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7. srpna se uskutečnil v konickém zámku divadelní festival s názvem Divadla na zámku, který
Městské kulturní středisko pořádá už od roku 2009. Festival zahájilo známé Divadlo plyšového
medvídka s představením Křišťálová studánka aneb Cirkus Sládek. Divadlo plyšového medvídka je už stálicí festivalu stejně jako Klaun Hubert, který vystoupil se svou sympatickou kolegyní
klaunicí Olinou v představení Konkurz do cirkusu Pižďuch.
Už několikátým rokem je celý festival ve znamení komedií a nebylo to jiné ani v tomto ročníku.
Prvním z představení pro dospělé byla hra Nízkotučný život souboru Smotaná hadice Křenovice. Divadelní soubor Smotaná hadice založily členky místní hasičské
jednoty v roce 2007 a do dnešní doby se stále jedná veskrze o ryze ženský soubor. A jak napověděl název
hry, i představení samotné otevřelo
ryze ženské téma. S velkou dávkou
humoru a nadsázky pojednávalo
o hubnutí. Všechny tři hrdinky – poslankyně, redaktorka i pokladní, se
potkávají na kurzu hubnutí v redukčním sanatoriu. Členky souboru Smotaná hadice sklidily zasloužený dlouhotrvající potlesk. Závěrečnou tečku
za celým festivalem potom udělala Hanácká scéna Kojetín, která již padesát let účinkuje pod
kojetínským Městským kulturním střediskem a navazuje tak na dlouholetou ochotnickou tradici v Kojetíně, kde se divadlo hrálo už v devatenáctém století. Hanácká scéna do Konice zavítala
poprvé a přivezla s sebou konverzační komedii „Když se zhasne“ o dvou manželských párech
a jednom povedeném večírku. Pauzy mezi představeními výborně vyplňovala skupina country
tanců Kamarádi, která již několik let působí v Konici a okolí, a na této akci jsme je mohli také
vidět již několikrát.
Díky příznivému počasí se všechna představení podle plánu odehrála na nádvoří konického
zámku, což proti minulým ročníkům přispělo k poklidnému průběhu celé akce.
Poděkování patří Olomouckému kraji, Městu Konice a také všem, kteří přispěli ke zdárnému
průběhu festivalu.
Milena Navrátilová, ředitelka MěKS

Nepřetržitý provoz TIC Konice byl po dobu
hlavní turistické sezóny (červen – srpen)
o víkendech a státních svátcích zajištěn díky
získané dotaci z dotačního programu
PODPORA ZKVALITNĚNÍ SLUŽEB
TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER
V OLOMOUCKÉM KRAJI V ROCE 2016.

Poděkování dobrovolnici MC

V rámci prázdninového odpoledne v Srdíčku
a při příležitosti životního jubilea pracovníci
Mateřského centra poděkovali srdíčkové dobrovolnici paní Šmídové za dlouholetou pomoc
při aktivitách Mateřského centra Srdíčko.

FOTOAKTUALITY
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Rada
města Konice
27. června 2016
Usnesení č. 30/2016
1. Rada města Konice – Valná hromada společnosti Služby města Konice, spol. s r. o.:
a) Bere na vědomí výroční zprávu pro rok 2015
společnosti Služby města Konice spol. s r. o.,
Husova 347, 798 52 Konice, IČO: 48909467,
sestavenou ke konci účetního období k 31. 12.
2015.
b) Schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření za rok 2015 – zisk ve výši 3.668,80 Kč,
který bude sloužit k úhradě ztráty minulých let.
2. Rada města Konice schvaluje zhotovitelem
projektové dokumentace na akci „III/36620
Konice – průtah: SO 102 – komunikace pro
pěší“ společnost MSS – projekt s.r.o.
3. Rada města Konice schvaluje návrh společnosti VRV na úpravy finančních modelů ke
snížení stočného v Konici a periodické přezkoumání uplynulého období.
4. Rada města Konice vyhlašuje záměr vypůjčit část pozemku p. 4612 v k.ú. Konice.
5. Rada města Konice:
a) Schvaluje Rozpočtové opatření č. 26/2016;
Na základě rozhodnutí č. 1 Ministerstva práce
a sociálních věcí ČR ze dne 16. 5. 2016 č.j.
MPSV-2016/90801-224 byla poskytnuta dotace na sociální práci na rok 2016, jedná se o účelovou neinvestiční dotaci ve výši 280.500,– Kč.
Finanční prostředky jsou určeny na úhradu
nákladů na výkon sociální práce v souladu se
zákonem o sociálních službách a se zákonem
o pomoci v hmotné nouzi v roce 2016.
V příjmech bude rozpočtováno na položku
4116, ÚZ 13015 org. 8000000 – 280.500,– Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno na paragraf
Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým:

V rozpočtu a účetní evidenci musí být příjem
dotace a čerpání označeny účelovým znakem
13 015, který umožní oddělené vyúčtování skutečných příjmů a výdajů. Účelové prostředky
podléhají finančnímu vypořádání se státním
rozpočtem za rok 2016.
b) Schvaluje Rozpočtové opatření č. 27/2016.
Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci uvolněnou Krajským úřadem Olomouckého kraje
ve výši 151.464,– Kč na činnost odborného
lesního hospodáře za období I. 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.
c) Doporučuje Zastupitelstvu města Konice
schválit Rozpočtové opatření č. 28/2016.
Jedná se o převod finančních prostředků ve
výdajové části rozpočtu z rezerv na akci „III/
36620 Konice – průtah SO 102 – komunikace
pro pěší“ (projekt chodníky Jiráskova ul. Konice). Rozpočtové opatření ve výši 135.000,– Kč.
Rozpočtováno ve výdajích:
§ 6409 Ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, org. 5000000 – 135.000,– Kč,
§ 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací, pol. 6121 budovy, haly, stavby, org. 16000000
– 135.000,– Kč.
d) Schvaluje Rozpočtové opatření č. 29/2016.
Jedná se o převod finančních prostředků ve
výdajové části rozpočtu z rezerv na periodické přezkoumání finančního modelu stočného
a finanční modelaci ke snížení stočného. Rozpočtové opatření ve výši 100.000,– Kč.
Rozpočtováno ve výdajích:
§ 6409 Ostatní činnosti, pol. 5901 nespecif.
rezervy, org. 5000000 – 100.000,– Kč,
§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod, pol.
5169 nákup ostatních služeb, org. 16000000
– 100.000,– Kč.
Schvaluje Rozpočtové opatření č. 30/2016.
Jedná se o daň z příjmů právnických osob za
obce ve výši 158.660,– Kč.
V příjmech bude rozpočtováno:
na položku 1122 Daň z příjmů právnických
osob za obce 158.660,– Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
na § 6399, pol. 5362 Platby daní a poplatků
SR, org. 5000000 – 400.000,– Kč,
na § 6399, pol. 5365 Platby daní a poplatků
krajům, obcím, org. 5000000 – 558.660,– Kč.
a) Schvaluje Rozpočtové opatření č. 31/2016.
Jedná se o změnu ve financování v souvislosti
s refinancováním úvěru od České spořitelny,
a.s. a půjčky ze SFŽP. Rozpočtové opatření ve
výši 10.158.128,98 Kč.
Financování:
Položka 8123 Dlouhodobě přijaté finanční prostředky 10.158.128,98 Kč.
Položka 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých půjček 10.158.128,98 Kč.
Refinancování úvěru ČS a půjčky schváleno Zastupitelstvem města Konice dne 30. 5. 2016.
Usnesení č. 10/2016
6. Rada města Konice schvaluje Smlouvu
č. 21-2016 o nájmu nemovitosti mezi městem
Konice a p. Františkem Horákem o pronájmu
části pozemku p.č. 5949 o výměře cca 28 m2
v k.ú. Konice za cenu 4,00 Kč/m2/rok, tj. celkem za 112,00 Kč/rok.
7. Rada města Konice schvaluje Smlouvu o nájmu nemovitosti č. 22-2016 mezi městem Konice a Ing. Petrem Zdráhalem o pronájmu části pozemku p.č. 439 v k.ú. Konice o výměře cca
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70 m2 za cenu 4,00 Kč/m2/rok, tj. celkem za
280,– Kč/rok.
8. Rada města Konice schvaluje předloženou
smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování Změny č. 1 územního plánu Konice.
9. Rada města Konice vyhlašuje záměr prodeje části pozemku p.č. 4855 v k.ú. Konice.
10. Rada města Konice schvaluje Dohodu o náhradě škody uzavřenou mezi obviněným a poškozeným pro účely podmíněného zastavení
trestního stíhání podle § 307 TrŘ.
11. Rada města Konice schvaluje uzavření
Smlouvy č. 1040000958/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene týkající se
pozemků p.č. 666/3, 577/3, 578/6, 2413, 2412,
2415, 2414, 580/3, 573/42, 573/11 a 1569
v k.ú. Čunín za úplatu ve výši 15.000,– Kč + DPH
uzavřené mezi městem Konice a E.ON Distribuce, a.s.
12. Rada města Konice schvaluje uzavření
Smlouvy č. 1030028471/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene týkající se
pozemků p.č. 4974, 4964, 4956 a 4855 v k.ú.
Konice za úplatu ve výši 10.000,– Kč + DPH
uzavřené mezi městem Konice a E.ON Distribuce, a.s.
13. Rada města Konice schvaluje smlouvu
č. 23-2016 mezi městem Konice a paní Danou
Polákovou, Tyršova 519, Konice, tj. cvičení jógy
na zámku v Konici na dobu neurčitou od 1. 9.
2016, 1x týdně (středa) od 18.00 do 19.30 hodin, za cenu 3.756,– Kč/rok. Z návrhu předložené smlouvy vypustit v hlavě IV. bod č.2.
14. Rada Města Konice bere na vědomí možnosti opravy WC na zámku v Konici.
15. Rada Města Konice bere na vědomí „Smlouvu o nájmu nebytového prostoru“ mezi ZŠ a G
Konice, Tyršova 609, 798 52 Konice a Asociací TOM ČR, TOM 3102, Pod Tratí 102, 284 01
Kutná Hora.
16. Rada města Konice bere na vědomí předložený dokladový materiál ve věci „Opatření
k výsledku šetření stížnosti“ Základní škola
a gymnázium města Konice.
Usnesení bylo schváleno v poměru: pro 5, proti 0

Rada
města Konice
18. července 2016
Usnesení č. 31/2016
1. Rada města Konice zamítá žádost Statekon,
s.r.o., Vrchlického 349, Konice, IČO: 25531743
ze dne 11. 7. 2016 o pronájem kanceláře v I.
mezipatře budovy č. p. 28 na Masarykově náměstí v Konici z důvodu zpracování koncepce
využití těchto prostor.
2. Rada města Konice navrhuje Zastupitelstvu
města Konice schválit prodej pozemku p.č.
1608/3 v k.ú. Konice manželům Krampolovým
za cenu 130,– Kč/m2.
3. Rada města Konice bere na vědomí Prosbu
o participaci na sociální službě formou daru
či finanční podpory – Domov pro seniory Jesenec, a nedoporučuje Zastupitelstvu města
Konice poskytnutí příspěvku.
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4. Rada města Konice schvaluje:
a) Umístění stavby Konice, kabel NN k RD
Mgr. Dvořák.
b) Uzavření Smlouvy č. 1030031359/001
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Konice a společností E.ON
Česká republika, s.r.o.
5. Rada města Konice:
a) Vydává souhlas s umístěním přípojek inženýrských sítí pro stavbu RD s garáží na pozemku p.č. 5733 v k.ú. Konice.
b) Schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu přípojek inženýrských sítí pro stavbu RD s garáží na pozemku p.č. 5733 v k.ú. Konice.
c) Schvaluje rekolaudaci části veřejné kanalizační přípojky na hlavní řad.
6. Rada města Konice schvaluje:
a) Rozpočtové opatření č. 32/2016.
Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci uvolněnou Krajským úřadem Olomouckého kraje
ve výši 40.000,– Kč pro Městské kulturní středisko Konice na částečnou úhradu nákladů na
„Žváčkův festival dechových hudeb – 21. ročník“ a „Divadelní festival – 8. ročník“ dle uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace.
V příjmech bude rozpočtováno na položku
4122, ÚZ 00 555,
ve výdajích na § 3319, položku 5336, ÚZ 00
555, org. 5000000.
V rozpočtu a účetní evidenci bude označení
příjmu a čerpání dotace účelovým znakem 00
555, případně jiným způsobem, který umožní
oddělené vyúčtování skutečných příjmů a výdajů. Čerpání finančních prostředků se řídí
smlouvou o poskytnutí dotace.
b) Rozpočtové opatření č. 33/2016.
Na základě dopisu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č.j. MPSV-2016/108533-231
ze dne 1. června 2016 uvolňuje Krajský úřad
Olomouckého kraje účelovou neinvestiční dotaci ve výši 426.600,– Kč.
Finanční prostředky, jako druhá splátka, jsou
určeny na úhradu nákladů související se zabezpečením činnosti vykonávaných v oblasti
sociálně – právní ochrany dětí v roce 2016.
V příjmech bude rozpočtováno na položku
4116, ÚZ 13011 – 426.600,– Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:

V rozpočtu a účetní evidenci musí být příjem
dotace a čerpání označeny účelovým znakem
13 011, který umožní oddělené vyúčtování
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skutečných příjmů a výdajů. Účelové prostředky podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za rok 2016.
c) Rozpočtové opatření č. 34/2016
Jedná se o neinvestiční dotaci Olomouckého
kraje pro dobrovolné hasiče ve výši 26.000,– Kč:
A) Účelem poskytnutí neinvestiční dotace je
částečná úhrada nákladů na opravu dopravního automobilu AVIA 30 pro JSDH Runářov.
V příjmech bude rozpočtováno:
Položka 4122 Neinvestiční přijaté transfery
od krajů ÚZ 00 415 – 12.000,– Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§5512 Požární ochrana, dobr. hasiči, pol. 5171
opravy a udržování ÚZ 00 415, org. 13000000
– 12 000,– Kč.
B) Účelem poskytnutí neinvestiční dotace je
částečná úhrada nákladů na pořízení zdravotního kufru a páteřní desky a na opravu prostředků pro radiové spojení pro JSDH Konice.
V příjmech bude rozpočtováno:
Položka 4122 Neinvestiční přijaté transfery
od krajů ÚZ 00 415 –14 000,– Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§5512 Požární ochrana, dobr. hasiči, pol. 5171
opravy a udržování ÚZ 00 415, org. 13000000
– 4.500,– Kč,
§5512 Požární ochrana, dobr. hasiči, pol. 5137
DDHM ÚZ 00 415, org. 13000000 – 9.500,– Kč.
7. Rada města Konice:
a) Souhlasí s projektovou dokumentací a s umístěním stavby „Vodovod Konice – přiváděcí řad
VDJ Štarnov – Konice“.
b) Souhlasí s vydáním rozhodnutí o zvláštním
užívání pozemních komunikací z důvodu umístění inženýrských sítí.
8. Rada města Konice vyhlašuje záměr výpůjčky místnosti č. 101 o výměře 11,47 m 2
v I. mezipatře budovy č. p. 28 na Masarykově
náměstí v Konici, která je součástí pozemku
p.č. st. 816 v k. ú. Konice.
Usnesení bylo schváleno v poměru: pro 5, proti 0
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Rada
města Konice
8. srpna 2016
Usnesení č. 32/2016
1. Rada města Konice:
a) Bere na vědomí odstoupení MUDr. Šmejkala od výpovědi s tříměsíční výpovědní lhůtou k nájemní smlouvě č. 2015-01.
b) Schvaluje ukončení Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 2015-01 s MUDr. Šmejkalem dohodou ke dni 30. 9. 2016.
c) Schvaluje ukončení Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 2016-17 se společností REHAFYZ
dohodou ke dni 30. 9. 2016.
d) Schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 25-2016 se společností REHAFYZ,
s.r.o. týkající se pronájmu místností č. 24, 25
a 26 v budově Centra zdravotních služeb, Tyršova 392 v Konici, která je součástí pozemku
p.č. 1409 v k.ú. Konice.
2. Rada města Konice vyhlašuje záměr výpůjčky promítací kabiny, umístěné v budově
č. p. 526 v Tyršově ulici v Konici, která je součástí pozemku p. č. 1425 v k. ú. Konice.
3. Rada města Konice schvaluje uzavření dohod
o uveřejňování smluv v registru smluv s Mateřskou školou Konice, Základní školou a gymnáziem města Konice, Městským kulturním
střediskem Konice a Mikroregionem Konicko.
4. Rada města Konice:
a) Doporučuje Zastupitelstvu schválit podání
žádosti do výzvy č. 39 IROP na vytvoření komunitního centra v Konici (z budovy bývalé
sokolovny). Jedná se o investiční dotaci.
b) Schvaluje spol. GHC regio, IČ: 27790797
jako zpracovatele studie proveditelnosti.
5. Rada města Konice schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce č. 24-2016 uzavřené s Ing. Josefem Zapletalem týkající se části pozemku
p.č. 4612 v k.ú. Konice.
6. Rada města Konice schvaluje o. s. Muzeum
řemesel Konicka, IČ: 22740678 výpůjčku
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nádvoří konického zámku, tj. části pozemku
p.č. 5 v k.ú. Konice, a prostranství před konickým zámkem, tj. části pozemků p.č. 10 a 11
v k.ú. Konice 3. 9. 2016 od 7.00 do 19.00 hodin
za účelem akce: Konický den řemesel.
7. Rada města Konice navrhuje Zastupitelstvu
města Konice schválit prodej části pozemku
p.č. 4855 v k.ú. Konice společnosti E.ON Distribuce, a.s., za cenu v místě obvyklou, tj. za
100,- Kč/m2 + 21 % DPH.
8. Rada města Konice doporučuje Zastupitelstvu města Konice schválit zadání Změny č. 1
územního plánu Konice.
9. Rada města Konice bere na vědomí odpis
pohledávky dle přílohy o pozůstalostním řízení.
10. Rada města Konice doporučuje zastupitelstvu města schválit navýšení příspěvku na
provoz na rok 2016 Základní škole a gymnáziu města Konice o 100.000 Kč na zakoupení
školního nábytku.
11. Rada města Konice:
a) Doporučuje Zastupitelstvu města Konice
schválit Rozpočtové opatření č. 35/2016.
Jedná se o navýšení příspěvku na provoz Základní škole a gymnáziu města Konice ve výši
100.000,– Kč
Finanční krytí bude ze zvýšených daňových
příjmů.
V příjmech bude rozpočtováno:
pol. 1211 Daň z přidané hodnoty 100.000,– Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno na:
§ 3113 Základní školy, pol. 5331 neinv. příspěvky zřízeným příspěv. org. 5000000.
b) Schvaluje Rozpočtové opatření č. 36/2016.
Jedná se o změnu ve financování v souvislosti
s refinancováním úvěru od České spořitelny,
a.s. a půjčky ze SFŽP (mylné zúčtování zůstatku
úvěru Českou spořitelnou). Rozpočtové opatření ve výši 24.850,– Kč.
Financování:
položka 8123 Dlouhodobě přijaté finanční
prostředky 24.850,– Kč,
položka 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých půjček 24.850,– Kč.
Refinancování úvěru ČS a půjčky schváleno
Zastupitelstvem města Konice dne 30. 5. 2016,
Usnesení č. 10/2016.
c) Schvaluje Rozpočtové opatření č. 37/2016.
Jedná se o převod finančních prostředků ve
výdajové části rozpočtu na opravu chodníku.
Rozpočtové opatření ve výši 250.000,– Kč
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§ 2333 Úpravy drobných vodních toků,
pol. 5901 nespecif. rezervy, org. 16000000 –
250.000,– Kč,
§ 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací, pol. 5171 opravy, udržování, org. 16000000
– 250.000,– Kč.
d) Doporučuje Zastupitelstvu města Konice
schválit Rozpočtové opatření č. 38/2016.
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
36.000,– Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§ 6171 Činnost místní správy, pol. 5901 nespecifikované rezervy org. 5000000 – 36.000,– Kč,
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§ 4349 Ostatní sociální péče, pol. 6121 budovy, haly stavby, org. 16000000 – 36.000,– Kč.
12. Rada Města Konice bere na vědomí:
a) Hodnocení plnění rozpočtu Města Konice
za I. pololetí 2016, a to příjmovou i výdajovou
část rozpočtu a financování rozpočtu.
b) Plnění rozpočtu příspěvkových organizací
zřizovaných Městem Konice za I. pololetí 2016:
Základní škola a Gymnázium Konice, p.o.
Mateřská škola Konice, p.o.
Městské kulturní středisko Konice, p.o.
13. Rada města Konice bere na vědomí nedobytnost pohledávky v celkové výši 1.423,20 Kč,
která vznikla za komunální odpad právnické
osoby a 3.557,98 Kč za pronájem veřejného
prostranství.
14. Rada města Konice:
a) Doporučuje Zastupitelstvu města schválit
předložený návrh Směrnice č. 1/2016, směrnice pro používání sociálního fondu.
b) Doporučuje Zastupitelstvu města schválit
předložený návrh Směrnice č. 2/2016, směrnice pro využití příspěvku na stravování.
15. Rada města Konice schvaluje podle § 102
odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb. O obcích Změnu č. 7 Organizačního řádu Konice
platného od 1. 1. 2012.
16. Rada města Konice:
a) Revokuje usnesení RM 30/2016 z 27. 6. 2016,
bod č. 13.
b) Schvaluje Smlouvu č. 23-2016 mezi městem
Konice a paní Danou Polákovou, Tyršova 519,
Konice, tj. cvičení jógy na zámku v Konici na dobu neurčitou od 1. 9. 2016, 1x týdně (středa)
od 18.00 do 19.30 hodin, za cenu 3.756,– Kč/
rok.
Usnesení bylo schváleno v poměru: pro 5, proti 0

INZERCE
PRODÁM PALIVOVÉ DŘEVO
TVRDÉ + MĚKKÉ
(PILINY + ZBYTKY DŘEVA)
MOŽNOST DOPRAVY
bližší informace
tel.: 606 893 919

Junák Konice
Milí příznivci konického skautingu,
Léto je ve své polovině, sluníčko hřeje a děti si
užívají prázdnin. Letní tábory jsou v plném
proudu a děti si užívají známých i nových kamarádů. I my se chystáme na letní stanový tábor. Letos pojedeme na louku u Lysic. Je to
městečko poblíž Boskovic. Ve chvíli, kdy čtete
tyto řádky, tak už je zase po táboře a děti nejspíš zase sedí ve školních lavicích. Nyní bych
se rád věnoval závěru školního roku.
Koncem května jsme se s rovery kmene Scoia´tael vydali opět na čtyřdenní puťák. V letošním
roce byla cílem puťáku Sluneční zátoka u Vilémovic. Během své největší slávy zde pravidelně tábořil Jaroslav Foglar se svou Dvojkou.
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Vlakem jsme dojeli do Žďáru nad Sázavou ve
složení: Erik James Leckie, Filip Pírek – Flipr,
Dan Švec, Zbyňa Švec, David Hirt – Svišť a Vlaďa Hirt – Kartágo. Večer po příjezdu jsme šli
černou tmou po červené značce až k Mamutovi. Nedaleko jsme v lese přespali. Ráno jsme
si prohlédli betonového Mamuta pořádně a pokračovali dále. Cestou jsme posbírali několik
kešek. Po obědě v Přibyslavi jsme pokračovali
po červené na Havlíčkův Brod. Druhou noc
jsme strávili opět pod širákem na kraji lesa
před obcí Temersivy. Třetí den jsme projeli
Havlíčkobrodem autobusem. Poté jsme pěšky pokračovali přes Okrouhlice až do Světlé,
kde jsme se naobědvali a nabrali síly. Poté
jsme pokračovali po žluté i mimo žlutou do
Vilémovic. Zde jsme natrefili zrovna na končící dětský den, kde se nás ujali přátelští místní
lidé. Ubytovali nás na návsi v altánku (prý se
tam standardně nocuje, protože hned vedle je
hospoda). V hospodě jsme do večera hráli na
kytary a zpívali. Ráno jsme posbírali další kešku a vyrazili do nedaleké Sluneční zátoky. Je
to krásné místo, jen by to chtělo občas pokosit
trávu. Když jsme se pokochali a odpočinuli,
vyrazili jsme kousek zpět na vlakovou zastávku a k domovu. Uvidíme, kam nás nohy zanesou příští rok.

Poslední školní pátek byla poslední předprázdninová schůzka. Jako již tradičně jsme
grilovali klobásy, zahráli si několik her a hlavně vyhlásili vítěze celoročního bodování. Mezi
vlčaty a světluškami se bojovalo o první místo
až do poslední bodovací schůzky. Výsledky na
prvních třech místech byly nakonec následující: 1. místo Štěpán Bednář 773 bodů, 2. místo
Bohdanka Švecová 760 bodů, 3. místo Daniel
Šišma 584 bodů. Mezi skauty a skautkami
bylo pořadí následující: 1. místo Rebeka Leckie 95 bodů, 2. místo Klára Švecová 89 bodů,
3. místo Tomáš Šilhan 87 bodů. Lítý boj se konal i v bodování družin a šestek. To dopadlo
nakonec následovně: 1. místo Hnědá šestka
1252 bodů, 2. místo Červená šestka 1236 bodů, 3. místo družina Sokolů 1134 bodů, 4. místo Zelená šestka 1035 bodů.
Všem dětem blahopřeji za snahu a ať příští
rok zvítězí zase ti nejlepší!
S průběhem tábora vás seznámím zase v dalším čísle konického Zpravodaje. Závěrem bych
rád pozval všechny nové zájemce o skauting
na naše schůzky. Tyto míváme v naší klubovně ze zadní strany zámku, vchod ze Smetanovy ulice. Pro děti od první do páté třídy jsou
schůzky každý pátek od 14 do 16 hodin, pro
děti v šesté třídě a starší pak od 16 do 18 hodin.
Vlaďa Hirt – Kartágo
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Komunitní plánování sociálních služeb Konicka
Péči o blízké je možné „vyměnit“ za práci,
do nároku na důchod se započítá
V posledních letech se rozrůstá generace lidí,
kteří se dostávají do takřka neřešitelné situace, neboť jim ještě „neskončila“ péče o nezaopatřené děti, a zároveň musí pečovat o stárnoucí rodiče či příbuzné. Tzv. sendvičová generace, tedy populace ve věku mezi 45 – 65 lety věku, pak stojí před těžkou otázkou, jak
s vlastní prací skloubit časově náročnou péči
o své blízké. „Vyměnit“ zaměstnání za péči o jinou osobu jde, aniž by lidé přišli o potřebné
roky pro přiznání důchodu.
Na podobné životní situace myslí zákon o důchodovém pojištění a vymezuje tzv. náhradní
doby pojištění. Tedy období, která se započítávají do doby pojištění potřebné pro přiznání
důchodu, přestože v nich lidé nepracují (nejsou výdělečně činní) a neodvádí pojistné.
A právě péče o osoby závislé je jednou z nich.
Pokud se lidé rozhodnou opustit zaměstnání
a dají přednost aktuálně potřebnému zaopatření např. rodičů, o roky potřebné pro přiznání důchodu nepřijdou.
Za dobu péče se považuje péče o osobu s přiznaným stupněm závislosti II, III či IV, která
je buď osobou blízkou z pohledu zákona o důchodovém pojištění, nebo osobou „neblízkou“,
kdy pečující osoba prokáže, že s opečovávanou osobou žila ve společné domácnosti a pak
příbuzenský vztah roli nehraje (toto platí od
1. 7. 2001, u starších případů péče lze hodnotit péči jen o rodinné příslušníky).
Jak postupovat, aby bylo možné péči o osobu závislou započítat pro důchodové účely
Pokud se lidé rozhodnou pečovat o osobu, jejíž zdravotní stav jí neumožňuje plně se postarat sama o sebe, měli by se obrátit na krajskou
pobočku Úřadu práce s žádostí o poskytnutí
příspěvku na péči. Na základě této žádosti bude
provedeno sociální šetření a následné posouzení zdravotního stavu osoby, o níž je pečováno, zda odpovídá stupni II – IV, příp. stupni I,
pokud se jedná o dítě do 10 let věku. Tuto žádost je vhodné na krajskou pobočku Úřadu
práce podat v počátku zahájené péče, protože
zdravotní stav je posuzován a příspěvek přiznán nejdříve ode dne podání této žádosti.
Pozor na lhůtu u OSSZ.
Po skončení péče o závislou osobu je nutné
obrátit se nejpozději do dvou let od skončení
péče na okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ). Ta o době a rozsahu péče vydá rozhodnutí, které je podkladem pro budoucí zhodnocení péče o závislou osobu jako doby důchodového pojištění. Toto rozhodnutí se vydává
na základě podaného návrhu na zahájení řízení o vydání rozhodnutí o době a rozsahu
péče. Ten lze podat nejdříve po skončení péče,
nejpozději však do dvou let od skončení péče,
nebo v době jejího trvání za situace, že pečující osoba v této době podává žádost o přiznání důchodu. V loňském roce OSSZ vydaly téměř

6 400 těchto rozhodnutí, což je cca o 1 000
rozhodnutí více oproti roku 2014.
Doklady, které se předkládají
K návrhu na zahájení řízení o vydání rozhodnutí o době a rozsahu péče žadatel předkládá
zejména:
• doklad prokazující totožnost žadatele,
• doklad prokazující totožnost osoby, o kterou
je/bylo pečováno (občanský průkaz, příp.
rodný list),
• potvrzení krajské pobočky Úřadu práce
o vzniku stupně závislosti a dobu poskytování příspěvku při péči o závislou osobu,
• doklad prokazující příbuzenský vztah žadatele k osobě, o kterou je pečováno (např.
rodné listy, z nichž vyplývá vzájemná příbuznost osob, oddací listy aj.),
• v případech, kdy se nejedná o blízkou osobu, je třeba prokázat vedení domácnosti žadatele s opečovávanou osobou čestným prohlášením,
• úmrtní list, pokud došlo k úmrtí osoby,
o kterou bylo pečováno.
Osoba blízká a společná domácnost
Blízkou osobou je v zásadě rodinný příslušník. Zákon o důchodovém pojištění vymezuje,
že jde o manžela nebo manželku, příbuzného
v řadě přímé, dítě vlastní, osvojené nebo dítě
převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů, dále o sourozence, zetě, snachu nebo manžela rodiče, a to kteréhokoliv z manželů. Společnou domácnost tvoří fyzické osoby, které
spolu prokazatelně trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.
Kde poradí
Lidé nacházející se v této životní situaci získají bližší informace a konzultaci jim ochotně
poskytnou odborníci OSSZ, klientského centra při pražském ústředí nebo call centra pro
důchodové pojištění na telefonním čísle 257
062 860. Jestliže se jejich dotazy budou týkat
žádosti o příspěvek na péči, pak jim v této záležitosti poradí konzultanti krajské pobočky
Úřadu práce.
Jak se doba péče započítává do důchodu
Doba péče se pro účely důchodového pojištění hodnotí v plném rozsahu, tj. jako doba zaměstnání nebo doba samostatné výdělečné
činnosti. Pro stanovení osobního vyměřovacího základu se hodnotí jako doba vyloučená.
V případě, kdy se doba péče kryje se zaměstnáním nebo s výkonem samostatné výdělečné činnosti, pečující osobě se započítá výhodnější varianta (buď příjmy z výdělečné činnosti, nebo doba vyloučená).
Pokud náhradní doba péče o osobu závislou
trvala aspoň 15 let (ustanovení § 19a zákona
o důchodovém pojištění), považuje se pro stanovení osobního vyměřovacího základu pro
výpočet důchodu tato doba buď za dobu vyloučenou (a to i když se kryje s dobou pojiště-
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ní, v níž měla osoba příjmy z výdělečné činnosti, event. náhrady zahrnované do vyměřovacího základu) nebo za dobu pojištění, v níž
měla osoba příjmy v citovaném ustanovení
uvedené. Pro účely osobního vyměřovacího
základu se v tomto případě použije postupu,
který je pro pečující osobu výhodnější. Vyloučenými dobami jsou také např. doba dočasné
pracovní neschopnosti, doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně, prvních
šest let doby studia po dosažení věku 18 let
(získaná do 31. 12. 2009) nebo určitá doba
evidence uchazeče o zaměstnání na úřadu
práce. I tyto doby jsou zpravidla náhradními
dobami pojištění.
Doba péče považována za tzv. náhradní
dobu pojištění:
• doba osobní péče o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci druhé osoby v I. stupni závislosti (lehká závislost),
• doba osobní péče o osobu jakéhokoliv věku,
která je závislá na pomoci druhé osoby ve II.,
III. nebo IV. stupni závislosti (středně těžká,
těžká a úplná závislost). Započítává se doba
péče o osoby blízké a od 1. 7. 2001 také o jiné než blízké osoby žijící ve společné domácnosti,
• před 1. 1. 2007 byla důvodem pro hodnocení doby péče jako náhradní doby pojištění
péče o dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči, osobu
převážně nebo úplně bezmocnou, nebo částečně bezmocnou osobu starší 80 let. Po
tomto datu se stupně bezmocnosti v právní
úpravě transformovaly na I. stupeň závislosti (částečná bezmocnost), II. stupeň závislosti
(převážná bezmocnost) nebo III. stupeň závislosti (úplná bezmocnost). Dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující
mimořádnou péči se transformovalo na III.
stupeň závislosti.
Tabulka: Počty rozhodnutí o době péče o osobu závislou v letech 2012 – 2015
Rok
Počet
2012
5 070
2013
5 508
2014
5 487
2015
6 392

Z činnosti děkanátního
Centra pro rodinu Kána
Setkání seniorů ve společenství KLAS bude
na faře v Konici v pátek 2. září po ranní mši
svaté a adoraci (přibližně v 9 hodin).
Setkání manželů se uskuteční v Konici na
faře v pátek 16. září.
Maminky se setkají k modlitbě za své děti
v Konici na faře v pondělí 5., 12., 19. a 26. září
v 19 hodin, ve čtvrtek 8., 15. a 29. září v 8 hodin a v Mateřském centru Srdíčko v zámku
v úterý 20. září. Ke společné modlitbě jsou
zvány další maminky.
Anna Burgetová
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KULTURNÍ
PŘEHLED
ZÁŘÍ 2016
VÝSTAVY
V pátek 2. září 2016 v 17 hodin vernisáž
výstavy za účasti autora
Výstava fotografií
Rudolf Štěpančík

KVETOUCÍ HORY
Rudolf Štěpančík, známý přerovský
sportovec – turista, fotograf, publicista
i autor knih o přerovském sportu, představí
návštěvníkům své fotografie na autorské
výstavě s názvem Kvetoucí hory.

ZÁJEZD DO DIVADLA
V pátek 28. října 2016 v 16 hodin
Moravské divadlo Olomouc

OPERNÍ VEČER
Marta Reichelová – soprán
Michal Zátopek – klavír
Vstupné: 100/80 Kč
Koncert podporují: Lenka Mazáčová
– kadeřnictví Bedihošť, Klenovice,
Ing. Svatopluk Odehnal – kamenosochařství Konice, FEUMO, s.r.o Prostějov
Předprodej abonentek od září
v kanceláři TIC, přízemí zámku Konice!!!

Program MC Srdíčko
září 2016

Začátek prohlídky vždy v celou hodinu,
kromě 12.00 hodin. Poslední prohlídka
hodinu před ukončením otevírací doby.
Minimální počet na prohlídku jsou 2 osoby.
Doba trvání prohlídky je cca 60 minut.
(Po dobu prohlídky je TIC Konice uzavřeno,
děkujeme za pochopení).
Informace na telefonních číslech:
739 333 721, 602 934 905

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 – 733 754 143
Středa, pátek (8 – 12 hodin, pátky volný program) Klub pro rodiče a děti – 739 246 019
7. 9. – Srdíčková školička
14. 9. – Koulelo se jablíčko
21. 9. – Podzim v lese
23. 9. – Mravenečkovo dopoledne
28. 9. – ZAVŘENO – státní svátek
Středa (14 – 17 hodin) Mezigenerační setkávání v Srdíčku – 739 246 019
Čtvrtek (9 – 13 hodin) Srdíčkový klub –
739 246 019
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 – ZÁŘÍ 2016
22. 9. od 9.30 hodin Poradna Energy – diagnostika přístrojem Supertronic pro předem
objednané – 739 246 008
27. 9. Den Charity

Vstupné:
expozice Muzea řemesel 30,– Kč/ 15,– Kč
celá prohlídková trasa 60,– Kč/ 30,– Kč

Aktivity projektu „Rodina od A až do Z“
jsou podpořeny z dotačního programu
Rodina a ochrana práv a dětí MPSV

Rudolf Piskáček

PERLY PANNY SERAFÍNKY
lidová hra o třech dějstvích
Úspěšná a oblíbená opereta o „dvojí“
krádeži perel, o intrikách, námluvách
Toníčka a Serafínky potěší každého
příznivce „lehčího žánru“.
Nahlásit nejpozději do 15. září 2016
v kanceláři MěKS,
nebo na tel.: 601 590 007, 582 397 250
Odjezd autobuse ve 14.30 hodin
Cena včetně dopravy 450,– Kč/
studenti 340,– Kč/ZTP 265,– Kč

Otevřeno od 5. září do 23. září 2016,
Po – Pá: 10 – 12 a 13 – 16 hodin
So 10. a 17. září: 9 – 12 a 13 – 16 hodin

Ve středu 14. září 2016 v 19 hodin,
koncertní sál zámku
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ZÁMEK

Prohlídková trasa
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

19 hod.

19.9.JESENEC

Kulturní dům

NEBYLA TO PÁTÁ, BYLA TO DEVÁTÁ

PŘEDPRODEJ: JESENEC OBECNÍ ÚŘAD, Tel.: 582 396 923
KONICE INF. CENTRUM, Kostelní 46, Tel.: 582 334 987

Nevěříte tomu, že takové velké hvězdy přijedou do Jesence? Ano, je to tak! 19. září 2016 od 19 hodin se můžete těšit na divadelní představení Nebyla to pátá, byla
to devátá s těmi největšími hvězdami – Jana Švandová, Rudolf Hrušínský a Josef
Carda. Režíruje Jiří Menzel. Vstupenky můžete zakoupit v Informačním centru
v Konici a na Obecním úřadě v Jesenci.
Přilepí se na vás vdaná ženská, organizuje vám život a a nakonec rafinovaně plánuje věci, až mrazí v zádech. Ale může to dopadnout i šťastně. A to právě autor
moc dobře vymyslel. Komedie je skvělá již svým námětem a dokonalá díky mistrným dialogům. Snad jen, že povážlivé řešení manželského trojúhelníku, kde humor se stává černým, rozhodně není pro diváky návodem po odchodu z divadla
k napodobení.
Věčný manželský trojúhelník
Jsou-li dva, může se zrodit láska. Vstoupí-li mezi ně třetí, vznikne drama. Vážné
nebo směšné, často obojí, střídavě i současně. Bylo-li nejčastějším námětem staré komedie namlouvání s překážkami, nejčastějším námětem měšťácké komedie (od jejich výšin až po pokleslý „bulvár“) se stává manželská nevěra a nejčastějším situačním schématem trojúhelník. Častým používáním se ovšem trojúhelník opotřeboval a jeho současným autorským uživatelům nezbývá než pracně
hledat jeho dosud nevyčerpané možnosti.
Italskému dramatikovi Aldovi Nicolajovi se v komedii Nebyla to Pátá, byla to Devátá (rozuměj: nikoli Beethovenova „Osudová“ symfonie, ale poslední „Devátá“
s Ódou na radost) podařilo objevit možnost vskutku originální, ba senzační. Říci
jakou, zde nelze (jako se u detektivky nesluší prozradit, že vrahem je zahradník).
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Konické štrapáce

Letošního 39. ročníku Konických štrapácí
a 18. ročníku Na kole okolo Konice se celkem
zúčastnilo 290 turistů a cykloturistů. Protože
v den konání panovalo vedro, zájem byl o kratší trasy. Nejvíce (131 turistů) se vydalo na trasu 20 km. Všichni ocenili, že již ráno byla otevřena ve Vojtěchově hospoda U posledního mohykána a na trase 6 a 10 km také celý den
hospůdka v Březsku. V cíli potom restaurace
Na Bytovkách připravila pestrou škálu jídel.
Turisté byli tentokrát až z Havířova, Ústí nad
Orlicí, Bzence, Krnova, Zlína, Brna a dalších
míst naší republiky. Kdo úspěšně zdolal trasu,
dostal pěkný diplom, malý dárek a letos i propisku s logem pochodu, aby si již termín jubilejního 40. ročníku 24. června 2017 mohl zapsat do kalendáře. Chtěl bych poděkovat městu Konice za podporu této akce, všem sponzorům a restauraci Na Bytovkách za poskytnutí
zázemí pro konání akce. Turisté si pochvalovali pěkné trasy a perfektní značení, za což
patří dík turistům z Konice, kteří při této akci
odvedli perfektní práci. Je potěšitelné, že stoupá zájem konických občanů, ale rezervy jistě
jsou, čekali bychom větší zapojení žáků i pedagogických pracovníků ZŠ a gymnázia Konice. V některých městech totiž právě žáci tvoří
větší část účastníků. V příštím roce se turisté
mohou těšit na nové trasy.
Za organizátory s pozdravem Zdrávi došli
Stanislav Dostál.

ZPRAVODAJ KONICE
Pochod „Za vílou Pilávkou“

Termín našeho letošního 4. ročníku turistického pochodu „Za vílou Pilávkou“ byl stanoven na 13. srpna. Den předem jsme připravili
značení tras a doufali, že počasí nám vyjde.
Ráno v 6 hodin začalo mrholit, ale později se
vyčasilo, tedy ideální počasí na turistiku. Na
trasu 14 a 22 km se vydalo 45 turistů a 4 cyklisté, z nichž jeden cyklista zdolal trasu 60 km.
Do cíle dojel za pouhé dvě a půl hodiny. Náš
pochod navštívili i turisté ze Šumperku, Olomouce, Prostějova a Rudoltic. Obdivovali krajinu, po které vedly naše turistické trasy. Jedna kontrola byla na Kyselce, druhá pak u pramene Pilávky, kde všichni zúčastnění obdrželi
malé občerstvení a diplom za našlapané kilometry. Doufáme, že příští rok bude účast vyšší.
Eva Antlová

Program KČT
září 2016
Sobota 3. 9. 2016 – Konice – sraz v 18 hodin
na kruháči, menší procházka a zhodnocení
akce Pilávka.
Pondělí 5. 9. až sobota 10. 9. 2016 – Luhačovice – turistický pobyt, další pokyny před
odjezdem.
Sobota 17. 9. 2016 – Lipová – odjezd v 6.41
hodin vlakem a cyklobusem do Lipové (mlýn),
na červenou značku přes Seč, Suchdol a Stražisko na vlak v 15.35 hodin. 10 km nebo až do
Konice 16 km.

PONY KLUB OLEŠNICE
Přijme do klubu nové dětské zájemce co
mají rádi koně, ale především poníky,
chtějí se o ně starat, učit jezdit, nebo zdokonalovat své jezdecké umění. Ježdění je
možné jak rekreační, tak i sportovní.
Některé děti klub reprezentují na závodech, kde se jim daří velice dobře. Z oblastních mistrovství již dovezli zlaté, stříbrné, bronzové medaile z různých věkových kategorií i jezdeckých disciplín.
Pravidelná docházka je vhodná pro děti
od 7 let, horní věková hranice je neomezena. Děti mohou chodit 1 – 4 x týdně.
A to od 15 – 19 hodin. Menší děti 3 – 7 let
se mohou po domluvě přijet povozit, nebo se učit základům jízdy a péče o poníky.
Ve stáji je celkem kolem 35 poníků, z toho k ježdění je 20 hodných poníků od nejmenších pro
malé děti a větších pro větší děti. Každým rokem se tu narodí i několik hříbat. Do klubu dochází děti ze širokého okolí Litovle, Loštic, Mohelnice, Šumperka, Konice...
Více info: Lucie Odložilová, tel.: 728 551 300, www.ponyolesnice.estranky.cz
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Sobota 24. 9. 2016 – Chropyně – odjezd
v 6.41 hodin vlakem přes Prostějov a Nezamyslice do Chropyně. Prohlídka – město, zámek, park. Zpět vlakem z Kojetína v 15.52 hodin přes Nezamyslice.
říjen 2016
Neděle 2. 10. 2016 – Odrlice – Cholina – odjezd v 7.41 hodin vlakem přes Kostelec do Odrlic (sušárna chmele), dále po silnici do Choliny (zahrada, muzeum) a po modré značce do
Ješova. Po silnici na autobus do Luké v 17.47
hodin. 13 km
Sobota 8. 10. 2016 – Moravská Třebová – odjezd v 8.47 hodin vlakem do Chornic, po modré značce na rozcestí a neznačenou cestou
obejdeme Hušák na zelenou značku, po které
dojdeme přes Peklo do Moravské Třebové. Zpět
vlakem v 15.10 nebo v 17.10 hodin. 16 km
Sobota 15. 10. 2016 – Mladějovice – odjezd
vlakem v 7.41 hodin přes Olomouc do Mladějovic, po modré značce do Komárova, dále do
Řidče, na Sterlisko a k Oltářnímu kameni. Projdeme Chvalčov do Dolního Žlebu a stále po
modré značce do Šternberku na vlak v 15.47
nebo v 17.47 hodin. 16 km
Sobota 22. 10. 2016 – Hartinkov – odjezd
v 8.47 hodin do Nectavy, bez značky směr
k Vrážnému, odbočíme doprava kolem potoka do Hartinkova. Ve vesnici odbočíme znovu
doprava a dojdeme na Vysokou. Březinkami
do Nectavy na vlak v 15.44 nebo v 17.44 hodin. 13 km
Neděle 30. 10. 2016 – Památka zesnulých
– návštěva hřbitova.
Zdrávi došli!!!

Letní výstava
drobného zvířectva
Z.O. ČSCH v Konici pořádala ve dnech 6. a 7. srpna 2016 tradiční výstavu drobného zvířectva
v příjemném prostředí chovatelského areálu.
Počasí nám přálo, strávili jsme dva dny příjemným kulturním zážitkem jak pro děti, tak
pro dospělé, a hlavně samotné chovatele zvířat. Jak to praví staré přísloví: „Kdo má rád
zvířata, má rád i lidi a naopak, kdo nemá rád
zvířata, nemá rád ani lidi“.
Pořadatelé děkují všem, kteří naši výstavu
podpořili finančně, nebo sponzorským darem. Díky nim tak bylo ve velké tombole 240
cen. V malé tombole pak bylo 1. cenou živé sele, 2. cenou živý beránek, 3. až 6. cenou 50 kg
obilí a dalších 7 zajímavých cen.
Před losováním se provedlo předání pohárů
chovatelům za nejlepší ohodnocená zvířata
posuzovateli. Komu se výstava líbila a chtěl by
se stát členem, je možné se přihlásit u předsedy ČSCH.
Páleník L.

INZERCE
Sháním ke koupi dům
se zahradou
Mobil: 605 419 449
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