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Město Konice s místními částmi Čunín, Křemenec, Ladín, Nová Dědina a Runářov

Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů
v roce 2021 v České republice
Na celém území ČR bude přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů. Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc
z pátku 26. března na sobotu 27. března 2021. Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem
požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako on-line, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.
Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nejpozději 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem
dokument, seznam standardních sčítacích obvodů v obci včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čísla průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých sčítacích obvodech sčítání zajišťovat, včetně telefonního spojení
na bezplatnou informační linku sčítání a oficiální internetové adresy sčítání. Český statistický úřad žádá všechny občany, aby odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli k úspěšnému provedení sčítání.

Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. března 2021. Do 9. dubna 2021 má každý možnost sečíst se on-line
prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte on-line, má zákonnou povinnost
od 17. dubna do 11. května 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři.
Kontaktním místem České pošty, s. p., je pro naši obec Masarykovo náměstí 41, 798 52 Konice, telefon: 954 279 852.

Balóny Konice
Pilotka horkovzdušného balónu OK– 4731 Bc. Zuzana Klimešová nám poskytla řadu informací a zajímavostí, které se týkají právě létání s balónem. Děkujeme a věříme, že i vy si rádi
následující vyprávění přečtete.
Historicky první let balónu je datován na 4. červen 1783, kdy se vznesl horkovzdušný balón bratrů
Montgolfiérů před zraky dvora Ludvíka XVI.
Své prvenství má i náš krásný růžový kostkovaný balón OK 4731, který se poprvé vznesl nad Konicí
3. 11. 2010. Toto datum se tak navždy vepsalo do dějin balónového létání v Konici.
První start proběhl z louky za Konicí, příprava balónu, nafouknutí a následné odpoutání od země,
pomalé stoupání a krásný průlet přes centrum Konice. Na palubě balónu zkušený instruktor balónového létání, a budoucí piloti Lubomír Šmída (otec, provozovatel, který balónem již jednou letěl, a tak
jej to učarovalo, že pořídil vlastní) a Zuzana Šmídová (dcera) – dnes Klimešová. V té době já 22letá
studující holka, která do koše skočila s touhou stát se pilotkou horkovzdušného balónu.

Z dotačního programu
Olomouckého kraje byl do knihovny
pořízen nový interaktivní panel ...str. 6

30. výročí vzniku skupiny Marasd ...str. 5

pokračování na str. 5

Výročí 85 let od založení
SDH Nová Dědina ... str. 6 a 7
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Zveřejněné zápisy ze všech zasedání jsou ve
zkrácené verzi. Podrobnosti a přesné nasměrování rozpočtových opatření najdete na internetové adrese: www.konice.cz – TITULNÍ STRÁNKA
– Nové dokumenty. (Starší zápisy najdete v záložce: ÚŘAD A SAMOSPRÁVA – Úřední deska –
Rozpočet, závěrečný účet – Rozpočtová opatření).

Zastupitelstvo města Konice
8. února 2021
Zápis č. 17/2021 (část – více viz web)
ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva města Konice konaného dne 8. února 2021 v komunitním centru v Konici.
Přítomni: Ing. Leo Doseděl, Bc. Jaroslav Procházka, Ing. Arnold Rozehnal, Ing. Michal Obrusník,
Pavel Šín, František Novák, Jakub Vlček, Mgr. Antonín Vymětal, Pavel Studený, Antonín Vymětal,
Ing. Petr Ullman, Vlastimil Šmída, Mgr. Ludmila
Kopečná Nedomanská
Omluveni: Tomáš Vrba, Mgr. Petr Vařeka
Tajemník: Ing. Bc. Dušan Opletal
Program:
1. Zahájení.
2. Kontrola usnesení ZM a RM za období od
14. 12. 2020 do 8. 2. 2021.
3. Představení plánu výstavby admin. budovy
v Benešově ulici.
4. Majetkové záležitosti.
5. Zpráva o provedených rozpočtových opatřeření koncem roku 2020.
6. Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města – sociální oblast.
7. Rozpočtové opatření.
8. Jmenování zástupce do správní rady Romže, o. p. s.
9. Připomínky, dotazy a podněty členů ZMK
a dalších osob.
10. Usnesení a závěr.
Usnesení č. 17/2021
Zastupitelstvo města Konice dne 8. 2. 2021:
1. Zahájení zastupitelstva města Konice,
schválení programu.
Zastupitelstvo města Konice schvaluje.
2. Kontrola usnesení ZM a RM za období od
14. 12. 2020 do 8. 2. 2021. Zastupitelstvo města Konice schvaluje.
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3. Seznámení zastupitelů s vybudováním administrativní budovy v ul. E. Beneše.
4. Majetkové záležitosti:
a) Prodej pozemku p. č. 4787/26 v k. ú. Konice pro výstavbu RD – Jelínkovi
Zastupitelstvo města Konice:
1. Schvaluje manželům Jelínkovým prodej pozemku p. č. 4787/26 v k. ú. Konice za 1 210 Kč/m2
vč. DPH s tím, že prodávající hradí náklady vzniklé s přípravou a sepsáním kupních smluv, další
možné náklady a správní poplatek katastrálnímu úřadu hradí kupující.
2. Ukládá MPO zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
3. Pověřuje starostu města Konice k podpisu
kupní smlouvy.
b) Prodej pozemku p. č. 4787/30 v k. ú. Konice pro výstavbu RD – Parzyková
Zastupitelstvo města Konice:
1. Schvaluje p. Haně Parzykové prodej pozemku
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p. č. 4787/30 v k. ú. Konice za 1 210 Kč/m vč.
DPH s tím, že prodávající hradí náklady vzniklé
s přípravou a sepsáním kupních smluv, další
možné náklady a správní poplatek katastrálnímu úřadu hradí kupující.
2. Ukládá MPO zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
3. Pověřuje starostu města Konice k podpisu
kupní smlouvy.
c) Prodej pozemků p. č. 4794 a 4795/5 v k. ú.
Konice pro výstavbu RD – Hejlová, Hrubý
Zastupitelstvo města Konice:
1. Schvaluje JUDr. Zuzaně Hejlové a p. Michalu
Hrubému prodej pozemků p. č. 4794 a 4795/5
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v k. ú. Konice za 1 210 Kč/m vč. DPH s tím, že
prodávající hradí náklady vzniklé s přípravou
a sepsáním kupních smluv, další možné náklady
a správní poplatek katastrálnímu úřadu hradí
kupující.
2. Ukládá MPO zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
3. Pověřuje starostu města Konice k podpisu
kupní smlouvy.
d) Prodej pozemku p. č. 4792/4 v k. ú. Konice
pro výstavbu RD – Vrbová, Sýkora
Zastupitelstvo města Konice:
1. Schvaluje Mgr. Veronice Vrbové a Michalu Sýkorovi prodej pozemku p. č. 4792/4 v k. ú. Ko2
nice za 1 210 Kč/m vč. DPH s tím, že prodávající hradí náklady vzniklé s přípravou a sepsáním
kupních smluv, další možné náklady a správní poplatek katastrálnímu úřadu hradí kupující.
2. Ukládá MPO zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
3. Pověřuje starostu města Konice k podpisu
kupní smlouvy.
5. Zpráva o provedených a schválených rozpočtových opatřeních koncem roku 2020.
Zastupitelstvo města Konice bere na vědomí.
6. Veřejnoprávní smlouvy Charita Konice
Rozpočet města na rok 2021
Zastupitelstvo města Konice schvaluje:
1. a) Poskytnutí dotace na celoroční činnost „Charita Konice – domácí zdravotní a hospicová péče“, ve výši 90 000 Kč.
b) Smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční činnost „Charita Konice – domácí zdravotní a hospicová péče“, IČ: 47921218, ve výši 90 000 Kč.
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2. a) Poskytnutí dotace na celoroční činnost
„Charita Konice – charitní pečovatelská služba“,
ve výši 150 000 Kč.
b) Smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční
činnost „Charita Konice – charitní pečovatelská
služba“, IČ: 47921218, ve výši 150 000 Kč.
7. Rozpočtové opatření č. 1/2021
Zastupitelstvo města Konice schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021, které bude v souladu s § 16
odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů zveřejněno na
úřední desce.
8. Návrh na jmenování zástupce města Konice do správní rady Romže, o. p. s.
Zastupitelstvo města Konice jmenuje Mgr. Petra
Vařeku zástupcem města Konice ve správní radě
obecně prospěšné společnosti Romže, o. p. s.
9. Připomínky, dotazy – viz odkaz v úvodu

Rada města Konice
15. února 2021
Usnesení č. 43/2021
Rada města Konice dne 15. 2. 2021:
1. a) Schvaluje Technickým službám Konice, příspěvkové organizaci, Husova 347, 798 52 Konice,
IČ: 08736987, paušální cenu 600 Kč/fekál (5 m3)
+ aktuální výše DPH pro vývoz fekálií včetně jejich odvozu na ČOV a likvidace pro občany místních částí Čunín, Ladín, Křemenec, Nová Dědina
a Runářov, ve kterých není splašková kanalizace
a dále pro občany Konice, tam kde občané neměli
možnost připojit své nemovitosti na splaškovou
kanalizaci s účinností od 1. 3. 2021.
b) Ukládá Technickým službám Konice, příspěvkové organizaci, postupovat při fakturaci dle výše uvedeného bodu a) usnesení.
2. a) Schvaluje Smlouvu č. 02-2021 o nájmu nemovitosti s p. P. K. týkající se pronájmu 2 místností v budově č. p. 131, která je součástí pozemku
p. č. st. 164 v k. ú. Runářov, za cenu 500 Kč/měsíc.
b) Ukládá MPO zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
c) Pověřuje starostu města Konice k podpisu nájemní smlouvy.
3. a) Doporučuje zastupitelstvu města schválit
manželům D. prodej pozemku p. č. 4793/1 v k. ú.
Konice za 1 210 Kč/m2 vč. DPH s tím, že prodávající hradí náklady vzniklé s přípravou a sepsáním
kupních smluv, další možné náklady a správní poplatek katastrálnímu úřadu hradí kupující.
b) Ukládá MPO zpracovat materiál na jednání
Zastupitelstva města Konice v souladu s výše
uvedeným bodem usnesení.
4. Rada města Konice schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2021, které bude v souladu s § 16 odst.
5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněno na úřední
desce.
5. Rada města Konice schvaluje žádost o nerovnoměrné rozložení příspěvku na provoz na období únor a březen 2021 ZŠ a gymnáziu města
Konice příspěvkové organizaci, Tyršova 609,
798 52 Konice.
6. Rada města Konice bere na vědomí zprávu
o výsledku kontroly nahrazující interní audit dle
§29, odstavce 6) a §30, odst. 7) zákona 320/2001
Sb. ve městě Konice za kontrolované období 1. 1.
až 31. 12. 2020.
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7. Rada města Konice schvaluje plán účetního
odpisu majetku města Konice na rok 2021.
8. Rada města Konice:
a) Schvaluje Smlouvu o nájmu prostor s Alzou.cz
a. s. týkající se pronájmu části pozemku p. č. 10
v k. ú. Konice.
b) Ukládá MPO zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
c) Pověřuje starostu města Konice k podpisu nájemní smlouvy.
d) Ukládá MPO zajistit vybudování elektro přípojky v souladu se smluvními podmínkami.
9. Rada města Konice schvaluje:
1. a) Poskytnutí dotace na celoroční činnost „Sboru dobrovolných hasičů v Nové Dědině“, ve výši
15 000 Kč.
b) Smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční činnost „Sbor dobrovolných hasičů v Nové Dědině“,
IČ: 62860585, ve výši 15 000 Kč.
2. a) Poskytnutí dotace na celoroční činnost
„Sboru dobrovolných hasičů v Konici“, ve výši
44 000 Kč.
b) Smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční
činnost „Sbor dobrovolných hasičů v Konici“,
IČ: 70900311, ve výši 44 000 Kč.
3. a) Poskytnutí dotace na akci „TJ Spartak Přerov“, ve výši 6 000 Kč.
b) Smlouvu o poskytnutí dotace na akci „TJ Spartak Přerov“, IČ: 534935, ve výši 6 000 Kč.
4. a) Poskytnutí dotace na celoroční činnost „Český svaz chovatelů – základní organizace Konice,
z. s.“, ve výši 7 000 Kč.
b) Smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční činnost „Český svaz chovatelů – základní organizace Konice, z. s.“, IČ: 775948053, ve výši 7 000 Kč.
10. Rada města Konice bere na vědomí Kritéria
přijímání dětí pro školní rok 2021/2022 do Mateřské školy Konice, příspěvkové organizace.
11. Rada města Konice:
a) Schvaluje Cenovou přílohu pro rok 2021 ke
smlouvě o dílo číslo S015920001 mezi městem Konice a FCC Litovel, s. r. o., Cholinská 1008,
784 01 Litovel, IČ: 25887858 o svozu a likvidaci
odpadů.
b) Schvaluje udělení plné moci FCC Litovel, s. r. o.,
Cholinská 1008, 784 01 Litovel, IČ: 25887858, za
účelem oznámení o uplatnění tzv. slevy (ukládání odpadů ve sníženém dílčím poplatku) a zajištění agendy spojené s placením poplatků za ukládání odpadů na skládku dle zákona č. 541/2020 Sb.
v platném znění.
c) Pověřuje starostu města k podpisu Cenové
přílohy pro rok 2021 dle bodu a) a podpisu plné
moci dle bodu b).
d) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření Cenové přílohy pro rok 2021 dle bodu a),
dále zajistit uzavření plné moci dle bodu b).
12. Rada města Konice:
a) Bere na vědomí dopis manželů H. ze dne 9. 11.
2020.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru prověřit možnost odkoupení pozemku p. č. 841/3 v k. ú. Konice a právo užívání pozemku p. č. 825 manžely H.
c) Ukládá majetkoprávnímu odboru zařadit opravu nájezdu z ulice Vrchlického na „Kopeček“
do plánu oprav.
d) Konstatuje, že výměna zpevněného povrchu
v prostoru před domem č. 22 v ulici Hřbitovní
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není potřebná, neboť se nejedná o frekventovanou komunikaci, její povrch je zpevněn a chodník pro pěší je vybudován po obou stranách ulice Hřbitovní.
e) Pověřuje starostu města informovat manžele
H. o přijatém usnesení.
13. Rada města Konice:
a) Souhlasí s umístěním stavby ,,Konice, rozš. DS
NN, Grepl“.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu vypracovat
vyjádření k uvedenému záměru.
c) Schvaluje Smlouvu č.: PR-001030063606/
005-ENGP o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi městem Konice a E.GD, a. s.
d) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedenými body.
14. Rada města Konice:
a) Souhlasí s umístěním stavby vodovodní a kanalizační přípojky a úpravou obslužné komunikace pro stavbu Bezkontaktní automyčka STATEKON.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu vypracovat
vyjádření k uvedenému záměru.
c) Schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného mezi městem Konice a STATEKON,
s. r. o.
d) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření smluv v souladu s výše uvedenými body.
15. Rada města Konice:
a) Schvaluje Smlouvu č. 03-2021 o nájmu nemovitosti s Agropodnikem les Přemyslovice, a. s., týkající se pronájmu garáže v budově č. p. 82, která
je součástí pozemku p. č. st. 129 v k. ú. Čunín, za
cenu 800 Kč/měsíc včetně DPH.
b) Ukládá MPO zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
c) Pověřuje starostu města Konice k podpisu nájemní smlouvy.
16. Rada města Konice schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2021, které bude v souladu s § 16 odst.
5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
17. Rada města Konice:
a) Bere na vědomí Zprávu o činnosti a rozvoji komunitního centra zpracovanou k 5. 2. 2021.
b) Ukládá odboru sociálních věcí vypracovat analýzu dotačních možností na vybudování akustického řešení sálu v komunitním centru a předložit výsledek této analýzy na příští jednání Rady
města Konice.
18. Rada města Konice:
a) Doporučuje zastupitelstvu města schválit
manželům K. prodej pozemku p. č. 4787/18
v k. ú. Konice za 1 210 Kč/m2 vč. DPH s tím, že
prodávající hradí náklady vzniklé s přípravou
a sepsáním kupních smluv, další možné náklady
a správní poplatek katastrálnímu úřadu hradí
kupující.
b) Ukládá MPO zpracovat materiál na jednání
Zastupitelstva města Konice v souladu s výše
uvedeným bodem usnesení.
19. Rada města Konice:
a) Vyhlašuje záměr pronajmout garáže v budově č. p. 392 v Konici, která je součástí pozemku
p. č. 1409 v k. ú. Konice.
b) Ukládá MPO zpracovat záměr v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
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20. Rada města Konice:
a) Doporučuje zastupitelstvu města schválit manželům G. prodej pozemku p. č. 4787/19 v k. ú.
Konice za 1 210 Kč/m2 vč. DPH s tím, že prodávající hradí náklady vzniklé s přípravou a sepsáním kupních smluv, další možné náklady a správní poplatek katastrálnímu úřadu hradí kupující.
b) Ukládá MPO zpracovat materiál na jednání Zastupitelstva města Konice v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
21. Rada města Konice schvaluje darovací smlouvu – poskytnutí neúčelového peněžitého daru
(dle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění) nadačnímu fondu
RAFAEL DĚTEM dle důvodové zprávy.
22. Rada města Konice:
a) Schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti se Správou železnic, státní organizace, týkající se zřízení a provozování chodníku pro pěší a odrazového chodníku na pozemku
p. č. 551/7 v k. ú. Konice.
b) Ukládá MPO zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
23. Rada města Konice schvaluje zřízení komise
státní památkové péče ve složení:
Předseda komise: Ing. Eva Poláková
Členové komise: Ing. Tomáš Němec, Bc. Pavel Nerad
24. Rada města Konice schvaluje podání žádosti
do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2021 na rekonstrukci zámecké zdi u konického zámku.
25. Rada města Konice schvaluje rozpočtové
opatření č. 4/2021, které bude v souladu s § 16
odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů zveřejněno na
úřední desce.
26. Rada města Konice schvaluje:
a) Přijetí peněžitého daru od Olomouckého kraje ve výši 2 070 Kč dle důvodové zprávy.
b) Znění darovací smlouvy (uzavřené v souladu
s § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník v platném znění) mezi Olomouckým krajem a městem Konice, jejímž účelem je poskytnutí úhrady nákladů dle důvodové zprávy.
27. Rada města Konice schvaluje rozpočtové
opatření č. 5/2021, které bude v souladu s § 16
odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů zveřejněno na
úřední desce.
28. Rada města Konice schvaluje rozpočtové
opatření č. 6/2021, které bude v souladu s § 16
odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů zveřejněno na
úřední desce.
29. Rada města Konice po projednání v části programu „Různé“ ukládá odboru majetkoprávnímu
připravit podklady pro uzavření smlouvy o výpůjčce se Sdružením dobrovolných hasičů Konice na
užívání hřiště u komunitního centra s tím, že kromě jiných smluvních podmínek musí vypůjčitel
strpět akce města a jím zřízených organizací.
30. Rada města Konice ukládá referentu krizového řízení ve spolupráci s členem rady Vlastimilem Šmídou prověřit dotační možnosti na opravu hasičské zbrojnice v Konici.
Usnesení byla schválena v poměru: pro 5, proti 0.
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Výběrové řízení na pozici ředitele / ředitelky Charity Konice
Informace najdete na webu: www.konice.charita.cz/volna-mista/ nebo na webu Arcidiecézní charity Olomouc.
Kompletní přihlášky v zalepené obálce s nápisem: „Výběrové řízení – Konice“ lze doručit nejpozději 31. března 2021 do 15.00 hodin
na adresu: Arcidiecézní charita Olomouc, Křížkovského 6, 779 00 Olomouc. (tel.: 585 229 380, 739 526 262, e-mail: info@acho.charita.cz)
Chirurgická ambulance Konice – MUDr. Šťastný oznamuje, že od 1. 2. 2021 ošetřuje nově i pacienty zdravotní pojišťovny ministerstva
vnitra (ZP 211). Ordinační doba v roce 2021 zůstává stejná, Út a Čt 16.00 – 18.00 hodin. V době pandemie je lépe se předem objednat.
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Balóny Konice
dokončení ze str. 1
A podařilo se, prošla jsem si pilotním výcvikem,
který zahrnoval spoustu startů, kolikrát i drsnějších přistání a nouzové postupy, abych jako pilot
byla vždy připravena řešit jakoukoliv krizovou
situaci. Balónové létání patří mezi jedno z nejbezpečnějších létání u nás, nicméně i tak je potřeba být připraven na cokoliv. Obvykle když vidíte na obloze letět balón, čekáte na palubě pilota. U nás je to trošku jinak, můžete letět s pilotem
i s pilotkou. Pro ženu je to netradiční povolání,
stejně asi jako řidička kamionu či autobusu – ale
proč ne. V České republice je v současné době 7
pilotek balónu.
Létání se mi vždy líbilo a balón byl v té době v naší oblasti málo známá sportovní aktivita, která se
však průběhu našeho 11letého létání stala velmi
atraktivní a vyhledávanou.
Balónovému létání se věnuji od roku 2010, a propadla jsem mu natolik, že se ve vzduchu cítím jako doma. Náš krásný balón je české výroby a veškeré vybavení pravidelně každý rok prochází
technickou prohlídkou pro zajištění maximální
bezpečnosti letu.
Pilotovat balón je nádherná, nicméně zároveň
i psychicky a fyzicky náročná činnost. Každý let
je potřeba předem pečlivě připravit. Pilot musí
dokonale znát meteorologické podmínky, vzdušné prostory letu, letecké předpisy, musí umět
ovládat radiokomunikaci s letišti.
Pokud podmínky pro let nejsou stoprocentní, let
rušíme a navrhujeme náhradní termín. Jde nám
vždy o to, abyste si z letu odnesli ty nejhezčí vzpomínky. Teď vás možná napadá otázka, jestli se dá
balón nějakým způsobem řídit. Kormidlo nemá
a letí podle aktuálního směru větru, nicméně většinou díky stoupání a klesání může balón využívat různé směry větru v různých výškách. V našem koši máme 3 palivové lahve s propan butanem, který slouží jako palivo pro hořák ohřívající vzduch v obalu balónu. Na každý start jsme tak
vybaveni 210 litry paliva, které bohatě poslouží pro bezpečnou hodinku až hodinku a půl ve
vzduchu. Balón je vyroben z polyesterové tkaniny, která je odolná proti vysokým teplotám a koš
je pleten z proutí, které zvládne i tvrdší přistání
v silnějším větru.
Nejlepší práce je ta, která je zároveň i Vašim koníčkem, a u mě to tak platí na 100%. Vždy říkám,
že to není koníček, ale obrovský kůň. A jsem šťastná, že tomuto koni již teď podléhají oba synové –
Matýsek (6) a Šimonek (3) – a často nás na letech
i doprovází. Létáním tak žije téměř celá rodina.
Žádný pilot s balónem neodletí sám, důležitou
součástí je i pozemní personál, který zajišťuje doprovod balónu na místo přistání. Spousta z vás,
kteří si to teď čtete, už jste s námi letěli, tak mi

ZPRAVODAJ KONICE
dáte určitě za pravdu, že každý let je jiné krásné
dobrodružství a pohled z výšky na tu naši krásnou zem vás alespoň na chvíli vytrhne z každodenní reality. Největší odměnou je pro nás nadšený pasažér a úsměv na tváři.
Létáme celoročně, nicméně hlavní letová sezóna je v jarních, letních a podzimních měsících.
Nejčastěji nás můžete vidět na obloze v oblasti
pohádkového Bouzova, Konice, Boskovické brázdy. Máme za sebou několik horských přeletů přes
Krkonoše (Sněžku), Jeseníky (Praděd), lety v Polsku, na jižní Moravě. Jakmile současná situace
dovolí, naším snem je přelet Tater a Alp – a sny se
mají plnit, takové vzpomínky vám nikdo nevezme. :-)
Zuzana Klimešová / red. PK

30. výročí vzniku
skupiny Marasd
O původem konické rockové kapele, věnující se
cca od roku 1992 intenzivněji vlastní tvorbě, slyšel v našem regionu (a často nejen v něm) jistě
téměř každý. Může se pyšnit úspěchy jako např.
třítýdenní vítězství v hudební – klipové hitparádě
Sosákova pětka na tehdejší TV Premiéra (dnešní
Prima), účast v hitparádě ESO na TV Nova, účast
v tehdejší hitparádě ČT – Medúza, její skladby
jsme zejména v průběhu druhé poloviny 90. let
mohli slýchávat na vlnách nejrůznějších regionálních, ale i celostátních rádií – např. Radiožurnálu, nezřídka i jako vítěze rádiových hitparád.
Kapelní diskografie nabízí pět řadových a jedno
výběrové Best of album z roku 2011, na portálu
youtube.com pak můžeme k dnešnímu dni shlédnout poměrně značné množství nejrůznějších
videoklipů. V Marasdu se za 30 let vystřídala zejména na postu kláves a bicích řada muzikantů,
v současné době skupina působí v sestavě: Víťa
Křivánek – kytara, zpěv, Pavel Křivánek – baskytara, zpěv, Pepa Hrabal – klávesy, zpěv a Roman
Mlynář – bicí. Jelikož v letošním roce slaví kapela výročí 30 let (vznik 1991), zeptali jsme
se jejího kapelníka Víti Křivánka, co pro své
příznivce a fanoušky k tomuto výročí Marasd
chystá.
„K výročí 30 let jsme se rozhodli všem těm, kdo
nám tak nějak zůstávají věrní, nabídnout hned
tři zajímavé hudební ochutnávky. První je reedi-
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ce našeho zřejmě nejúspěšnějšího alba Nesmíš
všechno vážně brát, jehož původní skladové zásoby jsou již delší čas vyprodány a o CD je pořád
poměrně značný zájem – a to nejen v moravském
regionu. Věřím, že je to dobrá zpráva pro ty, kteří
do dnešního dne album fyzicky nevlastní, nebo
jim třeba chybí v jejich sbírce. Zvuk nahrávky prošel ve studiu Deltaphon records vkusným a nenásilným remasteringem, který, ač v jistých směrech vylepšený, plně zachovává vlastnosti a jakési ‚kouzlo nedokonalosti‘ původní nahrávky,
upravena a aktualizována byla i PC datová stopa, původně uzpůsobená systému Windows 95.
K dostání by CD mělo být zhruba na přelomu letošního jara a léta.
Druhou událostí, které momentálně věnujeme
svůj čas a energii, je vznik zbrusu nového alba
(prozatím nemá název), které bychom chtěli, pokud to celková situace dovolí, v létě veřejně představit a pokřtít (viz dále). Jako většina hudebních uskupení – tak i my jsme využili současnou
‚Korona dobu‘, dali dohromady hudební nápady,
takříkajíc se zavřeli do studia a nyní intenzivně
pracujeme na nových nahrávkách. Už teď můžu
prozradit, že půjde o hudebně zajímavý celek
a projekt, neboť o autorství cca deseti písní jsme
se tentokrát víceméně rovným dílem podělili tři
– já (Víťa), Pavel a Pepa – a jelikož každý z nás
skládá trochu jinak, výsledkem bude skutečně
nebývale pestrá písňová kolekce. Musím říct, že
jsme se do skládání a realizace nashromážděných nápadů po jistém čase celkem nadšeně vrhli
a věříme, že výsledek bude stát skutečně za to.
Co se týče textů, tak jsme se na tomto albu rozhodli dát prostor (i) externím spolupracovníkům,
např. se zde objeví jméno výborné zlínskootrokovické zpěvačky, autorky a hlasové pedagožky
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Jany Lukášové, nebo olomouckého muzikanta
a autora Lukáše Dostála a možná i dalších, prozatím ale nechceme příliš předbíhat. Momentálně se nacházíme ve fázi nahrávání nástrojů.
Třetí událostí, kterou společně plánujeme, je samotný výroční koncert – předběžně naplánovaný na konec července 2021 v konickém parku.
Ke spolupráci byli osloveni i bývalé členové, přičemž celkovou povahu a formu akce ještě společně ladíme s pořadatelem Tomášem Mamutem
Greplem. A jak už jsem nastínil, mělo by zde být
pokřtěno právě i zmíněné nové album, podle našich plánů by měly být opět přítomny kamery,
velké pódium, kvalitní zvuk a světla. Chceme, aby
si diváci, kterých bychom moc rádi přivítali opravdu hojné množství, z této akce odnesli nevšední
a nezapomenutelný zážitek. Doufejme, že nám
celková ‚Korona‘ situace bude alespoň trochu
přát a vše se nakonec podaří zrealizovat. O veškerém dění budeme aktuálně informovat na našich stránkách (www.marasd.cz) a facebookovém profilu.“
Vítězslav Křivánek / red. TV

Nový panel – nová interaktivní
technika v naší knihovně

Napínavý thriller Lucy Clarkeové Pozvala mě
dál, odhaluje dávná tajemství spisovatelky, která jí brání v noci usnout. Strach a panika ovládá
její domov. Podobné pocity zažívá v dalším románu Osudný slib kriminalistka Kim Stoneová,
která vyšetřuje smrt kolegy a čelí sériovému vrahovi. Autorka Angela Marsonsová je úspěšnou
anglickou spisovatelkou a její knihy se řadí mezi
nejprodávanější v Anglii. Další detektivní novinkou je Mlha nad Shadow Sands. V druhém případu Kate Marshallové rozepsal Robert Bryndza příběh bývalé policistky, která pátrá po záhadném mizení mladých lidí související s mlhou
nad Shadow Sands. Sochař smrti je název posledního detektivního románu, kterým jsme doplnili náš fond. Tentokrát Chris Carter předkládá sériového vraha, který skrývá u každé oběti
hádanku. Od napětí se můžete odreagovat prvotinou rozhlasové a televizní moderátorky Hany
Švejnohové Mrcha jemně uzená a pro ty, kdo
se těší na jarní zahradu, máme dvě nové publikace Ferdinanda Lefflera, Žijte ve své zahradě
a Zelené pokoje. Děti potěšíme Neuvěřitelně šílenými příběhy známého komika Lukáše Pavláska, nebo Maxovými trablemi od autorky oblíbené série Deník Mimoňky. Tentokrát Rachel
Renée Russellová svoje příběhy věnovala pro
kluky, ale holky potěšíme knihou Anna a Elsa
dobrodružstvím z ledového království.
Vlasta Snášelová
www.konicka.knihovna.cz
tel.: 582 396 487
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vé Orla byli z řad dělníků, rolníků, řemeslníků,
tedy chudé, ale přesto obětavé skupiny lidí. Pro
Orla pracovali v každé volné chvíli. Bylo jich tehdy poměrně málo na počet, 110 členů a 70 žáků.
Avšak svou činností měli čestné místo mezi konickými spolky.
Rozvoj Orla v Konici byl omezen tím, že neměli
vlastní cvičiště. V letech 1935 a 1937 však zakoupil Orel pozemky o výměře 1,5 ha tehdy při
silnici k Jesenci, dnes ulice Sportovní, na kterých
zřídil hřiště a později veřejné koupaliště. Ideální
poloha pro sportovní činnost. Zakoupení pozemků, stavba a úprava terénu i hřiště si vyžádala
značných nákladů, přestože členové odpracovali
přes 2000 hodin zdarma. V roce 1938 bylo zřízeno veřejné koupaliště, které mělo 33,3 m na délku a 20 m na šířku. Na stavbu přispěli i občané
Konice, zejména bratr Svoboda.
Cvičiště i koupaliště sloužilo asi 40 let. Vzhledem
k nedostatku finančních prostředků a náročnosti oprav na údržbu – koupaliště postupně vyžadovalo nákladné opravy – bylo následně přistoupeno k jeho zrušení a nahrazení sportovním areálem (dnešní fotbalové hřiště). V letech čtyřicátých se tehdy také pracovalo na projektu hráze –
malé údolní přehrady – nad Konicí v prostoru
zvaném Zaloučí, aby byla zachycená voda Romže pro případ sucha v letních měsících. Pod takto vzniklou vodní nádrží mělo být zřízeno koupaliště. To se již neuskutečnilo.
Vývojem všech změn a událostí, zaměření obyvatel, byl postupně Orel oslaben a obyvatelé přešli
do jiných organizací v té době vzniklých, např.
Sokola.
Podklady z Národohospodářské propagace Konice a Litovel.
Zveřejnila Ing. B. Slouková

To nejlepší pro vaše vzdělávání
• nový panel je komplexním řešením pro interaktivní výuku
• špičkový Vestel s dokonalými barvami a úhlopříčkou 139 cm
• počítač Dell s Windows 10 Pro
• výukové programy, dotyková pera a multifunkční stojan
• tento nástroj slouží pro rozvoj vzdělávání a kreativity dětí
• jeho funkce inteligentní výuky rozšiřuje naše služby
o multimediální zájem dětí

Městská knihovna
Konice
Z dotačního programu Olomouckého kraje
byl do knihovny pořízen nový interaktivní
panel, který slouží k rozvoji a kreativitě dětí.
Umožňuje výukové programy v rámci mimoškolního vzdělávání, jeho funkce inteligentní výuky
rozšiřuje naše služby o multimediální zájem dětí. Má v nabídce poznávání, logiku, hry, komunikaci, internet, dotykové pero, malování, aplikace a pracovní listy pro školáky i nejmenší děti.
Vyzkoušet si ho můžete vždy v půjčovní dny
v knihovně.
Naši nabídku knih začínáme doporučením rodičům a všem, kteří rádi čtou a nevědí si rady
s tím, jak ve svých blízkých probudit lásku ke čtení. Jako román je název knihy milovníka literatury a pedagoga Daniela Pennace. Desatero práv
čtenáře z této knihy si můžete přečíst na našich
webových stránkách. Tato útlá knížka o psaní
poutavě a vtipně vypráví a nápaditě inspiruje.

Jednota
československého
Orla v Konici
V Konici dne 25. března 1909 vznikla skupina
katolické Omladiny Orla , která se v roce 1913 po
okresním sjezdu přejmenovala na Orla. V roce
1914 Orel uspořádal první veřejné cvičení. První náčelník byl Antonín Augustin. Později, v roce
1919, se přejmenoval na Orel československý.
Orel se zúčastňoval všech významných událostí.
Účastnil se sletu v Brně v roce 1922, sletu ve
dnech Orelstva 1929 v Praze a řady župních sletů v okolí. V roce 1930 získal Orel darem od odbočky Svazu katolických žen a dívek prapor, který byl 3. července slavnostně posvěcen. Výročí
svého založení a výročí republiky oslavil konický
Orel divadelním představením a veřejným cvičením. Kulturní poslání plnil Orel hodnotnými
divadelními hrami, přednáškami a půjčováním
knih ze své knihovny. Otevřeli též veřejnou čítárnu s 35 různými časopisy. Dramatický odbor pořádal zájezdy do okolních větších obcí s úspěšnými operami. Byl znám i pěvecký kroužek. Členo-

Výročí 85 let
od založení
SDH Nová Dědina
První zmínka o založení Sboru dobrovolných
hasičů v Nové Dědině je uvedena v Protokolu
sepsaném při ustavující valné hromadě konané
dne 29. března 1936 v hostinci pana Františka
Rozmana.
Citace z Protokolu ustavující valné hromady:
„Starosta obce Alois Fišer přivítal přítomné, objasnil význam hasičstva zvlášť v dnešních těžkých dobách a konstatoval, že dle předběžného soupisu
přihlásilo se do sboru 26 členů činných a 26 přispívajících. Dle presenční listiny jest přítomno valné
hromady 35 členů, čímž valná hromada jest schopna usnášení.“
Prvním starostou sboru byl zvolen právě Alois
Fišer, rolník z domu č. p. 16.
Tím započala dlouholetá činnost Sboru dobrovolných hasičů v Nové Dědině.
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Na členské schůzi 6. června 1936 se jednalo o nákupu hasičské stříkačky. O prodej se ucházelo 5
firem. Nakonec bylo hlasováním lístky schváleno pořízení stříkačky FF3-III o výkonu osmnácti
koňských sil od Sigmundových závodů z Lutína
za 12 600 Kč. Kupní cena byla uhrazena s pomocí
výpůjčky ve výši 10 000 Kč u Spořitelního a záloženského spolku v Nové Dědině a zaručena podpisy členů Sboru dobrovolných hasičů.
V následujícím roce 1937 byl zakoupen z Hasičských závodů z Čech pod Kosířem podvozek pod
hasičskou stříkačku a dne 5. července 1937 proběhlo páterem Františkem Bílkem, děkanem
z Konice, slavnostní svěcení a předání nové motorové stříkačky veřejnosti. Pro tuto akci členové sboru vybudovali vedle místní školy cvičiště
s tanečním parketem a výsadbou okolních bříz.
Mimo těchto hlavních aktivit probíhala běžná
činnost cvičební a kulturní. Byly realizovány preventivní činnosti ve spolupráci s obcí, jako byla
například organizace hlídek v obci. Pořádaly se
taneční zábavy, oslavy výročí a výlety.
V roce 1938 se také podařilo zahájit výstavbu
hasičského skladiště, budoucí hasičské zbrojnice, na pozemku bratra Štěpána Grulicha. Stavba
původní hasičské zbrojnice byla dokončena v rekordním čase jednadvaceti dnů s finančním nákladem 7 000 Kč.
Těžké období 2. světové války znamenalo i pro
sbory dobrovolných hasičů významné omezení
jejich činnosti. Bylo nutné podřídit svoji činnost
pouze povoleným akcím zaměřeným na vzdělávání, zdravotnické kurzy a technické přednášky.
V roce 1948 bylo schváleno převzetí stavby letního sálu „Záloučí“ i s veškerým inventářem od
Svazu české mládeže a zaplacení veškerých dluhů, které na stavbě vázly.
V roce 1951 došlo v rámci reorganizace hasičstva ke změně názvu hasičských sborů na Místní
hasičské jednoty, později Místní jednoty československé požární ochrany.
Činnost hasičů pokračovala plynule až do dnešní doby. Postupně byla pořízena také další hasičská technika, jako jsou motorové stříkačky PS 8
a PPS 12. Od svého založení je dodnes Sbor dobrovolných hasičů nejpočetnější a nejdéle fungující organizací v obci Nová Dědina. Členové sboru
se stále podílejí na společenském životě v obci
a sportovní činnosti mládeže. Aktuálně tvoří členskou základnu 45 členů. Sbor disponuje vozidlem
Volkswagen Caravelle pořízeným v roce 2015
a motorovými stříkačkami pro sportovní i zásahovou činnost.
V současnosti je Sbor dobrovolných hasičů Nová Dědina zařazen do 4. okrsku, kam patří ještě sbory
ze Štarnova, Přemyslovic, Stražiska a Ptení. 13 členů SDH Nová Dědina tvoří zásahovou jednotku zřízenou městem Konice, která je řazena jako JPO V.
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V nynější době je činnost Sboru dobrovolných
hasičů ovlivněna již více jak rok stále trvající koronavirovou krizí, která významným způsobem
nabourává možnost aktivního působení jeho členů. Z toho důvodu nebudou bohužel letos pořádány oslavy založení Sboru dobrovolných hasičů. Proto touto cestou děkujeme všem minulým
i současným členům sboru za odvedenou práci
a přejeme hlavně hodně zdraví. Srdečně doufáme, že se v příhodnějších časech všichni společně opět setkáme.
Výbor SDH Nová Dědina

Poděkování
za Tříkrálovou sbírku
Nejde mi zprávu o Tříkrálové sbírce 2021 v Konici začít jinak, než slovem: děkujeme. Ostatně,
posuďte sami.
Přípravy k letošní sbírce jsme s našimi koordinátorkami absolvovali velmi poctivě. Vše bylo téměř připraveno. Nicméně musím přiznat, že již
na začátku prosince panovalo okolo sbírky citelné napětí. Přiblížil bych ho dvěma postoji. Jeden:
„Já bych své děti v takové situaci koledovat nepustila.“ A druhý hlas: „Neblázněte, to se přeci dá
zvládnout i nyní. Lidé se těší na něco normálního. Koledníci je potěší.“ Covidové statistiky před
Vánocemi ale dávaly tušit, že dobré to nebude.
A tak, i když velmi nerad, nakonec jsem ještě před
svátky pomohl urychlit rozhodnutí vedení Charity, které znělo „nekoledujeme“. Důvod byl nasnadě a jednoznačný – zdraví. Zdraví koledníčků, vedoucích skupinek, organizátorů, navštívených lidí v domácnostech. Pro mnoho lidí uvnitř
i okolo Charity a samotné sbírky, to byla v tu dobu těžko přijatelná kapitulace, ale děkuji za to,
že ji přijali. Statistiky zdravotníků v době Třech
králů pak dávaly za pravdu, že to rozhodnutí bylo nutné a jediné správné.
Náhradní řešení Tříkrálové sbírky bez koledníků
je téměř nemyslitelné. Bez koledníků to nejde.
A na tom vlastně trvám. S Tříkrálovou sbírkou
měla ta letošní společný jen ten název. Koledníci
nekoledovali, nezpívali, neroznášeli radostnou
zvěst, nežehnali domům tradičním křídovým nápisem.
Po zrušeném koledování naše koordinátorky
rychle s odvahou požádaly o pomoc starostky
a starosty obcí, lékárnice, prodavačky či majitele
obchodů, kněze ve farnostech apod. o to, zda bychom u nich nemohli ponechat zapečetěné kasičky, o čemž veřejnost informujeme a „snad někdo
přijde a přispěje“. Vlastně Tříkrálová sbírka úplně obráceně. Jiné roky si s koledníky, koledou
a požehnání pro dar přijdeme.
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Letos měli přijít dárci za námi, za našimi statickými kasičkami. Výsledek za Charitu Konice má v částce 314 519 Kč obrovskou sílu informace, že lidé Charitu a její služby v regionu
vnímají jako užitečné a potřebné. Počítají s nimi
a nenechali ji bez podpory. A tak musím znovu
opakovat své úvodní: děkujeme. Opravdu děkujeme všem dárcům a i těm, kteří přispěli do
výnosu sbírky darem na účet či přes webovou virtuální online kasičku, což činí dalších
35 379 Kč. (Podrobnější výsledky najdete na
webu www.konice.charita.cz )
Konkrétně v našem regionu podporujeme terénní i pobytové sociální a zdravotní služby, pečovatelskou a nyní nově odlehčovací službu, která se
zdárně rozjíždí. Potřebujeme také zahájit obnovu
vybavení Domu pokojného stáří v Bohuslavicích,
kde nás nejvíce trápí dosluhující vzduchotechnika a výtah. Nic z toho nezvládáme bez provozních
a investičních dotací, které je nutné dokrýt. Díky
letošní intenzivní a aktivní podpoře tříkrálových
dárců určitě budeme schopni něco z toho zvládnout. A za to jsme upřímně a velmi vděční.
Úvodní poděkování si dovolím ještě rozvinout.
Děkujeme za laskavé svolení s umístěním kasiček a takto poskytnutou podporu v Konici zejména: panu starostovi, vedení města a obsluze podatelny Městského úřadu Konice, majitelům a obsluze obou lékáren v Konici, prodavačkám COOP
v Konici, prodejnám CBA Konice (Husova a Chmelnice), prodejnám potravin v Runářově a v Čuníně, konické prodejně Zeleniny (St. Machač) a místnímu duchovnímu a děkanovi P. Ryšánkovi. Mé
veřejné a veliké poděkování za nasazení a trpělivost patří i touto cestou také našim koordinátorkám Tříkrálové sbírky Charity Konice paní Naděždě Páleníkové a paní Svatavě Grulichové.
Marek Navrátil, ředitel Charity Konice
INZERCE

Koupím rodinný dům,
parcelu k výstavbě nového domu.

Mobil: 605 541 452
S přítelem sháním ke koupi
chatu, chalupu. Blízko lesa.
Tel.: 731 078 958
INZERCE

!!TVRDÉ DŘEVO!!
Prodám palivové dřevo štípané
měkké / tvrdé rovnané 50 cm / 100 cm,
sypané 25 – 50 cm,
smrkovou kulatinu 2 m,
piliny za odvoz.

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

2 VIDEOZÁZNAMY
VÁNOČNÍ VÝSTAVY
INSTALOVANÉ V GALERII
ZÁMKU KONICE NAJDETE NA:

MeKS Konice

Přijme muže i ženy na pracovní pozice:

Dělník sklářské výroby – nepřetržitý provoz
Požadujeme dobrý zrak a spolehlivost.
Pracovní náplň:
• třídění a balení obalového skla

Elektrikář do směnové údržby – nepřetržitý provoz
Co od Vás čekáme:
• vyučen v oboru elektro
• vyhl. 50/1978 Sb., min. § 6
• praxe v oboru elektro min. 3 roky na vysokém a nízkém napětí do 22 kV
Co bude Vaším úkolem /náplní práce:
• provádění oprav elektrických zařízení
• provádění nových elektro instalací
• seřizování a údržba výrobních linek
• provádění revizí ručního nářadí a přístrojů

Provozní zámečník
na ranní směně i v nepřetržitém provozu – střídání směn
Co od Vás čekáme:
• SOU /SŠ strojírenského zaměření
• svářečský průkaz
• základní znalost práce na obráběcích zařízení
• řidičské oprávnění na plošinový vozík a VZV – výhodou
• praxe v oboru alespoň 2 roky
• zručnost, samostatnost, zodpovědnost, komunikativnost a flexibilita
Co bude Vaším úkolem /náplní práce:
• zajišťování plynulého chodu daného provozu
• odstraňování závad na jednotlivých zařízeních a výrobních linkách
• spolupráce při montáži a demontáži výrobních zařízení
• provádění preventivních prohlídek jednotlivých zařízení

Co Vám nabízíme?
Práci v zavedené společnosti a perspektivním oboru
Měsíční a pololetní odměny v závislosti na výsledcích firmy
Dlouholetou spolupráci na pracovní poměr
Pět týdnů dovolené
Příspěvek na stravování
Příspěvek na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření
Příspěvek na dopravu do zaměstnání
Použití zdravotnického zařízení (vitamínové balíčky)
Na Vaše písemné odpovědi se strukturovaným životopisem se těšíme na e-mailu:

iva.petrova@sklomoravia.com, tel.: 739 661 710, 516 427 706

www.sklomoravia.cz
Zpravodaj Konice. Periodický tisk územního samosprávného celku Města Konice. Vychází 1× měsíčně. Zdarma. Číslo 3. Toto číslo vychází 1. 3. 2021. Vydává Městské kulturní
středisko Konice, příspěvková organizace, Kostelní 46, 798 52 Konice. IČO: 00209988. Telefon redakce: 582 397 250, e-mail: zpravodaj.konice@seznam.cz. Fotografie
archiv redakce. Upozornění pro GDPR: Na všech akcích MěKS Konice pořizujeme foto i video záznam. Uzávěrka příspěvků 15. března 2021. Autor příspěvku odpovídá za
věcnou i jazykovou správnost. Registrováno Referátem kultury Ministerstva kultury MK ČR E 11904. Grafická úprava a tisk: DTP centrum, v. o. s. Náklad 1400 výtisků.

