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Město Konice s místními částmi Čunín, Křemenec, Ladín, Nová Dědina a Runářov
Vychází aktualizovaný
Katalog poskytovatelů
sociálních
a návazných služeb
Konicka

http://katalog.konice.cz

Dostává se k vám v aktualizovaném vydání Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb,
který byl vydán v rámci projektu
„Podpora střednědobého plánování sociálních služeb Konicka“
CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/000652.

Katalog je určen všem, kteří se
chtějí rychle zorientovat v nabídce
sociálních a návazných služeb na
Konicku. Cílem katalogu je poskytnout odborné i široké veřejnosti
ucelené informace o aktuálních
a dostupných sociálních a návazných službách na Konicku a o možnostech pomoci a podpory při řešení nepříznivé sociální situace.
Má posloužit k dobré orientaci při
výběru vhodných služeb.
V tištěné podobě je katalog k dispozici na konickém zámku v Turistickém informačním centru, kde si ho
zájemci mohou zdarma vyzvednout.
V elektronické podobě je katalog
k dispozici ke stažení na webových
stránkách Charity Konice, v sekci
komunitní plánování. Zároveň byl
spuštěn na webových stránkách
města Konice, v sekci Úřad a samospráva, Katalog sociálních služeb,
který bude průběžně aktualizován.
Děkujeme všem, kteří se podíleli
na tvorbě katalogů.
Mgr. Jana Procházková
koordinátorka projektu

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych vás jménem Zastupitelstva města Konice pozval na první setkání občanů s vedením města. Uvědomuji si, že možnost komunikovat se zastupiteli města máte na každém
veřejném jednání zastupitelstva, ale toto setkání nebude o projednávání bodů dle předem
stanoveného programu. Zvu vás na neformální
setkání, na kterém se nebudeme bavit pouze
o tom, jak co děláme, stavíme, opravujeme, plánujeme, ale i o tom, jak vy pohlížíte na dění ve
svém městě. Samozřejmě předpokládám i rozpravu nad vašimi podněty nebo nápady, jejichž
realizace by přispěla k rozvoji města. Myslím si,
že když stavíme komunitní centrum, ve kterém
bychom se měli jako komunita potkávat, pak
bychom se i jako komunita měli také o našem
městě bavit. Přijměte prosím pozvání ve středu
9. října 2019 v 17.30 hodin do obřadní síně na
zámku v Konici.
Budu se těšit na setkání s vámi
Ing. Michal Obrusník
starosta města
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Provést soupis dlouhodobého majetku společnosti.
Zveřejněné zápisy ze všech zasedání 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
2. září 2019
Usnesení č. 17/2019
Rada města Konice dne 2. 9. 2019:
1. a) Stanoví podle §102 odst. 2 písm. j) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) celkový
počet zaměstnanců obce v obecním úřadu na 61.
b) Schvaluje podle §102 odst. 2 písm. m) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) Změnu č. 13 Organizačního řádu Městského úřadu
Konice platného od 1. 1. 2012.
2. Doporučuje zastupitelstvu města vyslovit souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi
městem Konice a členem zastupitelstva panem
Vlastimilem Šmídou na pracovní místo technického pracovníka v odboru majetkoprávním Městského úřadu Konice.
3. Schvaluje rozpočtové opatření č. 40/2019.
Jedná se o příspěvek od Úřadu práce ČR, spolufinancovaný ze SR, dohoda č. PVA-V-90/2019 na
vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací v rozsahu 40 hodin na týden na období 19. srpen až 30. listopad 2019, pro
jednoho pracovníka. Rozpočtové opatření ve výši
51 290 Kč.
4. Schvaluje rozpočtové opatření č. 41/2019.
Jedná se o převod finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města z nespecifikovaných
rezerv na opravu napojení dešťové kanalizace
ul. Za nádražím Konice. Rozpočtové opatření ve
výši 250 000 Kč.
5. Schvaluje rozpočtové opatření č. 42/2019.
Jedná se o převod finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města z nespecifikovaných
rezerv na opravu chodníků Masarykovo nám.
v Konici. Rozpočtové opatření ve výši 265 000 Kč.
6. Souhlasí s vybudováním bezbariérového přístupu do budovy Masarykovo nám. č. 28 a pověřuje starostu města k projednání a zajištění přípravy.
7. Pověřuje starostu města k zadání veřejné zakázky na návrh řešení rekonstrukce Masarykova náměstí a zadání projektové dokumentace.
8. Valná hromada společnosti Služby města Konice, spol. s r. o., Husova 347, 798 52 Konice, IČ:
48909467 ukládá:
a) Jednatelům společnosti sledovat ranní rozdělování práce a účastnit se porad ve společnosti
Služby města Konice, spol. s r. o.
b) Ředitelce společnosti:
Prioritně uhradit dluh na sociálním pojištění.
Zpracovat rekapitulaci všech závazků do příští
valné hromady.
Zpracovat zprávu o hospodaření společnosti
k 31. 8. 2019.

Zastupitelstvo města Konice
2. září 2019
Zápis č. 6/2019
z 6. veřejného zasedání zastupitelstva města Konice konaného dne 2. září 2019 v malém sále zámku v Konici.
Přítomni: Ing. Leo Doseděl, Mgr. Ludmila Kopečná Nedomanská, Jakub Vlček, Bc. Jaroslav Procházka, Ing. Arnold Rozehnal, Antonín Vymětal,
Ing. Michal Obrusník, Mgr. Petr Vařeka, Mgr. Antonín Vymětal, Pavel Šín, Vlastimil Šmída, Ing. Petr
Ullman
Omluveni: František Novák, Pavel Studený, Tomáš Vrba
Tajemník: Ing. Bc. Dušan Opletal
Program:
1. Zahájení.
2. Kontrola usnesení ZM a RM za období od 3. 6.
do 2. 9. 2019.
3. Nabytí akcií společnosti Servisní společnost
odpady Olomouckého kraje, a. s.
4. Majetkové záležitosti.
5. Žádost o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu TJ Sokol Konice.
6. Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu člena zastupitelstva.
7. Investiční dotace a veřejnoprávní smlouva TJ
Sokol Konice.
8. Rozpočtová opatření.
9. Změna právní formy společnosti Služby města Konice, spol. s r. o. na příspěvkovou organizaci.
10. Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu člena zastupitelstva.
11. Připomínky, dotazy a podněty členů ZMK
a dalších osob.
12. Usnesení a závěr.
Usnesení č. 6/2019
Zastupitelstvo města Konice dne 2. 9. 2019:
1. Schvaluje program jednání zastupitelstva.
2. Schvaluje kontrolu usnesení ZM a RM za období od 3. 6. – 2. 9. 2019.
3. Nabytí akcií společnosti Servisní společnost
odpady Olomouckého kraje, a. s.
Zastupitelstvo města Konice:
a) Schvaluje záměr na přípravu projektu spolku
Odpady Olomouckého kraje, z. s., se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc,
IČ: 04148002.
b) Rozhoduje o účasti a přímém majetkovém
vstupu města Konice do společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a. s. za podmínek uvedených v důvodové zprávě a přílohách.
c) Rozhoduje o vystoupení města Konice ze Spolku Odpady Olomouckého kraje, z. s., podle článku VI. odst. 3 písm. a) stanov spolku s účinky vystoupení k poslednímu dni roku 2019.
d) Schvaluje smlouvu o převodu akcií mezi Olomouckým krajem, jako prodávajícím, a městem
Konice, jako kupujícím, jejíž návrh tvoří přílohu
č. 2 důvodové zprávy, a jejímž předmětem je koupě 2 740 akcií společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a. s., za celkovou kupní
cenu 41 100 Kč.
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e) Schvaluje smlouvu mezi akcionáři společnosti
Servisní společnost odpady Olomouckého kraje,
a. s., jejíž návrh tvoří přílohu č. 3 důvodové zprávy.
4. Žádost o prodej části pozemku p. č. 1199/1
v k. ú. Runářov – K.
Zastupitelstvo města Konice:
a) Schvaluje prodej části pozemku p. č. 1199/1
v k. ú. Runářov o výměře 48 m2 manželům K. za
cenu 46 Kč/m2.
b) Zastupitelstvo města Konice ukládá odboru
MPO zajistit uzavření kupní smlouvy v souladu
s výše uvedeným usnesením dle důvodové zprávy.
5. Odkoupení pozemku p. č. 252 v k. ú. Konice –
Ing. H. a Ing. L.
Zastupitelstvo města Konice:
a) Schvaluje odkoupení pozemku p. č. 252 v k. ú.
Konice do vlastnictví města Konice od Ing. S. H.
(id. 1/12) a Ing. J. L. (id.1/12) za cenu 100 Kč/m 2.
b) Ukládá odboru MPO zajistit uzavření kupní
smlouvy v souladu s výše uvedeným usnesením.
6. Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Konice –
UZSVM.
Zastupitelstvo města Konice:
a) Schvaluje bezúplatný převod pozemků p. č.
808/10, 808/17, 870 a 873 v k. ú. Konice z majetku ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových do majetku města Konice.
b) Schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č.
940/2 v k. ú. Konice z majetku ČR – Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města Konice.
c) Ukládá MPO zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedenými usneseními.
7. Plán společných zařízení Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Nová Dědina u Konice.
Zastupitelstvo města Konice:
a) Schvaluje plán společných zařízení Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Nová Dědina u Konice.
b) Ukládá MPO informovat GEODETIKU, s r. o.
o schválení plánu společných zařízení Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Nová Dědina u Konice.
8. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města
na rok 2019 Tělocvičné jednoty Sokol Konice na
investiční akci „Vybudování závlahového systému na fotbalovém hřišti v Konici“.
Zastupitelstvo města Konice:
a) Schvaluje žádost TJ Sokol Konice o poskytnutí
dotace ve výši 200 000 Kč na investiční akci „Vybudování závlahového systému na fotbalovém
hřišti v Konici“.
b) Schvaluje nabídku na odpracování 100 brigádnických hodin pro město.
9. Vyslovení souhlasu se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městem Konice a členem zastupitelstva města Konice.
Zastupitelstvo města Konice v souladu s § 84
odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), vyslovuje souhlas se vznikem
pracovněprávního vztahu mezi městem Konice
a členem zastupitelstva panem Františkem Novákem na inženýrskou činnost při investicích
a opravách města Konice.
10. Poskytnutí dotace z rozpočtu města Konice
2019 a veřejnoprávní smlouvy Tělocvičná jednota Sokol Konice.
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Zastupitelstvo města Konice:
a) Schvaluje poskytnutí dotace na investiční akci
„Vybudování závlahového systému na fotbalovém
hřišti v Konici“, Tělocvičné jednotě Sokol Konice,
ve výši 200 000 Kč.
b) Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na
investiční akci Tělocvičné jednotě Sokol Konice,
IČ: 47919949, ve výši 200 000 Kč.
11. Rozpočtová opatření:
a) Rozpočtové opatření č. 29/2019. Jedná se
o účelovou investiční dotaci Olomouckého kraje
na základě Smlouvy o poskytnutí dotace ze dne
12. června 2019, uvolněnou Krajským úřadem
Olomouckého kraje, ve výši 1 851 197,66 Kč.
Finanční prostředky jsou určeny na akci „Vybudování chodníku v Jiráskově ul. v Konici nad viaduktem“. Celkové uznatelné výdaje 3 702 395,33 Kč,
z toho 1 851 197,66 Kč vlastní zdroje města.
b) Rozpočtové opatření č. 33/2019. Jedná se
o změnu v rozpočtu města na rok 2019. Finanční
prostředky přijaté na základě žádosti o platbu
číslo sedm z investiční 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 2 939 001,24 Kč.
Zastupitelstvo města Konice schvaluje rozpočtové opatření č. 33/2019.
c) Rozpočtové opatření č. 38/2019. Jedná se
o převod finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města z nespecifikovaných rezerv na
investiční dotaci Tělocvičné jednotě Sokol Konice na vybudování závlahového systému na fotbalovém hřišti v Konici. Rozpočtové opatření ve výši 200 000 Kč.
d) Rozpočtové opatření č. 39/2019. Jedná se
o účelovou neinvestiční dotaci pro Základní školu a gymnázium města Konice na realizaci projektu v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Rozpočtové opatření ve výši 1 702 503 Kč.
12. Změna právní formy společnosti Služby města Konice, spol. s r. o. na příspěvkovou organizaci.
Zastupitelstvo města Konice:
a) Schvaluje přípravu návrhu na změnu právní
formy společnosti Služby města Konice, spol.
s r. o. na příspěvkovou organizaci, případně na
organizační složku města.
b) Ukládá starostovi města předložit návrh na
změnu právní formy společnosti Služby města
Konice, spol. s r. o. na příspěvkovou organizaci,
případně na organizační složku města na příští
plánované zasedání Zastupitelstva města Konice.
13. Vyslovení souhlasu se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městem Konice a členem
zastupitelstva města Konice.
Zastupitelstvo města Konice v souladu s § 84
odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), vyslovuje souhlas se vznikem
pracovněprávního vztahu mezi městem Konice
a členem zastupitelstva p. Vlastimilem Šmídou
na pracovní místo technického pracovníka v odboru majetkoprávním Městského úřadu Konice.

Rada města Konice
16. září 2019
Usnesení č. 18/2019
Rada města Konice:
1. a) Schvaluje Dodatek č. 10-2019 k nájemní
smlouvě č. 01-99 z 24. 2. 1999 uzavřené s Mgr. F.
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b) Schvaluje Smlouvu o budoucí nájemní smlouvě mezi městem Konice a Mgr. F., týkající se místnosti č. 27 v 1. patře hlavní budovy Centra zdravotních služeb č. p. 392 v Konici.
c) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit uzavření výše uvedených smluv.
2. a) Schvaluje Smlouvu o nájmu nemovitosti
č. 25-2019 mezi městem Konice a JUDr. S. C,. týkající se pronájmu části p. č. 1301/1 o rozměrech 2,5×5 m v k. ú. Konice za cenu 4 Kč/m2/rok.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným usnesením.
3. a) Vyhlašuje záměr prodat pozemek p. č. 653/
2 v k. ú. Konice.
b) Ukládá MPO zpracovat záměr v souladu s výše uvedeným usnesením.
4. a) Doporučuje zastupitelstvu města, aby rozhodlo o názvu nově vzniklé ulice v katastrálním
území města, která vede souběžně s ulicí Jiráskovou, a která je zakreslena v mapě podle předložených písemných podkladů ze stavebního úřadu. Rada města doporučuje, aby se nová ulice
jmenovala „Větrná“.
b) Doporučuje zastupitelstvu města, aby rozhodlo o názvu nové ulice v katastrálním území města, která vznikne v budoucnu při výstavbě nových rodinných domků mezi ulicí Zádvoří a ulicí
Cihelna II, která je zakreslena v mapě podle předložených písemných podkladů ze stavebního úřadu. Rada města doporučuje, aby se nová ulice
jmenovala „Na Hrázi“.
c) Ukládá předložit materiál na jednání zastupitelstva města.
5. Doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený návrh OZV č. 5/2019, kterým se mění a doplňuje OZV města Konice č. 6/2015, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
6. a) Vyhlašuje záměr prodat část pozemku p. č.
468/1 v k. ú. Konice.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat
záměr v souladu s výše uvedeným usnesením.
7. a) Schvaluje výpůjčku pozemků p. č. 695/1,
695/2, 695/3, 695/4 a 695/5 v k. ú. Konice od
13. do 15. 12. 2019 pro Městské kulturní středisko
Konice, příspěvkovou organizaci, Kostelní 46, Konice, IČ: 00209988 za účelem pořádání vánočních
trhů s tím, že MěKS může výše uvedené pozemky zapůjčit prodejcům ke stánkovému prodeji.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným usnesením.
8. a) Schvaluje Smlouvu č. 29-2019 o výpůjčce nemovitosti mezi městem Konice a p. V. Š., týkající
se výpůjčky pozemku p. č. 3325 v k. ú. Runářov.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným usnesením.
9. a) Schvaluje uzavření Smlouvy č. 30-2019 o výpůjčce nemovitosti mezi městem Konice a p. A. V.,
týkající se výpůjčky části střechy budovy č. p. 82
stavba občanského vybavení (hasičské zbojnice),
která je součástí pozemku p. č. st. 129 v k. ú. Čunín.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným usnesením.
10. Neschvaluje převod nepotřebného majetku
Mateřské školy Konice, příspěvkové organizace,
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do vlastnictví zřizovatele. Souhlasí s převedením majetku do vlastnictví jiné osoby v souladu
s bodem c) odstavce 3) části B zřizovací listiny
(24/2010/6b).
11. Schvaluje rozpočtové opatření č. 43/2019.
Jedná se o navýšení příjmů rozpočtu města o poskytnuté náhradní plnění z pojistné události zatečení do budovy Mateřské školy Konice.
Rozpočtové opatření ve výši 4 480 Kč.
12. Schvaluje rozpočtové opatření č. 44/2019.
Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci Ministerstva zemědělství ČR č. j. 39264/2019-MZE-16221
ze dne 23. srpna 2019, uvolněnou Krajským úřadem Olomouckého kraje ve výši 149 996 Kč.
Finanční prostředky jsou určeny na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy činnost hradí stát, za období II. čtvrtletí 2019 a jsou
poskytované jako náhrada.
13. a) Doporučuje Zastupitelstvu města Konice
prodat část pozemku p. č. 1198/2 v k. ú. Runářov.
Dle geometrického plánu č. 277-168/2017 se
jedná o pozemek nově označený jako p. č. st. 245
2
2
o výměře 7 m , p. M. V. za cenu 53 Kč/m .
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat
materiál na jednání ZM Konice v souladu s výše
uvedeným usnesením.
14. Bere na vědomí odpis nedoplatku pro nedobytnost podle § 158 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.
15. a) Schvaluje prodej i. č. 0102800748 – Nábytkový soubor za 250 Kč p. A. P.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru realizovat
prodej v souladu s výše uvedeným usnesením.
16. Rada města Konice schvaluje poskytnutí neúčelových finančních darů (dle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném
znění) ve výši 1 000 Kč rodičům dítěte při účasti
na „vítání občánků“, které se bude konat dne
19. října 2019.
17. a) Vyhlašuje záměr prodat část pozemku p. č.
1199/4 v k. ú. Runářov.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat
záměr v souladu s výše uvedeným usnesením.
18. a) Schvaluje Smlouvu o sběru vedlejšího produktu z potravinářské výroby, rostlinného oleje
a tuku, k dalšímu zpracování s Viking group, s. r. o.,
se sídlem Vondroušova 1186/33, 163 00 Praha 6,
IČ: 25646940 od 1. 10. 2019 na dobu neurčitou.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným usnesením.
19. Schvaluje rozpočtové opatření č. 45/2019.
Jedná se o příspěvek od Úřadu práce ČR, spolufinancovaný ze SR, dohoda č. PVA-V-101/2019 na
vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací v rozsahu 40 hodin na týden na období 1. září až 30. listopad 2019 pro
čtyři pracovníky. Rozpočtové opatření ve výši
180 000 Kč.
20. Schvaluje rozpočtové opatření č. 46/2019.
Jedná se o finanční prostředky na úhradu výdajů
vzniklých v souvislosti s přípravami voleb do obecních zastupitelstev (druhé mimořádné volby
obec Skřípov – Konice plní funkci registračního
úřadu). Rozpočtové opatření ve výši 10 000 Kč.
21. a) Schvaluje Smlouvu o dílo s CTS corp., s. r. o.
Bubenská 421/3, 170 00 Praha 7, IČ: 27099873
na zpracování žádosti o dotaci v rámci Operačního programu životního prostředí 3. 2., výzvy
č. 126, tj. Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů.
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b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření výše uvedené smlouvy dle bodu a)
22. Schvaluje Základní škole a gymnáziu města
Konice, příspěvkové organizaci, akci instalaci rolet a žaluzií dle podané žádosti v souladu s čl. f, bodem C, odstavce 3) Zřizovací listiny (24/2010/6a).
23. a) Schvaluje, na základě doporučení hodnotící komise, dodavatele zakázky „WiFi4EU Podpora připojení k internetu v místních komunitách“, kterým je společnost PSWNET Zlín, s. r. o.,
IČ: 29304326.
b) Schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Konice a PSWNET Zlín, s. r. o.
c) Ukládá věcně příslušnému odboru zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedenými body.
24. a) Souhlasí s umístěním stavby „Konice, rozšíření DS NN, 15 RD, město“.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu vypracovat
vyjádření k uvedenému záměru.
c) Schvaluje Smlouvu č.: 1030053241/001
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi městem Konice a E.ON Distribuce, a. s.
d) Ukládá věcně příslušnému odboru zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedenými body.
25. a) Schvaluje Smlouvu č.: 1030050794/001
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi městem Konice a E.ON Distribuce, a. s.
b) Ukládá věcně příslušnému odboru zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedenými body.
26. a) Schvaluje navýšení platové třídy ředitelce
Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvkové organizace, na základě §123 Zákona
č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) a nařízení vlády
č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných
službách a správě a dle předloženého návrhu, důvodové zprávy a příloh.
b) Ukládá odboru finančnímu, oddělení školství,
připravit platový výměr ředitelce Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvkové organizace.
27. Schvaluje Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Konicka 2019 – 2021 dle předloženého návrhu.
28. Rada města Konice – Valná hromada společnosti Služby města Konice, spol. s r. o., Husova 347, 798 52 Konice, IČ: 48909467.
a) Přijala rezignaci zaměstnance společnosti
Služby města Konice, spol. s r. o., dle přílohy důvodové zprávy.
b) Schválila úpravu platového výměru zaměstnance společnosti Služby města Konice, spol. s r. o.
dle platné Směrnice pro odměňování.
c) Pověřila jednatele společnosti řízením společnosti Služby města Konice, spol. s r. o.
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Základní škola
a gymnázium města
Konice,
příspěvková organizace
V pondělí 2. září jsme zahájili nový školní rok
2019/2020. Do 1. ročníku nastoupilo 48 žáků.
Třídní učitelkou 1. A je paní Mgr. Lenka Vévodová,
ve třídě je celkem 24 žáků. Také v 1. B je 24 žáků
a třídní učitelkou je Mgr. Svatava Dvořáková.
Prvňáčky přivítala před školou paní ředitelka
Mgr. Eva Obrusníková, hodně úspěchů dětem popřál také pan starosta Ing. Michal Obrusník.
Na prvňáčky kromě vyzdobených tříd čekaly nové pracovní učebnice, balíčky se školními pomůckami a drobné dárky od města Konice a z Regionu Haná.
Mgr. Květoslava Coufalová, zástup. ředitelky

Zahájení školního roku
v mateřské škole
Prázdniny dospěly ke svému konci. Na příchod
dětí se pečlivě připravovalo 8 učitelek a 7 nepedagogických pracovníků. Velice nás těší zájem
o naši školičku, jelikož je po 3 letech naplněna
kapacita školy. 100 dětí bylo rozděleno do 4 tříd,
pro 28 dětí se stalo 2. září mezníkem v jejich životě. Poprvé ve školce bez rodičů!
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Podzimní
dětská burza
8. 10. 2019, 8 – 15 hodin
v Konici na zámku
v 1. patře místnost č. 213
Nakoupíte za dobré ceny nejen oblečení, boty,
hračky, kočárky, odrážedla, sety do postýlky,
prostě vše pro děti

Zájemkyně o prodej věciček, kontaktujte nás
pro bližší informace a registraci na mobilu:
739 246 019 nebo emailem na adrese:
charita.srdicko@centrum.cz
Markéta Klíčová
Příjem věcí: 7. 10. 2019 od 8.00 do 16.00 hodin
v MC Srdíčko – přízemí zámku, hned u vchodu vpravo
Výdej věcí: 8. 10. 2019 od 15.00 do 16.00 hodin v místě
konání burzy (nevyzvednuté budou dány na charitu)

V Čuníně máme
vicemistryni Evropy!
A není zde pouze na návštěvě. Řeč je o třináctileté Emě Crhonkové, která se na přelomu srpna
a září zúčastnila v družstvu mažoretek Linetbells
Litovel evropského šampionátu EMA (Evropské
asociace mažoretek) ve francouzském městě Agen.
V soutěži družstev sice děvčata skončila „až“ na
9. místě, ale v soutěži jednotlivců získala celkem
tři medaile. V kategorii SÓLO JUNIOR POM se Ema
Crhonková umístila na skvělém 2. místě. Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů i v budoucnu.

Na zahradě je zbudován smyslový chodník, na
který částečně přispěl Olomoucký kraj a také finanční dary sponzorů, za což moc děkujeme. Tuto novinku využijeme v rámci projektu „Doteky
přírody“. S dětmi se také zapojíme mimo jiné do
projektu České obce sokolské „Cvičíme se zvířátky“ a dále nás čekají zajímavé projektové dny ve
škole či mimo školu v rámci podpory z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Dětem přejeme, aby se jim ve školce líbilo, a aby
jim realizované aktivity připravily spoustu nezapomenutelných zážitků.
Hana Továrková, ředitelka MŠ Konice

(Ema Crhonková je uprostřed)
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Z činnosti ČUZA
ČUZA není nic hanlivého, je to pouze zkratka, její
plný význam zní „Čunínská zájmová agentura“.
Je to neformální sdružení, které už několik let funguje v rámci čunínského sboru dobrovolných hasičů, a stará se o kulturní dění v Čuníně. V tomto
roce máme za sebou už několik zdařilých akcí. Vše
začalo na konci dubna sletem čunínských čarodějnic, tradiční akcí pro děti i dospělé. O měsíc
později jsme za účasti recesistického tureckého
cirkusu a za pomoci džina pokáceli májku na návsi. 13. července pak v areálu Pod Nádornicí proběhl tradiční letní karneval, tentokrát netradičně
s kapelou Rebelky. Atmosféra byla výborná nejen
díky kapele, ale i díky všem zúčastněným. Konec
srpna je pak v Čuníně tradičně spojený s loučením s prázdninami. I letos si cestu k nám našlo
asi 120 spokojených účastníků, z toho bylo asi
40 dětí. Děkujeme všem za přízeň a těšíme se na
shledanou na dalších akcích.

ZPRAVODAJ KONICE
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Jednotlivé družiny ztroskotaly na ostrově, kde si
musely opatřovat jídlo, příbytky, řešit nepříjemné situace, rozdělávat oheň a mimo jiné se snažit
při různých úkolech dostat z ostrova domů. To
se na konci tábora všem družinám povedlo. Dále
jsme soutěžili v běhu, hodu granátem, střelbě
z luku a vzduchovky apod. Oproti minulým táborům bylo méně soutěží, protože jsme se snažili
tábor zaměřit na samotné táboření a vše, co je
s tímto spojeno. Letošní tábor jsme okořenili výletem na Rešovské vodopády a návštěvu mistrovství ve westernových dovednostech v Janově. Dva
naši členové se tam dokonce oficiálně zúčastnili
soutěže ve vrhu nožem. Přestože takový nůž drželi prvně v životě, ostudu nám neudělali. Součástí každého správného skautského tábora je
starost družiny o chod tábora. Každý den měla
jedna družina toto na starost. Jednalo se o zajištění dřeva na topení, dovoz vody s dospělým na
dvoukoláku od pramene, úklid tábořiště, přípravu všech jídel s pomocí dospělého, přípravu večerního ohně nebo třeba zajišťování nočních hlídek. Děti si takto vyzkoušely, že nic není zadarmo. A i když doma teče voda otočením kohoutku, tak i tam musí někdo zajistit, aby tekla. Na závěr tábora jsme hráli tvrdou hru Boj o poklad.
Tady si děti vyzkoušely převážně spoustu různých šifer, kdy museli procvičovat mozkové závity, práci s buzolou nebo svoji šikovnost při plnění různých úkolů. Při závěrečném slavnostním
ohni si Jirka Zajíček složil svůj vlčácký slib a Štěpán Dvořák skautský slib. Zážitků z letošního tábora bylo opět spousta a uvidíme, jestli nás to
příští rok zavane opět do Rýmařova nebo někam
jinam.
Vlaďa Hirt – Kartágo

Milí příznivci
konického skautingu
Prázdniny jsou za námi a blíží se barevný podzim. Páteční schůzky s dětmi jsou v plném proudu. S dětmi poznáváme okolí Konice, hrajeme
různé hry, které mají procvičovat pozornost, hbitost, postřeh, spolupráci, okamžité rozhodování
a další vlastnosti užitečné v běžném životě. Do
toho poznáváme přírodu, cvičíme fyzickou zdatnost, postřeh, první pomoc a podobné aktivity.

Projekt Venkovské
školy Regionu HANÁ
společně – MAP
(místní akční plány
rozvoje vzdělávání II)

Soupeřky v životě i u plotny – dokážíse nezabít?

pomáhá školám
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008584

Tohle všechno pak děti zužitkují v životě, ale
také na letním stanovém táboře, o kterém vám
chci ve stručnosti napsat. Letos jsme vyrazili do
lesů a luk u Rýmařova. Na louce u kraje lesa jsme
vlastníma rukama dětí i dospělých postavili podsadové stany, kuchyň s jídelnou, kamna, latríny,
umývárku, hangár, bránu s věží a další drobné
stavby. Pro děti to bylo jistě náročné, zvláště pokud nejsou zvyklé z domova pracovat. Věřím ale,
že jim tato zkušenost bude užitečná v životě. Ale
tábor samozřejmě není jen o práci, a tak po 2,5
dnech tvrdé práce jsme se vrhnuli do táborového programu. Ústředním motivem celého tábora byla etapová hra Tajuplný ostrov.

Milí příznivci projektu. V průběhu měsíce května a června proběhla pod záštitou pracovních
skupin celá řada implementačních aktivit.
Jednou z nich byla Naučná ekostezka na lipovský
hrádek Špacírštejn, která proběhla v Lipové.
Ekostezka se uskutečnila ve spolupráci se ZŠ
a MŠ Lipová, MŠ Horní Štěpánov a MŠ Suchdol.

komedie Caroline

režie: Roman Štolpa
překlad: Martin Fahrner
Sandra Pogodová
Michaela Dolinová
Vincent Navrátil/Ladislav Ondřej
Milan Duchek

Smith
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Stezky se zúčastnilo 10 pedagogů a 65 dětí. Ekologická stezka se skládala z osmi zastavení, na
kterých na děti čekali žáci ze ZŠ Lipová s řadou
zábavných edukačních úkolů – třídily odpad, poznávaly různé přírodniny pomocí hmatu, poznávaly ptáky a stromy na obrázcích atd. Během
stezky si děti všímaly nepořádku v přírodě a uklízely ho. Po absolvování stezky čekal na děti na
hrádku skřítek Pořádníček, který je odměnil
drobnými cenami.
Další aktivitou byla akce s názvem Poklad vodníka Česílka, která byla určena pro děti z MŠ Horní
Štěpánov, MŠ Suchdol a MŠ Lipová a zúčastnilo
se jí celkem 45 dětí. Probíhala ve spolupráci s SDH
Pohora. Děti plnily úkoly zaměřené na tématiku
vody a vodního prostředí (poznávání vodních
živočichů a rostlin, koloběh vody v přírodě, třídění odpadu aj). V samotném závěru je vodník
odměnil medailemi a hrou Lovení rybiček.

Obě aktivity byly zaměřeny na ochranu naší Země a přírody. U dětí došlo k rozvoji všech klíčových kompetencí. Děti poznávaly, že není jedno,
v jakém prostředí žijí, uvědomily si, že se svým
chováním na něm podílí, a že ho můžou ovlivnit.
Realizační tým projektu Venkovské školy Regionu HANÁ společně – MAP II v Náměšti na Hané
dne 19. 8. 2019
INZERCE

SHÁNÍM KE KOUPI DŮM
ALESPOŇ S MALOU
ZAHRÁDKOU

Tel.: 604 608 790

HLEDÁM KE KOUPI
CHALUPU
v okolí Konice

Tel.: 732 715 267
INZERCE

PRODÁM PALIVOVÉ DŘÍVÍ
AKCE BUK!
měkké + tvrdé štípané
50/100 cm – rovnané,
štípané 25 – 50 cm sypané,
smrkovou kulatinu 2 m délky
Hájenka Karlov Šebetov
tel.: 606 893 919
e-mail: zouharhonza@email.cz

Z konického fotbalu
Vážení sportovní přátelé,
o prvním srpnovém víkendu byly zahájeny fotbalové soutěže ročníku 2019/2020. Poněvadž
muži v ročníku 2018/2019 skončili druzí a postup do vyšší soutěže jim těsně unikl, hrají i nadále v soutěži 1. A třídy Olomouckého kraje ve
skupině B. O tři týdny později zahájila svou soutěž i naše mládežnická mužstva, tzn. dorostenci,
starší žáci a mladší žáci. Všechna tato naše mužstva hrají stejnou soutěž jako v uplynulém ročníku, tedy krajský přebor. Pro nedostatek hráčů
z vlastních řad Sokola Konice došlo u mužstev
žáků k vytvoření sdruženého fotbalového oddílu s hráči TJ Horní Štěpánov a mužstva tak hrají pod názvem Sokol Konice-Horní Štěpánov.
A jak se našim mužstvům podařil úvod sezóny?
MUŽI
Bilance mužstva mužů je zatím obdivuhodná.
Postupně zvítězili nad všemi svými soupeři, a to
nad Spartakem Lipník na jeho hřišti 2:0, doma
nad Sokolem Bělotín 2:1, na hřišti Sokola Určice zvítězili 3:2. Ve vítězném tažení pokračovali
i doma, když porazili Sokol Plumlov, aby v následujícím kole zvítězili v Nových Sadech 1:0 a doma nad SK Protivanov v poměru 5:2. V zatím posledním mistrovském utkání sehráli těžký zápas
v Brodku u Přerova s tamním FK a po sérii vítězství utrpěli první porážku v poměru 0:3.
Po 7 odehraných zápasech tak získali celkem
17 bodů a při skóre 14:9 jim patří 4. příčka.
Vítězné bylo pro naše mužstvo mužů i semifinálové utkání na hřišti Jiskry Brodek u Konice, kde
zvítězili 5:1 a jejich finálovým soupeřem bude
mužstvo Sokola Plumlov.
DOROST
Dorostenci zahájili soutěž krajského přeboru se
střídavými úspěchy – jejich bilance je 2 vítězství
– nad FK Jeseník na domácím hřišti 1:0 a nad FC
Viktoria Přerov B rovněž doma 3:0 a 3 porážky,
a to v Plumlově 1:2, v Želatovicích 0:2, doma
s FK Šternberk 1:4.
Se ziskem 6 bodů a skóre 6:8 figurují dorostenci v průběžné tabulce na 8. místě.
ŽÁCI
Vstup do soutěže se vůbec nevydařil sdruženému klubu Sokol Konice-Horní Štěpánov, který
prohrál zatím všechna svoje utkání. Starší žáci
postupně podlehli doma Sokolu Dub 1:6 a ve
Šternberku prohráli 2:8. Rekordní porážku utržili v Jeseníku a to 0:20. V dalším kole podlehli
na domácím hřišti Sokolu Olšany 1:9. V prozatím posledním utkání hráli v Kozlovicích, odkud si odvezli porážku 1:7. Obdobnou bilanci
mají i mladší žáci. Ti podlehli doma Sokolu Dub
0:19, prohráli ve Šternberku 2:9 a v Jeseníku
0:15. Na domácím hřišti prohráli s Sokolem
Olšany 0:6 a v Kozlovicích podlehli svému soupeři 2:7. Jak starším tak i mladším žáků patří
v průběžné tabulce poslední, tedy 14. místo.
Program našich mužstev pro další období:
MUŽI
Po utkáních doma se Slavonínem a v Čechovicích se 6. října utkají doma s FC Kostelec. Po-
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té následují tři venkovní zápasy, a to v neděli
13. října od 15.00 hodin na hřišti 1. HFK Olomouc B, v sobotu 19. října od 14.30 hodin na
hřišti Sokola Kojetín-Koválovice (odjezd autobusu v 14.30 hodin) a v sobotu 26. října od
14.30 hodin v Beňově s tamním FC od 14.30 hodin (odjezd autobusu ve 12.00 hodin).
Podzimní část soutěží zakončí muži na domácím hřišti v neděli 3. listopadu přehrávkou
14. kola z jarní části soutěže se Spartakem Lipník.
DOROST
Po třech zářijových zápasech v Čechovicích a doma s FK Nové Sady a FK Mohelnice zajíždí
v sobotu 5. října do Bohuňovic, kde hrají od
11.00 hodin (odjezd autobusu v 9.00 hodin)
v sobotu 12. října hostí na domácím hřišti
od 10.00 hodin Sokol Chomoutov. V neděli
20. října opět na domácím hřišti se dorostenci
utkají od 10.00 hodin s SK SULKO Zábřeh
a v sobotu 26. října zajíždí do Kozlovic, kde je
začátek utkání stanoven na 14.00 hodin (odjezd
autobusu v 11.30 hodin). Poslední podzimní
utkání odehrají na domácím hřišti v sobotu
2. listopadu od 10.00 hodin a soupeřem jim
bude mužstvo Slovanu Černovír.
ŽÁCI
Po výše odehraných zápasech budou žáci hrát
v září ještě postupně doma se Slavonínem, zajedou do Černovíru a ve středu 2. října budou
hrát v Mohelnici. Poté bude následovat v neděli
6. října domácí zápas s Hanou Nezamyslice –
starší od 10.45, mladší od 9.00 hodin a v sobotu 12. října zápas v Nových Sadech – starší
od 12.30 hodin, mladší od 11.00 hodin. V sobotu 19. října bude následovat zápas na hřišti
SK SULKO Zábřeh – starší začínají v 10.00 hodin, mladší v 11.45 hodin (odjezd autobusu
v 8.00 hodin). A v neděli 27. října budou žáci
doma hostit FC Želátovice – starší od 10.45 hodin, mladší od 9.00 hodin. Poslední podzimní
zápas odehrají žáci rovněž doma, a to se Sokolem Čechovice – starší začínají v 10.45 hodin
a mladší v 9.00 hodin.
To je kompletní výčet zápasů všech našich pro
podzimní část mistrovských soutěží. Držte palce
všem našim mužstvům, aby jejich výsledky byly
co možná nejlepší. Největší podporu ale vyjádříte tím, že se přijdete na jejich zápasy, minimálně
na domácí zápasy, podívat přímo na hřiště.
Veškeré informace o dění v konickém fotbale pak
najdete jednak ve vývěsních skříňkách na tradičních místech a dále pak na webových stránkách
fotbalistů Sokola Konice fotbal-konice.cz nebo
sokol-konice.cz.
Závěrem tohoto příspěvku chceme informovat,
že za finanční podpory města Konice bude od
7. října 2019 zahájena výstavba umělého zavlažování na přírodní trávě ve fotbalovém areálu.
Tímto děkujeme vedení města za finanční podporu, za kterou se chceme odměnit co nejlepšími výsledky na hřišti. A proto vás žádáme, přijďte nás v co nejhojnějším počtu podpořit. Na vaši
návštěvu se těší hlavně všichni hráči, ale také
všichni dobrovolní trenéři a funkcionáři Sokola
Konice, s. r. o.
Pavel Klíč

ZPRAVODAJ KONICE

říjen 2019

Program KČT Konice
říjen 2019
Sobota 5. 10. Biskupice – odjezd vlakem v 8.47
hodin do Nectavy. Po MZ se vydáme přes Zálesí
do Biskupic na Biskupické kaléšek. Zpět vlakem
z Nectavy v 15.43 nebo v 18.20 hodin. 9 km.
Pátek 11. 10. Zlín – odjezd vlakem v 7.41 hodin.
Prohlídka města, Baťovo muzeum, divadlo a jiné. Zpět vlakem v 15.20 hodin nebo v 17.20 hodin. 6 –8 km.
Sobota 19. 10. Brodek u Konice – sraz v 9.00 hodin na kruháči. Pěšky se vydáme přes les do Brodku na prohlídku bylinek u paní Podhorné. 18 km.
Sobota 26. 10. Přemyslovice – vlakem v 12.40
hodin na Stražisko. Po ČZ se vydáme do kopce
přes Růžov až do Přemyslovic. Pokračujeme kousek po silnici a neznačenou cestou dojdeme k zámečku a na Bělecký mlýn k vlaku. Odjezd v 17.23
hodin. 14 km.
Sobota 2. 11. Památka zesnulých – sejdeme se
v 16.00 hodin na náměstí, uděláme krátkou vycházku kolem Konice a zajdeme na místní hřbitov uctít památku našich kamarádů a turistů.
Zdrávi došli!!!

Pochod za vílou Pilavkou
V sobotu 7. září jsme přichystali 7. ročník turistického pochodu do okolí Haček.
V pátek jsme se vydali vyznačit turistické cesty
k sobotní akci. Doufali jsme, že se počasí umoudří a nebude pršet. Ráno nás ale přesvědčilo, že
tentokrát nebudeme mít sluníčko, ale deštivo.
I přes nepříznivé počasí se pár odvážlivců dostavilo na start. Celkový počet účastníků byl 59 pěších turistů, cyklista nebyl žádný. Do cíle došly
děti z Bohuslavic a z Konice, i několik dobrovolných konických hasičů.
Doufáme, že příští rok bude účast i počasí lepší.
Za KČT Konice Eva Antlová

PROGRAM
říjen 2019
Kostelní 46 (přízemí zámku), Konice 798 52
www.konice.charita.cz
mail: charita.srdicko@centrum.cz
Tel.: 739 246 019, zřizovatel Charita Konice
Pondělí (dle domluvy)
Cesta ke zdravé rodině
přímá pomoc rodinám – 739 246 008
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KULTURNÍ
PŘEHLED
ŘÍJEN 2019

VÝSTAVY
Galerie zámku Konice
Po –Pá: 9.00 –12.30 a 13.00 –16.00 hodin
do 11. října Jaromír Krosch – OBRAZY
18. října – 22. listopadu

Květuše Burešová
a Zuzana Muzikant Jeřábková
VÝSTAVA OBRAZŮ

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

Vernisáž v pátek 18. října v 17.00 hodin

Třetí úterý v měsíci (10 – 12 hodin)
Klub pro rodiče se zdravotně znevýhodněnými dětmi – 739 246 008

Sobota 12. října v 18.00 hodin
koncertní sál zámku Konice

Středa, Pátek
(8 – 12 hodin, pátky volný program)
Klub pro rodiče a děti – 739 246 019
2. 10. – Bramborový den
9. 10. – O veliké řepě
16. 10. – Do lesa na houby
23. 10. – Mravenečkovo dopoledne
30. 10. – Dráček mráček
Středa (14 – 17 hodin) – 739 246 019
Mezigenerační setkávání v Srdíčku
Třetí čtvrtek v měsíci (9 – 11 hodin)
Setkání věřících maminek
Blanka Hájková – 733 754 143

VÝSTAVA
KONCERTY
Václav Hudeček a hosté – MÁ VLAST
(S účastí TV NOE) viz str. 1
Vstupné 200 Kč, ZTP a děti 100 Kč
Předprodej 150 Kč v TIC Konice do 11. 10. 2019

VÝSTAVA
DIVADLA
Pondělí 21. října v 19.00 hodin KD Jesenec

TURECKÁ KAVÁRNA
viz str. 1, předprodej v TIC Konice
DIVADLA – PŘEDPRODEJE V TIC KONICE:
Sobota 9. listopadu ve 14.00 hodin Praha,
divadlo Broadway (odjezd v 7.00 hodin)
TRHÁK MUZIKÁL (viz str. 5)

Pátek (8 – 12 hodin)
Klub pro rodiče a děti – 739 246 019

Sobota 23. října v 19.00 hodin
Živnostenský dům Konice
ZAVOLEJTE JEEVESE! (viz str. 5)

Pátek (pro předem objednané)
Laktační poradenství – 739 246 019

Středa 11. prosince v 19.00 hodin KD Jesenec
ČARODĚJKY V KUCHYNI (viz str. 5)

MIMOŘÁDNÉ AKCE – ŘÍJEN 2019

VÝSTAVA
AKCE

8. 10. Podzimní dětská burza (8 – 15 hodin),
zámek Konice, příjem věcí: 7. 10. (8 – 16 hodin)
v MC Srdíčko, tel.: 739 246 019
25. 10. Uspávání broučků s lampiónovou
procházkou (17 hodin)
27. 10. Konická drakiáda (14 hodin)

9. října v 17.30 hodin obřadní síň zámku

SETKÁNÍ OBČANŮ
S VEDENÍM MĚSTA KONICE (viz str. 1)
25. října v 17.00 hodin náměstí v Konici

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ S LAMPIONOVOU PROCHÁZKOU (viz str. 4)
27. října ve 14.00 hodin Březský vrch

12. KONICKÁ DRAKIÁDA (viz str. 4)

Psí exkrementy na ulici!

Mám naše městečko ráda, žiji tady od narození.
Jsem však pohoršena chováním některých občanů – pejskařů. Sama jsem jedna z nich a vím, co je
mojí povinností při venčení psa. Bohužel někteří
pejskaři se chovají tak, jako by ulice mimo jejich
vlastní dům nebyla jejich. Měli by si uvědomit, že
tu nejsou sami! Po ulici chodí lidé a děti. Přitom
sáček na exkrementy přijde tak na 10 haléřů a popelnice jsou u každého domu. Upozorňuji, že
neuklízením psích výkalů se majitel psa dopouští přestupku.
Eva Antlová

Aktivity projektu „Rodina od A až do Z“
jsou finančně podpořeny
z dotačního projektu MPSV Rodina
z dotačního titulu OL Kraje Podpora
prorodinných aktivit a z dotace Města Konice

zvou občany k pietní akci
DEN VZNIKU SAMOSTATNÉ
ČSR (1918)

27. října v 16.00 hodin

27. října v 16.00 hodin Březský vrch

DEN VZNIKU SAMOSTATNÉ ČSR
Společné položení věnce a vztyčení vlajky

KNIHOVNA
Půjčovní doba: pondělí – středa – pátek
9.00 – 11.00 a 11.30 – 16.00 hodin
PROFI BALENÍ KNIH
tel.: 582 396 487, www.konicka.knihovna.cz

TIC KONICE / ZÁMEK
Otevřeno ve všední dny 9.00 – 12.30
a 13.00 – 16.00 hodin.
Zajišťujeme prohlídky zámku Konice
a expozic Muzea řemesel, z.s.
Doba trvání prohlídky je 45 minut. Po dobu
prohlídky může být TIC Konice uzavřeno.
Vstupenky zakoupíte v TIC.
Informace: 739 333 721, 582 334 987
Správce zámku: 602 934 905
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