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Město Konice s místními částmi Čunín, Křemenec, Ladín, Nová Dědina a Runářov
Vážení spoluobčané,
přikládáme pár fotek ze setkání občanů s vedením města, které se uskutečnilo v Komunitním centru 15. 7. 2021. „Probrali jsme společně investiční záměry města od oprav chodníků a silnic, přes připravované nákladné záměry. Dlouze jsme diskutovali o nabídce soukromého investora na
vybudování administrativní budovy v ulici E. Beneše. Naše setkání splnilo mé očekávání, konstruktivní připomínky, pracovní věcná diskuze, názorová zpětná vazba od občanů, to opravdu vítám. Participace veřejnosti
na rozhodování města je pro jeho rozvoj naprosto zásadní“, hodnotí situaci starosta Michal Obrusník.
Další setkání s občany chystá vedení města na září 2021. O termínu budete informování prostřednictvím rozhlasu, stránek města, facebooku
a mobilní aplikace „Moje obec“.

Turistický a poznávací výlet do Žďáru
nad Sázavou s KČT Konice
Tentokrát jsme se vypravili nejen za zdoláváním kilometrů, ale
i za památkami do východočeského kraje. pokračování na str. 7

strana 2

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
14. června 2021
Zápis č. 20/2021
z 20. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. června 2021 v komunitním centru v Konici.
Přítomni: Ing. Arnold Rozehnal, Ing. Michal Obrusník, Pavel Šín, František Novák, Jakub Vlček,
Tomáš Vrba, Mgr. Petr Vařeka, Ing. Petr Ullman,
Vlastimil Šmída, Antonín Vymětal, Pavel Studený, Mgr. Antonín Vymětal
Omluveni: Ing. Leo Doseděl, Mgr. Ludmila Kopečná Nedomanská, Bc. Jaroslav Procházka
Tajemník: Ing. Bc. Dušan Opletal
Program:
1. Zahájení.
2. Kontrola usnesení.
3. Majetkové záležitosti.
4. Schválení dohody o poskytnutí dotace – Videotechnika KC Konice.
5. Schválení rozhodnutí o poskytnutí dotace
– Vybudování chodníku na Masarykově náměstí v Konici.
6. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace – Rekonstrukce opěrné zámecké zdi v Konici.
7. Účetní závěrka 2020 města Konice.
8. Závěrečný účet města 2020.
9. Žádost TS, příspěvkové org., o účelový příspěvek na provoz.
10. Darovací smlouva HZS.
11. Dodatek č. 3 zřizovací listiny Mateřská škola
Konice.
12. Rozpočtová opatření.
13. Veřejnoprávní smlouva Sokol Konice.
14. Servisní společnost odpady Ol. kraje, a. s. – delegace zástupce města na VH, změna stanov,
nominace zástupce města do dozorčí rady.
15. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci – Technická infrastruktura pro výstavu RD Konice.
16. Výběr dodavatele – rozšíření systému separace odpadů.
17. Připomínky, dotazy a podněty členů ZMK
a dalších osob.
18. Usnesení a závěr.

ZPRAVODAJ KONICE
Usnesení 20/2021
Zastupitelstvo města Konice dne 14. 6. 2021:
1. Zahájení Zastupitelstva města Konice, schválení programu.
Zastupitelstvo města Konice schvaluje program
zasedání zastupitelstva.
2. Kontrola usnesení ZM a RM za období od
26. 4. do 14. 6. 2021. Zastupitelstvo města Konice schvaluje kontrolu usnesení ZM a RM za období od 26. 4. do 14. 6. 2021.
3. Majetkové záležitosti:
a) Prodej části pozemku p. č. 1301/1 v k. ú.
Konice – Nádvorník
Zastupitelstvo města Konice:
1. Neschvaluje p. Nádvorníkovi prodej části pozemku p.č. 1301/1 v k.ú. Konice.
2. Ukládá MPO informovat žadatele v souladu
s výše uvedeným bodem usnesení.
b) Prodej pozemku p. č. 4787/26 v k. ú. Konice pro výstavbu RD – Zavadilovi
Zastupitelstvo města Konice:
1. Doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení č. 17/2021-4a ze dne 8. 2. 2021 týkající
se prodeje pozemku p. č. 4787/26 v k. ú. Konice.
2. Schvaluje manželům Zavadilovým 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.
3. Ukládá MPO zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
c) Bezúplatný převod pozemku p. č. st. 263/1
jehož součástí je čekárna v k. ú. Laškov –
UZSVM
Zastupitelstvo města Konice:
1. Schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu
vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. UZSVM/BPV/517/2021BPVM s ČR-Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových týkající se bezúplatného převodu pozemku p. č. st. 263/1 v k. ú. Laškov a stavby
čekárny postavené na pozemku p. č. st. 263/1
a p. č. st. 263/2 v k. ú. Laškov.
2. Ukládá MPO zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
d) Prodej části p. č. 250/1 v k. ú. Ladín – Grulichovi
Zastupitelstvo města Konice:
1. Schvaluje prodej části pozemku p. č. 250/1
v k. ú. Ladín manželům Grulichovým za cenu
200 Kč/m².
2. Ukládá MPO zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
4. Schválení Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR – Videotechnika
do komunitního centra
Zastupitelstvo města Konice schvaluje Dohodu
o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na videotechniku do komunitního centra.
5. Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace
na akci „Vybudování chodníku na Masarykově náměstí v Konici“
Zastupitelstvo města Konice schvaluje Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Vybudování chodníku na Masarykově náměstí v Konici“.
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6. Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace
s Olomouckým krajem na akci „Rekonstrukce opěrné zámecké zdi v Konici“
Zastupitelstvo města Konice schvaluje Smlouvu
o poskytnutí dotace na akci „Rekonstrukce opěrné zámecké zdi v Konici“.
7. Účetní závěrka města Konice sestavená
k rozvahovému dni 31. 12. 2020
a) Zastupitelstvo města Konice schvaluje účetní
závěrku města Konice sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020.
b) Zastupitelstvo města Konice ukládá odboru finančnímu zajistit administraci informací o schválení účetní závěrky do centrálního systému účetních informací státu.
8. Závěrečný účet města Konice za rok 2020
a Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření města Konice za rok 2020
Zastupitelstvo města Konice schvaluje celoroční
hospodaření města Konice a závěrečný účet města Konice za rok 2020 včetně zprávy nezávislého
auditora o výsledku přezkoumání hospodaření
města za rok 2020, a to bez výhrad.
9. Účelový příspěvek na provoz 2021 Technické služby Konice, p. o.
Zastupitelstvo města Konice schvaluje účelový
příspěvek na provoz 2021 na vybudování veřejného osvětlení v nové ulici Burianova Konice
I. etapa rok 2021, ve výši 500 000 Kč s vyúčtováním dané akce zřizovateli do 15. 12. 2021.
10. Darovací smlouva – Hasičský záchranný
sbor Olomouckého kraje
Zastupitelstvo města Konice schvaluje darovací
smlouvu s Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje na poskytnutí finančního daru
ve výši 40 000 Kč.
11. Změna přílohy zřizovací listiny Mateřská
škola Konice, příspěvková organizace – dodatek č. 3
Zastupitelstvo města Konice schvaluje dodatek
č. 3 Zřizovací listiny příspěvkové organizace města, Mateřská škola Konice, kdy tímto dodatkem
dochází ke změně přílohy zřizovací listiny č. 1 Pozemky. Původní hodnota pozemku p. č. 0467/1
v k. ú. Konice ve výši 75 380 Kč (majetku předaného k hospodaření) se snižuje o 480 Kč a o výměru 24 m² výsledná hodnota pozemku činí
74 900 Kč a výměra 3 745 m².
12. Rozpočtová opatření:
a) Rozpočtové opatření č. 15/2021
Zastupitelstvo města Konice schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2021, které bude v souladu
s § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
b) Rozpočtové opatření č. 16/2021
Zastupitelstvo města Konice schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2021, které bude v souladu
s § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
c) Rozpočtové opatření č. 20/2021
Zastupitelstvo města Konice schvaluje rozpočtové opatření č. 20/2021, které bude v souladu
s § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
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d) Rozpočtové opatření č. 22/2021
Zastupitelstvo města Konice schvaluje rozpočtové opatření č. 22/2021, které bude v souladu
s § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
e) Rozpočtové opatření č. 24/2021
Zastupitelstvo města Konice schvaluje rozpočtové opatření č. 24/2021, které bude po schválení zastupitelstvem v souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
f) Rozpočtové opatření č. 25/2021
Zastupitelstvo města Konice schvaluje rozpočtové opatření č. 25/2021, které bude po schválení zastupitelstvem v souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
g) Rozpočtové opatření č. 26/2021
Zastupitelstvo města Konice schvaluje rozpočtové opatření č. 26/2021, které bude po schválení zastupitelstvem v souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
h) Rozpočtové opatření č. 27/2021
Zastupitelstvo města Konice schvaluje rozpočtové opatření č. 27/2021, které bude po schválení zastupitelstvem v souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
13. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Sokol Konice
Zastupitelstvo města Konice schvaluje:
a) Poskytnutí dotace na celoroční činnost „Tělocvičné jednotě Sokol Konice“, ve výši 90 000 Kč.
b) Smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční
činnost „Tělocvičné jednotě Sokol Konice“, IČO:
47919949, ve výši 90 000 Kč.
14. Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a. s. – valná hromada, změna stanov,
nominace zástupce města do dozorčí rady
Zastupitelstvo města Konice
a) Schvaluje podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) návrh
na úpravu znění stanov akciové společnosti
Servisní společnost odpady Olomouckého kraje,
a. s., se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO: 07686501 ve znění
uvedeném v příloze.
b) Revokuje usnesení Zastupitelstva města Konice č. 3a)/11/2020 ze dne 11. 5. 2020.
c) Navrhuje v souladu s §84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
do dozorčí rady Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje, a. s., IČO: 076 86 501, zástupce
města Konice Ing. Michala Obrusníka.
d) Revokuje usnesení Zastupitelstva města Konice č. 11)/14/2020 ze dne 7. 9. 2020.
e) Deleguje podle § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Ing. Bc. Dušana Opletala, jako zástupce města
Konice na valné hromady akciové společnosti
Servisní společnost odpady Olomouckého kraje,
a. s., IČO: 07686501.
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f) Deleguje podle § 84 odst. 2 písm. f) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) Ing. Michala Obrusníka, jako náhradníka zástupce města Konice na valné hromady akciové společnosti
Servisní společnost odpady Olomouckého kraje,
a. s., IČO: 07686501.
15. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. SML/2020/
0066/MPO na akci „Technická infrastruktura pro výstavbu RD Konice“
Zastupitelstvo města Konice:
a) Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.
SML/2020/0066/MPO na akci „Technická infrastruktura pro výstavbu RD Konice“.
b) Ukládá věcně příslušnému odboru zajistit uzavření dodatku v souladu s výše uvedenými body.
16. Výběr dodavatele – Rozšíření systému separace odpadů – město Konice
Zastupitelstvo města Konice:
a) Schvaluje, na základě doporučení hodnotící
komise, dodavatele zakázky „Rozšíření systému
separace odpadů – město Konice“, kterým je společnost Ladislav Sloupský, Kandia 48, 798 57 Laškov, IČO: 41499999.
b) Schvaluje kupní smlouvu mezi městem Konice a společností Ladislav Sloupský, Kandia 48,
798 57 Laškov, IČO: 41499999.
c) Ukládá věcně příslušnému odboru zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedenými body.

Rada města Konice
28. června 2021
Usnesení č. 50/2021
Rada města Konice dne 28. 6. 2021:
1. a) Schvaluje nový platový výměr ředitelce
Mateřské školy Konice, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu, s účinností od 1. 8.
2021.
b) Ukládá odboru finančnímu, oddělení školství,
připravit platový výměr pro ředitelku Mateřské
školy Konice, příspěvková organizace.
2. a) Bere na vědomí vyplacení odměn všem zaměstnancům Mateřské školy Konice.
b) Schvaluje mimořádnou odměnu ředitelce Mateřské školy Konice, příspěvková organizace, dle
předloženého návrhu.
3. Schvaluje rozpočtové opatření č. 29/2021, které bude v souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/
2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
4. Schvaluje rozpočtové opatření č. 30/2021, které bude v souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/
2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
5. Schvaluje podání výpovědi smlouvy na palivové karty CCS Limit dle důvodové zprávy.
6. a) Schvaluje poskytnutí dotace na akci „Muzeum řemesel Konicka, z. s.“, ve výši 10 000 Kč.
b) Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na akci
„Muzeum řemesel Konicka, z. s.“, IČO: 22740678,
ve výši 10 000 Kč.
7. Schvaluje Základní škole a gymnáziu města
Konice, příspěvkové organizaci, provedení oprav
svěřeného majetku dle podané žádosti.
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8. Schvaluje v souladu s §102 odst. 2 písm. b)
zákona o obcích řediteli Technických služeb Konice, p. o., platový výměr č. 2 dle přílohy, s účinností od 1. 6. 2021.
9. Bere na vědomí Zprávu o činnosti a rozvoji komunitního centra, zpracovanou k 18. 6. 2021.
10. Schvaluje rozpočtové opatření č. 31/2021,
které bude v souladu s § 16 odst. 5 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
11. Schvaluje Základní škole a gymnáziu města
Konice, příspěvkové organizaci, podání žádosti
o přidělení finančních prostředků z fondů EU operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání výzva
č. 02_20_080 pro Šablony III-MMR v prioritní
ose 3 OP.
12. a) Schvaluje Dohodu o umístění orientační
tabule se společností NABISWERA, s. r. o.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření dohody v souladu s výše uvedeným usnesením.
13. a) Doporučuje zastupitelstvu města schválit
p. J. V. a Mgr. B. S. prodej pozemku p. č. 4787/23
v k. ú. Konice za 1 210 Kč/m² vč. DPH s tím, že prodávající hradí náklady vzniklé s přípravou a sepsáním kupní smlouvy, další možné náklady a správní poplatek katastrálnímu úřadu hradí kupující.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat
materiál na jednání ZMK v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
14. a) Doporučuje zastupitelstvu města prodat
části pozemku p. č. 255/8 v k. ú. Ladín:
- část o výměře 62 m² paní M. H.
- část o výměře 50 m² do podílového spoluvlastnictví id. ½ paní M. H. a id. ½ paní M. Ž.
- část o výměře 198 m² M. Ž.
vše za kupní cenu 200 Kč/m², prodávající hradí
náklady vzniklé s přípravou a sepsáním kupní
smlouvy s podmínkou umístění inženýrských
sítí, další možné náklady a správní poplatek katastrálnímu úřadu hradí kupující.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat
materiál do zastupitelstva města v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
15. a) Doporučuje zastupitelstvu města neschválit p. K. T. prodej pozemku p. č. 283 v k. ú. Maleny.
b) Ukládá věcně příslušnému odboru informovat p. K. T. o výše uvedeném usnesení.
16. Schvaluje úpravu rozpočtu č. 1 pro rok 2021
Technickým službám Konice, příspěvkové organizaci, dle předložené žádosti.
17. Schvaluje rozpočtové opatření č. 32/2021,
které bude v souladu s § 16 odst. 5 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
18. a) Vyhlašuje záměr výpůjčky pozemků p. č.
734 a 735/1 v k. ú. Konice.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zpracovat
a zveřejnit záměr v souladu s výše uvedeným bodem a).
19. a) Vyhlašuje záměr prodeje pozemků p. č.
920 a 923 v k. ú. Konice.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat
záměr v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
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20. a) Schvaluje Smlouvu o výpůjčce č. 24-2021
uzavřenou mezi městem Konice a Charitou Konice, Zahradní 690, Konice, IČO: 47921218, tj. výpůjčku nádvoří konického zámku a pozemků
p. č. 10 a 11 (místní komunikace a travnatá plocha před konickým zámkem), zámeckého parku
a části Masarykova náměstí v Konici za účelem
konání příměstských letních táborů v termínech
19. – 23. 7. 2021, 26. – 30. 7. 2021, 9. – 13. 8. 2021
a 16. – 20. 8. 2021, vždy v době od 7.00 do 16.00
hodin a dále Prázdninového odpoledne se Srdíčkem 30. 7. 2021 od 12.00 do 24.00 hodin za podmínky, že vypůjčitel je povinen zajistit plnění mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví,
která se ve vztahu k ochraně a pohybu osob vážou na pořádání výše uvedené akce v souvislosti
s prevencí nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření smlouvy dle výše uvedeného bodu a).
21. a) Schvaluje Smlouvu o nakládání s odpady – použitými rostlinnými oleji a tuky ze sběru
od obyvatel města s Viking group, s. r. o., se sídlem Vondroušova 1186/33, 163 00 Praha 6, IČO:
25646940 na dobu neurčitou.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření výše uvedené smlouvy dle bodu a).
22. a) Bere na vědomí uvedenou důvodovou zprávu o systému zpětného odběru výrobků s ukončenou životností a žádost REMA Systém, a. s.
b) Neschvaluje pro nadbytečnost uzavření smlouvy o zřízení veřejného místa zpětného odběru se
společností REMA Systém, a. s., se sídlem Budějovická 1667/64, 140 00 Praha 4, IČO: 64510263.
c) Ukládá majetkoprávnímu odboru informovat
písemně REMA Systém, a. s., o zamítnutí žádosti.
23. a) Schvaluje přijetí peněžitého daru od Olomouckého kraje ve výši 18 252 Kč dle důvodové
zprávy.
b) Schvaluje znění darovací smlouvy (uzavřené
v souladu s dle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník v platném znění) mezi Olomouckým krajem a městem Konice, dle důvodové zprávy.
24. a) Vyhlašuje záměr pronájmu ordinace č. 11
a 12 v budově Centra zdravotních služeb č. p. 392
v Konici, která je součástí pozemku p. č. 1409
v k. ú. Konice.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit vyhlášení záměru v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
25. Schvaluje Základní škole a gymnáziu města
Konice, příspěvkové organizaci, provedení technického zhodnocení budovy dle nového rozpočtu akce rozšíření zásuvkových okruhů a realizací datové sítě ve 2. A 3. NP pavilonu B a použití
investičního fondu na dofinancování rozdílu ceny.
26. Schvaluje úpravu č. 1 odpisového plánu na
rok 2021 Technickým službám Konice, příspěvkové organizaci, dle důvodové zprávy a přílohy.
27. a) Schvaluje darovací smlouvu uzavřenou
mezi městem Konice a městysem Moravská Nová Ves dle přílohy.
b) Schvaluje rozpočtové opatření č. 33/2021,
které bude v souladu s § 16 odst. 5 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
Ing. Michal Obrusník, Bc. Jaroslav Procházka
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Knihovna
Konice
Náš knižní fond jsme doplnili o nové publikace
z oblasti regionální literatury. Ke stému výročí
narození moravské autorky Žofie Hekelové vyšel brožovaný výtisk Spisovatelka Žofie Hekelová, ve které vzpomíná na své dětství a mládí
v Konici.
Čas nezastavíš a Tak běžel čas, jsou díla Ladislava Langra, který prožil své mládí a dětství v Čuníně, poté vystudoval a zůstal v Ostravě. Psal odborné publikace a tyto beletristické prvotiny zachycují příběhy jeho rodiny od 30. let 20. století.
Kromě těchto novinek můžete u nás najít z regionální literatury následující tituly:
Bohumil Burian – Konický okres, Anna Kučerová – Konice v datech 1200–1989, Jaroslav Pinkava – Dějiny města Konice 1. a 2. díl, František
Müller – Místní a pomístní jména Drahanské vrchoviny, Martin Strouhal – Báje a pověsti z Konicka, Litovelska a Bouzovska, Jiří Fiala – Pověsti
a pohádky Terezského údolí, Karel Foltin – Přece
se nebudete bát, František Továrek – Větrný trojlístek a také zajímavé Báje a pověsti z Prostějovska. Na našich webových stránkách najdete také
odkaz na p. Vojtěcha Ullmanna, který v sekcích
Život na venkově vzpomíná na své dětství a mládí v Konici, ukazuje život tehdejších obyvatel, jejich zvyky a tradice. V příruční knihovně nechybí
ani bakalářská práce Antoníny Pirochtové – Kazatelna ve farním kostele v Konici, která obsahuje veškeré informace o této vzácné památce a je
doplněna spoustou fotografií.
Mimo příruční knihovnu si u nás můžete zapůjčit knihy Zuzany Dostálové, dcery spisovatele,
režiséra a scénáristy Zeno Dostála, jehož knihy
jsou také k dispozici v naší knihovně. Její romány Proč všichni odcházejí, Hodinky od Ašera, Soběstačný a spoluautorský román Johana jsou velmi oblíbené a patří mezi nejpůjčovanější knihy
z našeho fondu.

Konické štrapáce
Konické štrapáce se opět vydařily.
I když nebylo jasné, zda se akce uskuteční, zlepšená epidemiologická situace to dovolila a na
start se dostavilo celkem 305 turistů, z toho 57
cyklo a 248 pěších. Počasí nám přálo, a tak se
mohlo vyrazit na trasy. Letos jsme pěší trasy do-
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plnili trasou 3 km, kterou jsme nazvali kočárkovou. Na tuto trasu vyrazilo 8 rodin. Nejmladší
účastníci Eliška a Štěpán Nárožní, ročník 2021.
Nejstarším účastníkem pěších tras byl pan Josef
Odvářka, ročník 1939. Nejoblíbenější trasou byla
trasa 10 km, kterou absolvovalo 129 pěších turistů. Na akci dorazili turisté z Ostravy, Prahy,
Brna, Olomouce, Moravské Třebové a dalších míst
z naší vlasti. Akce se zúčastnil i jeden občan Belgie. Letos jsme nabídli turistům nové trasy, které budou i v následujících dvou letech. Trasy se
líbily a turisté ocenili velmi dobré značení úseků,
kde nejsou turistické značky. Potěšila nás účast
skupiny konických skautů a také tradiční skupiny cykloturistů z Medlova a Moravské Třebové.
Letošní účastníci si obohatili sérii skleniček Zdrávi došli o červenou barvu a mají je tak ve všech
národních barvách. Zazněly dotazy, zda i v následujících třech ročnících budou opět nějaké skleničky. Mohu turisty ujistit, že něco připravujeme, ale podrobnosti nebudu zatím prozrazovat.
Chtěl bych touto cestou poděkovat Olomouckému kraji za poskytnutí propagačních materiálů a drobného občerstvení pro děti. Dále městu
Konici za poskytnutí podpory a panu starostovi
Ing. Michalu Obrusníkovi, že nad touto akcí převzal záštitu. Velké poděkování patří konickým turistům, kteří nám velmi pomohli. Děkuji personálu restaurace Litovel Klasik Restaurant, že nápor turistů zvládli a připravili pro ně chutné turistické menu. Dále také personálu hospůdky
v Březsku a Hospodě U Huberta na Šubířově, které pro turisty mimořádně otevřely. Městské kulturní středisko nám pomohlo s propagací a této
pomoci si velmi vážíme. Nesmíme ale opomenout všechny naše sponzory, protože díky nim si
každý účastník odnesl drobný dárek. Letošní ročník je za námi a my všichni se můžeme těšit na
ten další, proto si poznamenejte datum 25. června 2022, kde vás rádi uvítáme na 45. ročníku Konických štrapácí a 24. ročníku cyklojízdy Na kole
okolo Konice. I pro mne ten následující ročník
bude jubilejní, protože společně s turisty z Přerova, Konice a dalšími pomocníky tuto akci připravuji již 25 let. Závěrem bych chtěl požádat
účastníky letošní akce, kteří na trase něco pěkného vyfotografovali, aby fotografie zaslali na
můj e-mail: standa.dost@seznam.cz.
Možná se váš snímek objeví v krajském kalendáři turistických akcí.
Končím turistickým pozdravem:
„Zdrávi došli“.
Za pořadatele Stanislav Dostál
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LETNÍ FOTOSTŘÍPKY
Více foto na: www.mekskonice.cz

Odbor KČT KONICE pořádá ve spolupráci s turisty
z TJ Spartaku Přerov a pod záštitou starosty města Konice
9. ročník turistického pochodu a cykloturistické jízdy

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Město Konice

Za vílou Pilavkou
v sobotu 11. září 2021

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE
V KONICI
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

VÝSTAVU
KRÁLÍKŮ, DRŮBEŽE, HOLUBŮ, EXOTŮ
A KAKTUSŮ

Pochod se koná za každého počasí formou hvězdicového pochodu. Akci je možno absolvovat
pěšky i na kole z různých míst v okolí dle vlastního výběru. Z Konice jsou připraveny trasy se
startem od restaurace Na Bytovkách směr 600 m od vlakového nádraží po červené turistické
značce v době od 6.30 do 9.00 hodin. Ukončení akce u pramene Pilavky ve 13.00 hodin

Pěší trasy z Konice
7 km: Konice - Březsko - Klužínek - Hačky - pramen Pilavky
14 km: Konice - Březsko - Klužínek - Hačky - pramen Pilavky - Klužínek - Březsko - Konice
22 km: Konice - Ochoz - Ochoz Kyselka - Hačky - pramen Pilavky - Klužínek - Březsko - Konice
-

Cyklotrasy
20 km: Konice - Ochoz Kyselka - Krakovec - Bohuslavice - pramen Pilavky - Hvozd - Konice
40 km: Konice - Ochoz Kyselka - Krakovec - Laškov - Drahanovice - Náměšť na Hané - Olbramice - Bohuslavice - pramen Pilavky - Hvozd - Březsko - Konice
60 km: Konice - Ochoz Kyselka - Krakovec - Laškov - Ludéřov - Drahanovice - Náměšť na Hané - Cakov - Bílsko - Loučka - Slavětín - Luká - Polomí - pramen Pilavky - Hvozd - Březsko - Konice
-

Sobota 7. 8. 2021 od 9.00 do 19.00 hodin
Neděle 8. 8. 2021 od 9.00 do 16.00 hodin
v areálu ČSCH v Konici (za Kružíkovou ulicí)
Vstupné: dospělí 30 Kč / děti do 15 let zdarma
VIDEO na FB MěKS
Občerstvení zajištěno
– Pečené makrely – Točené pivo
Skákací hrad – Tombola

SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ

Startovné: Mládež do 15 roků 15 Kč, ostatní 30 Kč
Upomínky: Každý, kdo dojde a dojede k prameni Pilavky,
obdrží diplom, pamětní razítko, malé občerstvení a dárek.
Přihlášky: Vyplňují se v Konici při startu a ostatní v cíli.
VIDEO
Info: Eva Antlová, Husova 533, 798 52 Konice, tel.: 723 769 142
e-mail: eantlova@volny.cz / Ivo Šťastný, tel.: 728 486 967

na FB MěKS

-

Pramen Pilavky se nachází v lese Březina mezi obcemi Hvozd
a Bohuslavice asi 200 m od křižovatky, mezi Hvozdem, Bohuslavicemi
a Klužínkem. Při chůzi a jízdě po veřejných komunikacích je třeba
dodržovat zákon 361/2000 Sb. o bezpečnosti silničního provozu.

Na Vaši účast se těší pořadatelé
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Charita Konice je účelové zařízení římskokatolické církve s právní subjektivitou. Byla zřízena
13. 7. 1993 arcibiskupem olomouckým a je evidována v Rejstříku právnických osob MK ČR dne
30. 10. 1996 pod číslem 8/1-02-711/1996. Sociální služby vykonává na základě Registrace sociálních služeb u Krajského úřadu Olomouckého
kraje. Jako nestátní nezisková organizace působí v oblasti sociální, zdravotní a humanitární pomoci. Charita poskytuje potřebnou pomoc lidem
v nouzi bez rozdílu rasy, vyznání, národnosti,
státní příslušnosti a politického názoru.
Zřizovatel Charity Konice: Arcibiskup olomoucký, Wurmova 562/9, 771 01 0lomouc
Statutární zástupce, ředitelka:
Naděžda Páleníková DiS., tel.: 739 524 364
Adresa: Zahradní 690, 798 52 Konice
Tel.: 582 396 217
Webové stránky: www.konice.charita.cz
E-mail: info@konice.charita.cz
IČO: 47921218
Bankovní spojení: 706842701/0100

Charitní odlehčovací služba
(CHOS Konice)
Vedoucí CHOS Konice:
Eva Páleníková, tel.: 731 433 539
E-mail: eva.palenikova@konice.charita.cz
Adresa: Karafiátova 12, 798 52 Konice
Forma služby: terénní odlehčovací služba
Cílová skupina:
osoby s tělesným postižením (19 – 64 let)
osoby s mentálním postižením (19 – 64 let)
osoby s chronickým onemocněním (19 – 64 let)
senioři a osoby pobírající starobní důchod
(nad 65 let)
Tyto osoby se ocitly v nepříznivé sociální situaci
a nemohou si zajistit samy pomoc ve svém přirozeném sociálním prostředí. Úkolem této služby je
poskytnout pečující osobě čas k odpočinku nebo
zajištění potřebných záležitostí. Pro všechny cílové osoby platí, že jde o osoby se sníženou soběstačností, jejichž zdravotní stav je přiměřeně stabilizovaný, životní situace je zvládnutelná v mezích přiměřeného sociálního prostředí, a že osoby nevyžadují speciální komunikační techniky.
Zajišťujeme tyto základní služby:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní
osobu (např. krmení, oblékání speciálních pomůcek)
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu (např. mytí, péče
o vlasy, nehty)
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění
stravy (pomoc při přípravě jídla)
d) zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím (např. doprovod k lékaři, na úřad)
e) sociálně terapeutické činnosti (např. nácvik
práce s mobilním telefonem, obsluha domácích
elektrospotřebičů)
f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (např.
pomoc při komunikaci na úřadě, podpora při nákupech)
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g) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
(např. podpora péče o domácnost, možnost aktivizačních činností dle zájmu klienta – hraní her,
ruční práce, četba).
Pracovnice může setrvat v domácnosti klienta delší dobu.
Požadovaná péče ze strany klienta a rodiny je
hrazena klientem dle platného ceníku.
Provozní doba: Po – Pá 6.30 – 15.00 hodin

kontrola léků,
měření krevního tlaku, pulsu, tělesné teploty,
glykémie,
ošetřování stomií, permanentních katetrů, klysma, výplachy.
Zapůjčujeme rehabilitační a kompenzační pomůcky do domácností (polohovací postele, vozíky, chodítka, WC křesla). Ceník zapůjčování pomůcek najdete na adrese: www.konice.charita.cz

Charitní pečovatelská služba
Konice (CHPS Konice)

Dům pokojného stáří
Bohuslavice (DPS Bohuslavice)

Vedoucí CHPS Konice:
Bc. Iva Vrbová, tel.: 731 640 799
E-mail: iva.vrbova@konice.charita.cz
Adresa: Karafiátova 12, 798 52 Konice
Forma služby:
ambulantní a terénní pečovatelská služba
Cílová skupina:
osoby s tělesným postižením (19 – 64 let)
osoby s mentálním postižením (19 – 64 let)
osoby s chronickým onemocněním (19 – 64 let)
senioři a osoby pobírající starobní důchod (nad
65 let), kteří si nedokáží zajistit sami, ani prostřednictvím jiné fyzické osoby, pomoc ve svém
přirozeném sociálním prostředí.
Zajišťujeme tyto základní služby:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. krmení, oblékání speciálních pomůcek)
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu (např. mytí, péče
o vlasy, nehty)
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění
stravy (např. dovoz a donáška oběda, příprava
jídla)
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti (např.
nákupy, úklid)
e) zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím (např. doprovod k lékaři, na úřad).
Po vykonání smluvené péče pracovnice odjíždí z domácnosti a není možné setrvání pracovnice delší dobu s klientem.
Požadovaná péče ze strany klienta a rodiny je
hrazena klientem dle platného ceníku.
Provozní doba: Po – Ne 6.30 – 21.00 hodin

Vedoucí domova:
Mgr. Bc. Pavlína Pašová, tel.: 739 524 365
Vrchní sestra:
Lenka Ševčíková, tel.: 582 383 505
Koordinátorka PSS:
Lenka Mikešová, tel.: 582 383 505
Sociální pracovnice:
Bc. Sandra Bělajevová DiS., tel.: 734 767 997
E-mail: dps.bohuslavice@konice.charita.cz
Adresa: Bohuslavice E9, 798 56 Bohuslavice
Forma služby: pobytová
Informace o službě: Dům pokojného stáří Bohuslavice poskytuje bydlení lidem, kteří mají
sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku.
Zajišťuje potřebnou pomoc dle individuálních
přání a požadavků každého z klientů v důstojném prostředí. V průběhu poskytování služby
klademe důraz na aktivní prožití života ve stáří
i v nemoci, s možnou oporou v tradičních křesťanských hodnotách.
Cílová skupina zařízení: Cílovou skupinou služby DPS Bohuslavice jsou senioři (mladší od 60
do 80 let a starší nad 80 let) se sníženou soběstačností, kteří si nedokáží zajistit sami, ani prostřednictvím jiné fyzické osoby, pomoc ve svém
přirozeném sociálním prostředí.
Cílem naší pobytové služby je: umožnit případný rozvoj stávající kvality života uživatele,
umožnit obnovení původních sil nebo alespoň
zachování stávajících sil uživatele pro jeho případný návrat do vlastního domácího prostředí,
zajistit dle potřeb uživatele službu až s prvky
hospicové péče, podporovat zachování stávajících schopností uživatelů pomocí různých aktivizačních činností a s možností duchovní podpory zprostředkovat aktivní kontakt se společenským prostředím dle zdravotních možností
uživatelů, zachovávat a podporovat sociální vazby s rodinou a blízkými, zajistit možnost pro setkání s druhými lidmi, pro jejich koníčky, zajistit
pravidelnou pomoc dle míry jeho soběstačnosti.
Služba je zajišťována 24 hodin denně, tzn.
v nepřetržitém provozu.

Domácí zdravotní a hospicová
péče Charity Konice
(DZHP Konice)
Vrchní sestra Konice:
Jana Štugelová, tel.: 723 244 791
E-mail: jana.stugelova@charitakonice.cz
Adresa: Zahradní 690, 798 52 Konice
Forma služby:
ambulantní a terénní ošetřovatelská služba
Informace o službě: ošetřovatelská služba je
indikována ošetřujícími lékaři a je plně hrazena
zdravotními pojišťovnami působícími na území
ČR. Cílovou skupinou jsou dospělí a senioři se
sníženou soběstačností, zdravotním postižením
nebo chronickým onemocněním.
Zajišťujeme tyto služby: aplikace injekcí, infuzí, zácvik a aplikace inzulínu,
odběr krve a ostatního biologického materiálu,
ošetřování bércových vředů a jiné převazy,
ošetřovatelská rehabilitace,

Mateřské centrum Srdíčko
Koordinátorka:
Mgr. Jana Procházková, tel.: 739 246 008
Lektorky: Markéta Klíčová, Ludmila Veselá
E-mail: charita.srdicko@seznam.cz
Adresa: Kostelní 42, 798 52 Konice
V Srdíčku najdete zázemí pro vzájemné setkávání zejména rodičů na mateřské a rodičovské dovolené, které umožňuje rodičům a dětem spolu
aktivně trávit čas. Je to místo, kde se mohou
scházet a rozvíjet rodiče s malými dětmi, aniž by
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se od sebe odloučili. V programové náplni MC je
dostatek prostoru pro setkávání a zapojení rodinných příslušníků všech generací, čímž se navazují potřebné mezigenerační vztahy. Nabízíme
jak organizovaný program, tak i volné setkávání
rodičů či prarodičů s dětmi v herně a také poradenství v oblasti prorodinných služeb. Kromě
pravidelného programu připravujeme i jednorázové akce určené pro širokou veřejnost.
Součástí centra je i Klub seniorů v Srdíčku, zde
se mohou všichni senioři sdružovat a aktivně
trávit svůj volný čas. Probíhají zde společenské,
kulturní a vzdělávací programy. Důležitou roli
hraje i vzájemné setkávání a sbližování generací,
vytvoření prostoru k výměně zkušeností a podpoření rodinného života.
Veškeré akce jsou otevřené a přístupné
komukoliv, kdo má zájem se na nich podílet.
Více informací o všech službách Charity
Konice naleznete také na webových
stránkách: www.konice.charita.cz

Ve čtvrtek 19. 8. a v pátek 20. 8. bude budova
uzavřena z důvodu účasti na konferenci.
Komunitní centrum mimo uvedené dny bude celé léto v provozu:
- možnost posezení na terase za budovou
- možnost zahrát si ping-pong a stolní fotbálek
- vyzkoušet nové společenské hry
- k dispozici je komunitní knihovna.
Přijít můžete v pracovní dny, vzhledem k prázdninovému provozu doporučujeme předem si zavolat.
Před vstupem na akci vyplní každý účastník prezenční listinu. V případě akce s počtem vyšším než
10 osob vyplní účastník čestné prohlášení o splnění jedné z podmínek pro účast na hromadné akci.
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Neděle 1. 8. – Stínava
Vlakem v 12.40 hodin na Ptenský Dvorek, odtud
ŽZ nad Pohodlí a MZ do Stínavy. Kousek po silnici do Holubic a přes Ptení na Pt. Dvorek k vlaku.
Odjezd v 17.30 hodin. 15 km.
Čtvrtek 12. 8. – Domašov nad Bystřicí
Odjezd busem z Konice v 7.41 hodin do Prostějova, přes Olomouc do Šternberka a odtud do Domašova. Po ČZ se vydáme přes Kamenné proudy
a Malý Rabštejn do Jívové. Pokračujeme přes Pohořany (14.15 hodin) nebo až do Radíkova k busu do Olomouce a do Konice. 16 km (20 km).
Neděle 29. 8. – Hačky
Busem v 12.05 hodin do Hvozdu. Odtud půjdeme
zkontrolovat Pilavku. Zastavíme se v Hačkách
a dojdeme zpět přes Březsko do Konice. 10 km.
Sobota 4. 9. – Čunín žleb
Sraz na kruháči ve 13 hodin statkovou cestou do
Runářova a dále kousek po silnici ke Lhotě. Lesem se dostaneme ke studánkám a k 7 chatám.
Odtud dojdeme do Čunína a do Konice. 10 km.
Sobota 11. 9. – pochod KČT Konice „Za vílou
Pilavkou“
Srdečně zveme všechny příznivce turistiky na
9. ročník turistického pochodu a cyklojízdy
– „Za vílou Pilavkou“, který se koná v sobotu
11. září 2021. Start od restaurace Na Bytovkách
od 6.30 do 9.00 hodin. Trasy dle propozic pro
pěší 14 km a 22 km, cyklojízdy 20, 40 a 60 km.

INZERCE

Mám zájem koupit chatu
blízko lesa, hlavně
klidné prostředí.
Tel.: 605 541 452
Koupíme dům
i k rekonstrukci.
Rodina se dvěma dětmi.
(Nebo stavební pozemek).
Tel. / SMS: 731 078 958

SRPEN 2021
www.mekskonice.cz
tel.: 582 397 250, 601 590 007
e-mail: kultura@konice.cz

VÝSTAVY
Galerie zámku Konice
Do 9. srpna prodejní výstava

OBRAZY MILADY LENFELDOVÉ
13. srpna – 13. září 2021

OBRAZY ALENY KOJDLOVÉ,
SKLO A DŘEVĚNÉ PLASTIKY
RENÉHO STODŮLKY
Vernisáž 13. srpna v 17.00 hodin
Vstupné dobrovolné
Otevírací doba viz provoz infocentra.

KONCERT
Koncertní sál zámku
Pondělí 9. srpna 2021 v 18.00 hodin

TEREZIE FIALOVÁ – klavír
JIŘÍ BÁRTA – violoncello
viz plakát na str. 1

AKCE
Zámecký park / 6. srpna 2021
Areál ČSCH za Kružíkovou ulicí
7. a 8. srpna 2021 od 9.00 hodin

VÝSTAVA KRÁLÍKŮ, DRŮBEŽE,
HOLUBŮ, EXOTŮ A KAKTUSŮ
viz plakát na str. 5
Divadlo na nádvoří zámku Konice
11. srpna 2021 od 19.00 hodin

DON QUIJOTE DE LA ANCHA
Humorné představení pro všechny generace
viz plakát na str. 1

28. srpna / Rozloučení s prázdninami
viz plakát na str. 5

3. září / Sousedský večer s hudbou
10. září / Sousedský večer s divadlem
18. září / Oslavy 100 let sokolovny
25. září / Bazárek pro děti
2. října / Bazárek pro dospělé
16. října / Ukliďme Česko

KULTURNÍ
PŘEHLED

BENÁTSKÁ NOC – SAX

Turistický a poznávací výlet
do Žďáru nad Sázavou

Akce srpen

Plánované akce
na pozdní léto a podzim
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Komunitní centrum
28. srpna 2021 od 10.00 hodin
Tentokrát jsme se vypravili nejen za zdoláváním
kilometrů, ale i za památkami do východočeského kraje. Ve Žďáru nad Sázavou se nachází mnoho
kulturních památek, z nichž jsme navštívili kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, který
je zapsán jako kulturní památka UNESCO. Prohlídka uvnitř kostela byla částečná, jelikož se stále kostel opravuje. Dalším skvostem, který jsme
obdivovali, byl bývalý cisterciánský klášter, který je součástí zámku a majetku rodu Kinských.
Rozsáhlou 90 minutovou prohlídku s průvodcem
jsme zakončili u Studniční kaple. Tyto kulturní
památky byly navrženy známým architektem Janem Blažejem Santinim. Zde jsme si dali rozchod a skupinka asi 25 účastníků se vypravila po
stopách místního rodáka, sochaře Michala Olšiaka, který v okolí Žďáru umístil své sochy s názvem Mamlas, Hamroň, Kůň, Mamut a jiné. Tyto
se nám však nepodařilo všechny obejít, jelikož
nás tlačil čas a plánovaný výšlap jsme museli po
6 km ukončit. Domů jsme dojeli později, výlet se
všem účastníkům líbil.
E.A.

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Bohatý program pro děti i dospělé
viz plakát na str. 5

KNIHOVNY
Konice – půjčovní doba
Po, St, Pá: 9.00 – 11.00 a 11.30 – 16.00 hodin
DOVOLENÁ 2. – 20. srpna 2021
Křemenec (Pá: 17.00 – 18.30 hodin)
Nová Dědina (So – lichý týden: 14.00 – 15.30)

TIC KONICE / ZÁMEK
Po –Pá: 9.00 –12.30 a 13.00 –16.00 hodin
So: 9.00 –12.30 a 13.00 –17.00 hodin
Ne: 14.00 –17.00 hodin
Prohlídkové trasy zámku Konice a expozic
Muzea řemesel probíhají s průvodcem. Začátek
prohlídky je vždy v celou hodinu, kromě
12.00 hodin. Poslední prohlídka je hodinu před
ukončením otevírací doby. Minimální počet
na prohlídku jsou 2 osoby. Doba trvání prohlídky
je 45 minut. Vstupenky zakoupíte v TIC.
Informace: 582 334 987, 739 333 721

ŘIDIČE VYSOKOZDVIŽNÉHO VOZÍKU / NÁKLADNÍHO AUTA
OBSLUHU TAVICÍHO AGREGÁTU – SKLÁŘSKÉ PECE
DĚLNÍKA SKLÁŘSKÉ VÝROBY
MECHANIKA ELEKTRONIKA
PROVOZNÍHO ZÁMEČNÍKA
SMĚNOVÉHO MISTRA VÝROBY
MECHANIKA ÚDRŽBY FOREM
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