.
2017. Použití dotace do 30. 11. Olomoucký
kraj neuznal fakturu, že je úhrada provedena
5. 12. i když plnění faktury bylo do 30. 11. 2017.
c) Schvaluje Rozpočtové opatření č. 68/2017,
jedná se o převod finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu z rezerv na polikliniku.
Havárie vodovodního řádu. Rozpočtové opatření ve výši 3 000 Kč.
7. Rada města Konice:
a) Schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 27-2017 s panem T. T. týkající se pronájmu části pozemku p. č. 3039 v k. ú. Runářov
se zpětnou platností od 1. 9. 2017 do 31. 1.
2018 za cenu 2 Kč/m2/rok.
b) Neschvaluje pronájem části pozemku p. č.
3118 v k. ú. Runářov.
8. Rada města Konice schvaluje uzavření Pachtovní smlouvy č. 28-2017 s manžely K. týkající
se propachtování pozemku p. č. 149/2 a části
pozemku p. č. 1608/1 v k. ú. za Konice za cenu
4 Kč/m2/rok.
9. Rada města Konice schvaluje smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě NN
č. 9551361056 uzavřenou mezi městem Konice a E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6,
České Budějovice, IČ: 26078201, zastoupená
společností E-ON Česká republika, s.r.o., F. A.
Gerstnera 2151/6, Č. Budějovice, IČ: 25733591.
Jedná se o obnovení odběru elektřiny na kluzišti v Tyršově ulici v Konici, p. č. 1422/2, k. ú.
Konice.
10. Rada města Konice bere na vědomí upřesnění poptávky pro vytvoření podmínek podnikatelského záměru investorem panem R. M.
11. Rada města Konice schvaluje úhradu bezesmluvního užívání pozemku p. č. 236/1 v k. ú.
Laškov za období 30. 4. 2014 – 31. 12. 2016 ve
výši 642 Kč.
12. Rada města Konice:
a) Navrhuje ZM Konice neschválit prodej části pozemku p. č. 4797 v k. ú. Konice.
b) Vyhlašuje záměr prodeje části pozemku
p. č. 199/1 v k. ú. Konice.
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13. Rada města Konice souhlasí s vybudováním a umístěním mysliveckého zařízení (posedu) na pozemku p. č. 5039 v k. ú. Konice.
14. Rada města Konice navrhuje ZM Konice
schválit prodej části pozemku p. č. 423/1 v k. ú.
Křemenec manželům Ž. za cenu 40 Kč/m2.
15. Rada města navrhuje ZM Konice schválit
odkoupení podílů ve výši 4/192 pozemku
p. č. 121 v k. ú. Konice za cenu dle znaleckého
posudku zpracovaného Ing. D. ze dne 3. 12.
2017: K. Ch. 2/192 = 30 272 Kč, K. T. J. 2/192
= 30 272 Kč, tj. celkem za 60 544 Kč.
16. Rada města vyhlášuje záměr pronájmu:
a) Stavby bez č. p./č. e. – kůlny postavené na
pozemku p. č. st. 78/1 v k. ú. Křemenec.
b) Části pozemku p. č. st. 78/1 v k. ú. Křemenec.
17. Rada města Konice schvaluje smlouvu
č. SE 070061787 o poskytování služeb (dodávky elektrické energie), uzavřenou mezi městem Konice a Centropol Energy, a.s., Vaníčkova
1594/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 25458302,
DIČ: CZ25458302, od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019.
Jedná se o odběrné místo Chmelnice 161, Konice (byt).
18. Rada města Konice schvaluje smlouvu
o dílo na akci „Výstavba RD Konice“– zpracování projektové dokumentace.
Usnesení bylo schváleno v poměru: pro 5, proti 0
(Zveřejněné zápisy jsou ve zkrácené verzi.
Podrobnosti a přesné nasměrování rozpočtových opatření na účty najdete na internetové
adrese: www.konice.cz, záložka úřad a samospráva, úřední deska, rozpočet, závěrečný účet
– rozpočtová opatření, nebo na úřední desce
města Konice.)

INFORMACE V OBLASTI MÍSTNÍCH
POPLATKŮ PRO ROK 2018

Správcem místních poplatků je Městský úřad
Konice, odbor finanční. Místní poplatky je možné hradit složením hotovosti na pokladně MěÚ,
poštovní poukázkou, převodem na účet města
č. 1826701/0100 KB a platební kartou.
1. Místní poplatek ze psů podle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 splatný do 30. června příslušného roku. Za prvního psa 100 Kč
za rok (od stáří 3 měsíců), za každého dalšího
150 Kč za rok (od stáří 3 měsíců).
2. Místní poplatek za komunální odpad
podle Obecně závazné vyhlášky č. 5/2017
splatný jednorázově do 30. června příslušného roku. Za fyzické osoby tvořící domácnost
může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické
osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě
může poplatek platit vlastník nebo správce.
Osoby, které platí poplatek za více fyzických
osob, jsou povinny správci poplatku oznámit
jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí. Poplatek
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí
a) fyzická osoba 590 Kč,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt
cizinců na území České republiky povolen tr-
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valý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na
území České republiky přechodně po dobu
delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana
podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná
ochrana podle zákona upravujícího dočasnou
ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu tj. 590 Kč;
má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
3. Místní poplatek za užívání veřejného
prostranství podle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2013.
Poplatek ve výši stanovené podle čl. 6 dané
vyhlášky je splatný nejpozději v den zahájení
užívání veřejného prostranství. Připadne-li
lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen
svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.
Kontakt Městského úřadu Konice:
Podatelna
tel.: 582 401 411
e-mail: podatelna@konice.cz
internet: www.konice.cz
Pokladna na podatelně
Masarykovo nám. 27, tel.: 582 401 407
Pondělí a středa: 7.30 – 16.30 hodin
Úterý, čtvrtek, pátek: 7.30 – 14.30 hodin
Obecně závazné vyhlášky města Konice jsou
uvedeny v úplném znění na internetových
stránkách www.konice.cz., formuláře na ohlášení, změny apod. jsou k dispozici ke stažení
rovněž na stránkách města v sekci úřad a samospráva, městský úřad, formuláře, odbor finanční. K nahlédnutí do obecně závazných vyhlášek a k získání formulářů přímo v tištěné
podobě slouží evidenční místo správce poplatku, kterým je podatelna Městského úřadu
Konice.
Odbor finanční

§ Podomní i pochůzkový
obchod je v územním obvodu
města Konice zakázán!
Na základě upozornění, že nám „ŠMEJDI“ opět
vystrkují růžky, žádáme občany, aby v případě obtěžování kontaktovali městskou, nebo
státní policii. Máme tento způsob prodeje
od 20. 9. 2013 ošetřen dodatkem v Tržním
řádu města Konice. Upozorňujeme občany,
aby nepouštěli nezvané obchodníky do domu.

Městská policie Konice
Tel.: 582 401 409,
602 933 675, 725 540 695
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Informace o poskytnutí dotace
v Programu na podporu JSDH
2017 Olomouckým krajem
V roce 2017 poskytl Olomoucký kraj neinvestiční dotace na částečnou úhradu nákladů na
zajištění akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje. Jednotka (JPO III) Konice obdržela dotaci ve výši
46 000 Kč. Finanční prostředky byly použity
na nákup dvou dýchacích přístrojů včetně záložních lahví. Jednotka (JPO V) Nová Dědina
obdržela dotaci ve výši 15 000 Kč. Tyto finanční prostředky byly použity na opravu dopravního automobilu Volkswagen Caravelle. Jednotka (JPO V) Runářov obdržela dotaci ve výši 16 000 Kč. Tyto finanční prostředky byly
využity na nákup 5 ks přileb Kalisz Vulkan,
žlutozelené barvy, včetně držáku svítilny pro
přilbu a svítilny.
Město Konice vynaložilo z vlastních zdrojů
částku odpovídající poskytnutým dotacím.
Bc. Jitka Vrbová, Odbor finanční

Olomoucký kraj podpořil
bezpečí a kulturní život
na Konicku
V roce 2017 realizoval Mikroregion Konicko
dva projekty, které podpoří bezpečnost a kulturní život v regionu. Oba projekty byly realizovány za finanční spoluúčasti Olomouckého
kraje.
Díky projektu Bezpečný Mikroregion Konicko III byly instalovány dvě bezpečnostní kamery, které snímají SPZ projíždějících vozidel
a pomáhají v odhalování trestné činnosti. Kamery jsou instalovány v obcích Lipová a Hrochov. Akce navazuje na dříve realizovaný projekt díky, kterému byly umístěny dvě kamery
v Konici. „Do budoucna počítáme s rozšířením
kamerového systému i do dalších obcích Mikroregionu Konicko, aby bylo možné monitorovat pohyb vozidel pachatelů trestné činnosti
na větším území. Projekt realizujeme ve spolupráci s Obvodním oddělením Policie ČR v Konici,“ uvedl Jaroslav Procházka, předseda Mikroregionu Konicko.
Další projekt pomáhá obcím a místní spolkům
při realizaci kulturních, sportovních a společenských akcí. „Díky projektu Podpora kulturního života Mikroregionu Konicko jsme zakoupili dva velkokapacitní stany a vozíky za auto
sloužící k přepravě stanů. Stany budou používány při pořádání akcí v obcích mikroregionu.
Již dříve jsme společně pořídili podobné stany, ale těm pomalu končí životnost. Jsme rádi,
že i díky dotaci z Olomouckého kraje jsme mohli obnovit toto vybavení a napomoci tak organizátorům společenských akcí zvýšit komfort
návštěvníků,“ poznamenal Procházka.
TZ – Petr Zavadil
(manažer Mikroregionu Konicko)
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ZŠ A G Konice
Cesty za vědou a poznáním očima Martina
Burgeta
Dne 8. listopadu se žáci oktávy, septimy a sexty zúčastnili exkurze do Vědeckotechnického
parku Univerzity Palackého v Olomouci. Prošli jsme celkem dvěma budovami. Ta první
byla fyzikálního ražení zaměřená na výrobu
a výzkum nanotechnologií. Vyslechli jsme poutavou přednášku o tom, co to nanotechnologie jsou a k čemu jsou dobré. Poté se nás ujali
další odborníci. Naše ruce polili kapalným dusíkem, ukázali nám elektronové mikroskopy
schopné zobrazovat jednotlivé atomy, superpočítač, který k výpočtům rovnic o tisícovkách
neznámých používá grafické karty z herních
počítačů, radioaktivní materiál a také magnet
levitující a rotující ve vzduchu několik centimetrů nad nádobou se supravodičem a kapalným dusíkem. Magnetu jsme se dokonce směli dotknout, zastavit ho, roztočit, dle libosti
a chutě. Byli jsme fascinováni, ačkoliv když
člověk slyší, kolik všechny ty přístroje stály,
vkrádá se myšlenka, jestli se ty miliony nedaly využít lépe. Celá naše výprava stojí bez dechu v kruhu kolem stolu a magnet se točí dál…
Protože nás tlačil čas, přešli jsme do budovy
zabývající se (mimo jiné) luštěním ge nomu
pšenice. Tato nevinná rostlinka dělá vědcům
vrásky na čelech už celé roky. Viděli jsme například chromozomy pod mikroskopem, robota, třídícího části genetické informace pšenice, a celou řadu dalších, neméně sofistikovaných přístrojů. Prohlídku doprovázel odborný výklad o komplikovaném procesu luštění
genomu pšenice, který by vydal na desítky
stran textu. Nemohl jsem se ubránit troše škodolibosti kluka z vesnice – naše příroda nevydává svá tajemství tak snadno. Celá exkurze
byla nabitá zajímavostmi, technickými novinkami, převratnými vynálezy, ambiciozními plány a dalšími věcmi, jež dokazují, že lidstvo se
(alespoň ve vědě) dostalo skutečně daleko. Na
závěr si neodpustím drobnou paralelu k zamyšlení. Pravěký lovec, dřevorubec, stavitel
přehrad i vědec ve sterilním plášti, sedící za
mikroskopem, všichni mají jednu věc společnou: Snaží se poznat, využít, změnit a podmanit si přírodu. No, uvidíme, jak to skončí.
Bylo ráno 15. listopadu a sexta s kvintou
se chystaly na cestu k Aralskému jezeru.
Nebo přesněji na cestu do Brna, kde měl profesor Adámek, který mimo jiné píše do prestižního časopisu National Geographic, přednášku o ekologické katastrofě Aralského jezera. A katastrofa není ani náhodou přehnaný
výraz. Seděli jsme v pohodlných sedačkách
a slyšeli, že kdesi daleko, daleko v Kazachstánu se pomalu a plíživě během pár desítek let
změnil poklidný život čtvrt milionu lidí v utrpení. Stačilo málo – chtít poručit větru a dešti.
Aralské jezero bylo 4. největším jezerem na
světě a dávalo život nejen obrovské paletě nejrůznějších živočichů, ale hlavně lidem. Poté
soudruzi naplánovali hospodářství, vysázeli
plantáže bavlny a začali je zavlažovat vodou
z Aralského jezera. Vypadalo to jako výborný
nápad, který přinese obrovský zisk. Zisk při-
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nesl. A to bylo vše. Honba za penězi byla vždy
krátkozrakou záležitostí bez ohledu na následky. A karta se začala obracet i v tomto případě.
V důsledku vykopání obrovského množství
odvodních kanálů na zavlažování plantáží se
stala předvídatelná věc, kterou ale nikdo nebral v potaz: Voda se začala ztrácet. Dvě řeky
– Amurdarja a Syrdarja nestačily přivádět dostatek vody. Hlavním zdrojem obživy oblasti
bylo po celé věky rybářství. Jenže kde lovit,
když jezero odchází? Psala se 90. léta. Jezero
začalo fungovat jako přírodní sejf pro sůl, jež
dnes dělá vodu prakticky nepoživatelnou. Postupem času byla příroda natolik zdevastovaná, že zde přestávala růst i bavlna. A ani intenzivní hnojení chemickými látkami nepomohlo.
Vše se vrátilo jako bumerang. A nejvíce lidem,
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pomocníkům líbilo. Děti si jich užily jak v MŠ,
tak i na společné vycházce na konické náměstí,
kde si u stromečku společně zazpívali. Hned
po mikulášské nadílce provonělo školičku dětmi napečené vánoční cukroví. Vůně perníku
a vanilky jsou nedílnou součástí příprav na besídky. Zejména pro nejmenší děti besídka vyžaduje velikou dávku statečnosti, aby se postavily před „publikum“ a předvedly, co všechno
se za ten krátký čas naučily. A že máme statečné a šikovné děti! Odměnou jim byl veliký
potlesk, úsměvy a snad i slzičky na tvářích nejbližších a společně strávený čas u čaje, kafíčka
a hlavně upečeného cukroví. Besídky skončily
a přišla nadílka. Děti našly pod stromečky ve
třídách spousty dárečků a kouzlo Vánoc umocnily koledy a letos i padající sníh! Paní kuchařky nám připravily sváteční oběd a odměnou
jim byly prázdné talíře. Poslední dáreček nadělili svým vystoupením naši předškoláci, kteří
potěšili babičky a dědečky v DD v Jesenci.
Hodně zdraví, štěstí a pohody v novém roce
přeje kolektiv Mateřské školy Konice

Podzimní nadělování s adventem
v MŠ Skřípov
kteří za nic nemohli. Současná situace je alarmující. Ze 4. největšího jezera na světě lidská
pýcha stvořila 21. největší poušť. V oblasti je
třicetinásobný nárůst rakoviny. Každodenním
problémem je najít pitnou vodu. Kvůli chemickým hnojivům neexistuje zdravé jídlo, jen
jídlo, které vás zabíjí pomaleji. Uprostřed pouště leží vraky rybářských lodí. Před padesáti
lety byste se nacházeli metry pod hladinou.
A jen pár lidí, včetně pana Adámka, se snaží
situaci zachránit. A i oni ztratili naději na zlepšení situace. Lze jen mírně omezit škody. Odjížděli jsme s pocitem, že pokud jsme si někdy
na cokoliv od nedopečenosti amerických brambor po málo stylovou značku mikiny stěžovali,
nebyl to dobrý nápad. A na konec malý recept
aneb Aralské jezero do každé domácnosti:
Chcete-li zakusit takový běžný nápoj průměrného Karalpaka, vezměte šálek čaje a ochuťte
jej kávovou lžičkou soli.
Dobrou chuť!
Martin Burget, sexta

MŠ Konice
Předvánoční čas v Mateřské škole Konice
Jako každý rok začíná předvánoční čas ještě

před příchodem Mikuláše. S dětmi zdobíme
školku a stromečky, aby se u nás Mikuláši a jeho

V mateřské škole jsme dětem nadělovali průběžně. Začali jsme pohádkovým listopadem.
Děti se zapojily do interaktivní pohádky o Budulínkovi. Zakouzlily si s naším oblíbeným kouzelníkem Jiříkem v jeho novém pořadu Slet
broučků ve školce. Na konci měsíce za námi
přijel pan ing. Volejník s naučným programem
s ochočenou lištičkou, o které dětem poutavě
vyprávěl a děti si ji mohly dokonce pohladit.
Advent je pro děti nejkrásnějším obdobím
v mateřské škole. Společně s dětmi jsme vyzdobili celou školku. 5. prosince děti očekávaly příchod Mikuláše. Dočkaly se vysněné na-

dílky, za kterou čertíkovi zazpívaly a přednesly básničky a slíbily, že budou hodné. Čertík si
žádného hříšníka ze školky neodnesl. Velký
zážitek pro děti z MŠ i okolí jsme díky obci
Skřípov připravili 8. prosince v kulturním sále
ve Skřípově. Za dětmi zavítalo divadlo Paravánek z Brna s pohádkou O zlobivém andílkovi.
Po pohádce děti i všechny přítomné překvapil sv. Mikuláš s andělem, čertem a plným košem nadílky, kterou si odnášely všechny přítomné děti. Vánoční besídka proběhla v MŠ.
Děti přednesly svoje vystoupení, předaly rodičům vlastnoručně vyrobené dárky. S napětím očekávaly, až si začnou rozbalovat svoje
dárky, na které přispěli rodiče dětí a sponzoři.
Na závěr bych Vám všem chtěla za děti a zaměstnance naší MŠ popřát hodně zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2018.
Ivana Ošlejšková, ředitelka MŠ Skřípov
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KULTURNÍ
PŘEHLED
LEDEN 2018
VÝSTAVY
VÁNOČNÍ VÝSTAVA
rozšířená o ručně
vypracované výrobky z Afriky
Výstava otevřena do 5. 1. 2018
Ve všední dny 9.00–12.00 a 13.00–16.00 hodin
Na závěr výstavy 5. 1. 2018 v 17 hodin
se rozloučíme besedou o Ugandě

BESEDA O UGANDĚ
Pátek 5. ledna v 17.00 hodin, zámecká galerie
Besedu povede Libuše Dostálová
z nezávislého projektu Bwindi Orphans
Pokud Vás zajímá, jak se žije v jedné z nejchudších zemí Afriky, pak přijďte na besedu, na které
budou promítány fotografie z cest po této krásné africké zemi. Součástí besedy bude prodej
výrobků přímo z Ugandy, jako jsou ručně vyráběné korálky, náramky, náušnice, košíčky, podložky a dřevěné gorilky, káva z oblasti Mt. Elgon,
výrobky z ugandské kávy a kakaových bobů
a ovoce sušené na africkém slunci. Zakoupením
čehokoliv pomůžete ugandským sirotkům a chudým rodinám, proto si nezapomeňte vzít s sebou peněženku.

KPH
Středa 24. ledna v 19.00 hodin, koncertní sál

OPERNÍ VEČER
Jan Hnyk – bas / Ahmad Hedar – klavír
Jednotlivé koncerty za 120 Kč, členové KPH
za 100 Kč, studenti, děti do 15 let a ZTP
-50% z ceny vstupenky, tzn. 60 Kč.
Žáci a učitelé ZUŠ vstup zdarma.

ZÁMEK
Prohlídková trasa
Otevírací doba od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018:
TIC otevřeno jen ve všední dny
Po – Pá 9.00 – 12.30 a 13.00 – 16.00 hodin
Prohlídková trasa zámku Konice a expozic (včetně největší sbírky seker, již zapsané do světové
Guinessovy knihy rekordů) probíhá s průvodcem. Začátek prohlídky vždy v celou hodinu,
kromě 12.00 hodin. Poslední prohlídka je hodinu před ukončením otevírací doby. Minimální
počet na prohlídku jsou 3 (bez slev 2) osoby.
Doba trvání prohlídky je 45 minut. (Po dobu prohlídky může být TIC Konice uzavřeno, děkujeme za pochopení). Informace: 739 333 721,
602 934 905. Z důvodu rekonstrukce toalet je
část prohlídky omezená, ale zbývajících 90%
trasy včetně expozice sbírky seker je v provozu. Využijte zimní prohlídky se slevou 10%.

KNIHOVNA
Půjčovní doba: pondělí – středa – pátek
9.00 – 11.00 a 11.30 – 16.00 hodin
www.konicka.knihovna.cz

leden 2018

Program KČT KONICE
PROGRAM
leden 2018
Konice, Kostelní 46 (přízemí zámku)
www.mcsrdicko.eu, tel.: 739 246 019
e-mail: charita.srdicko@centrum.cz
Pondělí (dle domluvy)
Cesta ke zdravé rodině
přímá pomoc rodinám – 739 246 008
Pondělí (8 – 12 hodin)
Volná herna
Úterý (dle domluvy)
Konzultační a informační středisko v Srdíčku
základní individuální poradenství
a zprostředkování poradenství v oblasti
prorodinných služeb
dasatrnkova@seznam.cz, 608 000 181
Třetí úterý v měsíci (9 – 11 hodin)
Setkání věřících maminek
Blanka Hájková – 733 754 143
Středa, pátek
(8 – 12 hodin, pátky volný program)
Klub pro rodiče a děti – 739 246 019
3. 1. – Tři králové – zpíváme u jesliček
10. 1. – Mezinárodní den tuleňů,
lachtanů a velryb
17. 1. – Sněhuláčkovo dopoledne
24. 1. – Povídání o hudebních nástrojích
31. 1. – Srdíčková školička
Středa (14 – 17 hodin) – 739 246 019
Mezigenerační setkávání v Srdíčku
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 – LEDEN 2018
6. ledna od 9.00 hodin
Tříkrálové koledování se Srdíčkem
Aktivity projektu „Rodina od A až do Z“
jsou podpořeny z dotačního programu
Rodina a ochrana práv a dětí MPSV

leden – únor 2018
LEDEN
Pondělí 1. 1. 2018 Velký Kosíř – odjíždíme
vlakem z Konice v 9.11 hodin do Lutotína. Odtud bez značení dojdeme na Velký Kosíř. Opečeme uzeninu, pozdravíme se s přáteli a vydáme
se na cestu do Kostelce na Hané. Odjezd vlakem ve 13.12 nebo v 15.12 hodin. 10 km.
Neděle 7. 1. 2018 Vyšehrad – sraz ve 13 hodin na autobusovém nádraží. Po žluté zn. se
vydáme ke kapličce, odtud neznačenou cestou
přes Zavadilku k rybníkům a zpátky do Konice. 7 km.
Neděle 14. 1. 2018 Ladín – sraz ve 13 hodin
u sokolovny, vydáme se kolem rybníčků do
Březska, dále po silnici do Ladína a odtud zpět
do Konice. 7 km.
Neděle 21. 1. 2018 Štarnov – sraz ve 13 hodin na autobusovém nádraží. Půjdeme přes
Cihelnu na Štarnov, dále po modré zn. na silnici k Čunínu, odtud do Konice. 13 km.
Neděle 28. 1. 2018 Sládkova skála – sraz ve
13 hodin na kruháči. Po červené zn. se vydáme
ke Sládkové skále. Před stoupáním odbočíme
v lese vpravo a dojdeme do Jesence nebo do
Dzbele. Odtud po silnici dojdeme do Konice.
9 km/12 km.

ÚNOR
Neděle 4. 2. 2018 Výroční členská schůze
KČT ve 14 hodin na zámku v Konici.
Neděle 11. 2. 2018 Ptení – vlakem v 12.39 hodin na Ptenský Dvorek, odtud po silnici do Ptení. Po zelené zn. se vydáme na Pohodlí. Zpět
půjdeme lesem po žluté zn. na vlak do Ptení.
13 km.
Neděle 18. 2. 2018 Prostějov – návštěva hvězdárny, odjezd bude zájemcům upřesněn.
Neděle 25. 2. 2018 Hluchov – autobusem
v 12.25 hodin do Hluchova, odtud po silnici
na Bělecký Mlýn. Dále po žluté zn. na Ptenský
Dvorek k vlaku. Odjezd v 15.31 nebo v 17.31
hodin.
Všem turistům i příznivcům přejeme
krásný a spokojený nový rok a mnoho
pěkných vycházek a turistických zážitků
v nastávajícím roce 2018.

MěKS nabízí v TIC Konice k zakoupení dárkové předměty, keramiku a knihy
s tématikou města Konice. Zprostředkováváme výdej medu místního včelaře
a prodej A3 nástěnných kalendářů 2018 od autora Jiřího Klváčka.
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Přednášková sezóna v Čuníně
Jako už tradičně patřil podzim v Čuníně přednáškám a zdravotnické
osvětě. Předzvěstí byla druhá beseda nad střípky z čunínské historie,
kterou připravil Jaroslav Nedbal a 2. září se opět přišla přidat zhruba
stovka posluchačů. V říjnu pak vše pokračovalo v týdenních odstupech,
13. října nás nutriční asistentka Eva Žouželková poučila o zdravé stravě
nejprve teoreticky a pak i prakticky, protože si připravila malou ochutnávku zdravých pomazánek. 20. října v čunínské hospodě promlouvali
hvězdář a lékař, tedy emeritní ředitel prostějovské hvězdárny RNDr. Jiří
Prudký a primář prostějovské nemocnice MUDr. Jiří Šťastný. Tématem
jejich večera bylo Slunce a jeho vliv na lidské zdraví. Tuto akci si nenechalo ujít více než 60 posluchačů. V den státního svátku 28. října proběhla medová přednáška o včelách a včelaření, kterou si připravil předseda konických včelařů a čunínský občan Jaromír Dedek. A o závěr se
17. listopadu postaral MUDr. Karel Grepl, který hovořil nejprve o infarktu a potom o svém cestování po Izraeli.
Mgr. Jaroslav Nedbal

PRODÁM PALIVOVÉ DŘÍVÍ
měkké + tvrdé v délkách 2 m (pouze SM kulatina),
štípané délka 1 m rovnané,
štípané 30 – 40 cm sypané

Hájenka Karlov Šebetov

tel.: 606 893 919
e-mail: zouharhonza@email.cz

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

Den

Pronájem pro
školu či hokej

Bruslení
veřejnosti

Pronájem
pro hokej

pondělí
až
sobota

10.00 – 12.00

14.00 – 16.00

17.00 – 21.00

neděle

10.00 – 12.00

14.00 – 16.00

Nově otevřená prodejna

MASA a UZENIN v Konici
Smetanova ul. 107
(ulice pod zámkem)

tel. 582 397 500

Prodejní doba:
- Út - Páo 8.00 - 16.00 hodin
- Sot - pá 8.00 - 11.00 hodin
Aktuálně nabízíme:
- celý sortiment zabíjačkových specialit
- každou středu od 11 hodin čerstvé teplé škvarky
- každý čtvrtek a pátek od 11 hodin čerstvé teplé
uzeniny a masa z udírny
- prodej vepřového a hovězího masa
za snížené ceny
Denně čerstvé maso a uzeniny na Váš stůl ...

Zemědělské družstvo Vícov
Jatky a masná výroba Lešany
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