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Město Konice s místními částmi Čunín, Křemenec, Ladín, Nová Dědina a Runářov
Vážení spoluobčané,
nastává čas vánočních svátků a blíží se i konec letošního roku, který byl pro všechny velmi složitý. Zachovejme si prosím víru v lepší časy, kdy budeme
moci žít volněji, kdy se budeme bez omezení společně potkávat, ale kdy také budeme žít i bez obav turbulencí v ekonomice našeho státu.
Dovolujeme si vám poděkovat za vaši důvěru a podporu a těšíme se na další vzájemnou spolupráci.
Přejeme vám všem klidné a pohodové prožití svátků vánočních. Do nového roku vám přejeme hlavně pevné zdraví, lidské štěstí, optimismus a spokojený život. Všichni doufáme, že příští rok bude lepší.
Zastupitelstvo města Konice
Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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Vážení spoluobčané,
tématem tohoto článku jsou letošní Vánoční trhy
s vazbou na stávající COVIDovou situaci. Je mi líto, že vám musím oznámit, že dnes, tedy 19. listopadu 2021, jsme bohužel dospěli k rozhodnutí, že
letos Vánoční trhy v Konici nebudou. Vzhledem
k šíření nákazy a platnosti aktuálních opatření, se
naše plány zhroutily. Zpoždění, se kterým se k vám
tato informace dostává, je dána dobou nezbytnou
pro redakční zpracování Zpravodaje Konice. Neskutečně mne naše rozhodnutí mrzí, věnovali
jsme tomu, spolu s kolegyněmi a kolegy, čas i energii. Chtěli jsme bohatý program, kvalitní občerstvení, stánky řemesel, divadlo, domlouvali jsme
vystoupení kapel Stracené ráj a Michala Hrůzy
a samozřejmě i tradiční ohňostroj. Program měl
být provázán s akcemi v komunitním centru i na

zámku. Podpora sponzorů by přesáhla 200 tis. Kč.
Bohužel nákaza COVID je v našem kraji v plné síle a odhady odborné veřejnosti jsou veskrze pesimistické. Je možné, že v době, kdy čtete tento
článek, jsou vydána další omezující opatření, ale
to nyní mohu jen hádat.
Každopádně, od 22. listopadu je aktivní opatření, nastavující ve venkovním prostoru možnost
shromáždění maximálně jednoho tisíce lidí na
organizované akci.
Tuto podmínku nejsme schopni dodržet zejména
v době konání ohňostroje a pravděpodobně ani
při koncertování kapel Michala Hrůzy a Stracené
ráj. Dále musím říci, že ve chvíli, kdy píši tento
článek, nevím, jaká rozhodnutí přijmou jiná města. V Konici jsme se rozhodli preferovat zdraví
občanů nad pořádáním hromadné akce.

Nicméně slibuji, že o program, chystaný na Vánoční trhy nepřijdeme, jen musíme počkat, až odezní současná vlna nákazy. Moc si přeji, abychom
odloženou oslavu Vánoc uspořádali s příchodem
jara, ale to je jen moje přání a víra, že vlna nákazy
odezní.
Pokud naším rozhodnutím, vzdát se v Konici
předvánočních oslav, zmírníme nákazu mezi námi a uchráníme tím někoho z naší komunity před
onemocněním nebo i hospitalizací, pak budu mít
čisté svědomí, že jsme tímto mrzutým rozhodnutím nikomu z nás nepokazili vánoční svátky.
Nezbývá mi, než vám všem, milí spoluobčané, popřát krásný a pohodový advent, klidné vánoční
svátky, pevné zdraví a víru, že příští rok už takovýto článek nebudete muset číst.
Starosta města Konice, Michal Obrusník
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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).

Rada města Konice
11. října 2021
Usnesení č. 54/2021
Rada města Konice dne 11. 10. 2021:
1. Rada města Konice schvaluje:
a) Personální složení řídící skupiny střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na území
správního obvodu obce s rozšířenou působností
Konice dle přílohy č. 1b písemného materiálu.
b) Bc. Jaroslava Procházku, místostarostu města
Konice, do funkce předsedy řídící skupiny střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na
území správního obvodu obce s rozšířenou působností Konice.
c) Statut řídící skupiny střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na území správního
obvodu obce s rozšířenou působností Konice dle
přílohy č. 1d.
d) Prodloužení platnosti Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb Konicka 2019–2021
o jeden rok, tzn. prodloužení platnosti do konce
roku 2022.
2. Bere na vědomí materiál „Výstupy z celostátního setkání Platformy pro komunitní práci.“
3. a) Schvaluje darovací smlouvu s Českou spořitelnou, a. s., týkající se vyřazeného vybavení z pobočky v Konici.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným usnesením a zajistit zaevidování nabytého majetku
v účetní evidenci města.
4. a) Doporučuje ZMK schválit bezúplatný převod pozemků z vlastnictví Olomouckého kraje
do vlastnictví města Konice:
1. Část p. č. 965 ostatní plocha – dle geometrického plánu č. 1014-43/2019 se jedná o p. č. 965/2
a 965/3 v k. ú. Konice.
2. Část p. č. 1082/3 ostatní plocha – dle geometrického plánu č. 1014-43/2019 se jedná o p. č.
1082/5, 1082/6, 1082/7, 1082/8, 1082/9 v k. ú.
Konice.
3. P. č. 1201/8 v k. ú. Konice.
b) Doporučuje ZMK schválit bezúplatný převod
pozemků z vlastnictví města Konice do vlastnictví Olomouckého kraje:
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1. Část p. č. 884/3 ostatní plocha – dle geometrického plánu č. 1014-43/2019 se jedná o p. č.
884/4 v k. ú. Konice.
2. P. č. 629/2 ostatní plocha v k. ú. Nová Dědina
u Konice.
3. P. č. 97/1 ostatní plocha v k. ú. Štarnov u Přemyslovic.
c) Doporučuje ZMK neschválit bezúplatný převod pozemků z vlastnictví města Konice do vlastnictví Olomouckého kraje p. č. 5060 ostatní plocha v k. ú. Konice.
d) Ukládá odboru majetkoprávnímu ověřit možnost umístění chodníku na p. č. 5060 v k. ú. Konice.
e) Ukládá odboru majetkoprávnímu zpracovat
materiál do ZMK v souladu s výše uvedenými
body usnesení.
5. a) Schvaluje Dohodu o ukončení nájemní smlouvy s manžely M. týkající se nájmu pozemku p. č.
910/1 v Konici.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu uzavření dohody v souladu s výše uvedeným usnesením.
6. a) Schvaluje Smlouvu o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení uzavřenou s provozovatelem kolektivního systému ELEKTROWIN,
a. s., Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, IČO:
27257843 – viz příloha 06a.
b) Schvaluje Dodatek č. 3 Smlouvy o zajištění
zpětného odběru elektrozařízení č. 589624/01/
202/2008AK4 ze dne 4. 11. 2009 uzavřený s provozovatelem kolektivního systému Asekol, a. s.,
IČO: 27373231 – viz příloha 06b.
c) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření smluv dle výše uvedeného bodu a, b.
7. a) Schvaluje Smlouvu o nájmu nemovitosti č.
42-2021 uzavřenou mezi městem Konice a TextilEco, a. s., Palackého 715/15, Praha – Nové Město, IČO: 28101766. Jedná se o pronájem části pozemku p. č. 821 v k. ú. Konice (chodník u prodejny
COOP 1,10 × 2,50 m) ve Vrchlického ulici v Konici za účelem umístění Penguin Boxu a kontejneru na sběr oděvů, obuvi a textilu od 1. 10. 2021
na dobu neurčitou.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem
a).
8. Schvaluje Směrnici č. 8 Vedení pokladny, která
je součástí Komplexního souboru vnitroorganizačních směrnic č. 5/2016.
9. Schvaluje rozpočtové opatření č. 58/2021, které bude v souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/
2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
10. Schvaluje rozpočtové opatření č. 59/2021,
které bude v souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/
2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
11. Schvaluje rozpočtové opatření č. 60/2021,
které bude v souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/
2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
12. Doporučuje ke schválení ZMK rozpočtové
opatření č. 61/2021, které bude po schválení
zastupitelstvem v souladu s § 16 odst. 5 zákona
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č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
13. a) Schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu
na období 2023 až 2024 pro hlavní i doplňkovou
činnost Základní školy a gymnázia města Konice, p. o.
b) Schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na období 2023 až 2024 pro Mateřskou školu Konice,
p. o.
c) Schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na období 2023 až 2026 pro hlavní i doplňkovou činnost Městského kulturního střediska Konice, p. o.
d) Ukládá odboru finančnímu zveřejnění střednědobých výhledů příspěvkových organizací na
elektronické úřední desce zřizovatele nejpozději ve lhůtě 30 dnů od okamžiku schválení. Střednědobý výhled rozpočtu zveřejní na svých webových stránkách i příspěvkové organizace.
14. Schvaluje rozpočet na rok 2022 dle předloženého návrhu, a to:
a. Mateřské školy Konice, příspěvkové organizace,
b. Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvkové organizace,
c. Městského kulturního střediska Konice, příspěvkové organizace,
d. Technických služeb Konice, příspěvkové organizace.
e. Zároveň ukládá odboru finančnímu zveřejnění
rozpočtů příspěvkových organizací na elektronické úřední desce zřizovatele nejpozději ve lhůtě
30 dnů od okamžiku schválení. Rozpočet na rok
2022 zveřejní na svých webových stránkách i příspěvkové organizace.
15. a) Bere na vědomí, že se pan I. K. zavazuje
k úpravě a údržbě části pozemku p. č. 666/3 v k. ú.
Čunín a tento závazek přijímá.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru informovat
žadatele o výše uvedeném bodu usnesení.
c) Vyhlašuje záměr vypůjčit 2 parkovací stání na
pozemku p. č. 666/3 v k. ú. Čunín.
d) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat
záměr v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
16. a) Vyhlašuje záměr pronajmout část pozemku p. č. 666/3 v k. ú. Čunín.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat
záměr v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
17. a) Schvaluje dohodu o ukončení Smlouvy
o poskytování poradenských služeb č. 35/2021.
b) Ukládá právníkovi města uzavření smlouvy
v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
18. a) Schvaluje Smlouvu o výpůjčce č. 1/2021
mezi městem Konice a Statutárním městem Olomouc.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedenými body.
19. Schvaluje úpravu rozpočtu č. 2 Technickým
službám města Konice, příspěvkové organizaci,
dle důvodové zprávy.
20. Bere na vědomí oznámení ředitelky Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvkové
organizace, o přerušení činnosti školní družiny
v době prázdnin.
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21. Uděluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) souhlas
s umístěním sídla spolku Divadlo Šňůra, z. s. v budově Kostelní 46, 798 52 Konice.

Rada města Konice
8. listopadu 2021
Usnesení č. 55/2021
Rada města Konice dne 8. 11. 2021:
1. a) Doporučuje ZMK schválit přijetí individuální dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na akci
„Akustické úpravy sálu v konickém komunitním
centru“.
b) Doporučuje ZMK schválit smlouvu poskytnutí dotace na akci „Akustické úpravy sálu v konickém komunitním centru“.
c) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat
materiál do zastupitelstva města v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
2. Schvaluje v souladu s § 102, odst. 3 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) vzorovou
smlouvu o zapojení do obecního systému odpadového hospodářství dle přílohy.
3. Schvaluje v souladu s § 102, odst. 3 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) Ceník
pro právnické a podnikající fyzické osoby zapojené do obecního systému odpadového hospodářství s účinností od 1. 1. 2022 dle přílohy.
4. a) Doporučuje ZMK schválit uzavření Memoranda o spolupráci v rámci Koordinovaného přístupu
k sociálnímu vyloučení 2021+ dle přílohy č. 4d.
b) Schvaluje statut a jednací řád lokálního partnerství dle přílohy č. 4e.
c) Schvaluje Bc. Jaroslava Procházku, místostarostu města Konice, do funkce pověřeného zástupce územního celku města Konice pro sociální začleňování.
d) Schvaluje Mgr. Hanu Koudelkovou, vedoucí
odboru sociálních věcí, do funkce manažera sociálního začleňování.
e) Schvaluje složení aktérů lokálního partnerství, odborného poradního orgánu Rady města
Konice, dle Metodiky koordinovaného přístupu
k sociálnímu vyloučení 2021+ dle přílohy č. 4f.
f) Ukládá odboru sociálních věcí zpracovat materiál do Zastupitelstva města Konice v souladu
s výše uvedeným bodem usnesení.
5. a) Schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu
majetku s Mateřskou školou Konice, příspěvkovou organizací, týkající se převodu kancelářského křesla.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu uzavření
smlouvy v souladu s výše uvedeným usnesením.
6. a) Souhlasí s projektovou dokumentací „Novostavba obchodního domu v Konici – dopravní
připojení“ a napojením obchodního domu na komunikaci přes pozemky p. č. 695/4, 21/1 a 38/4
v k. ú. Konice.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu vypracovat
vyjádření k uvedenému záměru v souladu s důvodovou zprávou k tomuto usnesení.
7. a) Doporučuje zastupitelstvu města schválit
záměr vzájemného prodeje částí pozemků a stavby mezi JEDNOTOU, spotřebním družstvem v Bos-
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kovicích, a městem Konice, p. č. 820/3 a 821 se
záměrem vybudování parkoviště. Za ceny dle znaleckého posudku:
a. Majetek Jednoty:
- ocelový přístřešek a pozemek pod ním 237 tisíc Kč
- zbývající část pozemku 820/3 nabízeného k prodeji 286 Kč/m², kdy celková výměra bude stanovena geometrickým plánem.
b. Majetek města Konice:
- část pozemku 821 v k. ú. Konice, včetně vybudovaných parkovacích stání, kdy celková výměra bude stanovena geometrickým plánem za
1 140 Kč/m².
b) Doporučuje ZMK schválit úhradu geometrických plánů a sepsání smlouvy městem Konice,
přičemž smlouva bude obsahovat zpětné předkupní právo JEDNOTOU, spotřebním družstvem
v Boskovicích.
c) Doporučuje ZMK schválit možnost uzavření
smluvního závazku zimní údržby parkovacích
stání, která jsou předmětem převodu, kdy tento
závazek bude řešen samostatným smluvním vztahem mezi budoucím vlastníkem a Technickými
službami Konice, příspěvkovou organizaci.
d) Doporučuje ZMK schválit požadavek JEDNOTY, spotřebního družstva v Boskovicích na úpravu projektové dokumentace rekonstrukce náměstí, kdy bude zvýšen počet parkovacích míst, a to
na úkor zamýšlené nájezdové rampy před zákaznickým vstupem do prodejny JEDNOTY.
e) Ukládá odboru majetkoprávnímu zpracování
materiálu do zastupitelstva města v souladu s výše uvedeným usnesením.
8. a) Schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor č. 52-2021, uzavřenou mezi městem Konice
a Apoštolskou církví, sbor Prostějov, Raisova 1159,
796 01 Prostějov, IČO: 26521105. Jedná se o pronájem místnosti č. 212 na zámku v Konici 1× za
měsíc (2 hod.) na dobu neurčitou za účelem bohoslužeb za cenu 3 600 Kč/kalendářní rok.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření smlouvy dle výše uvedeného bodu a).
9. Doporučuje ke schválení ZMK rozpočtové opatření č. 62/2021, 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.
10. Schvaluje rozpočtové opatření č. 63/2021,
které bude v souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/
2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
11. Doporučuje ke schválení ZMK rozpočtové
opatření č. 64/2021, 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.
12. Schvaluje rozpočtové opatření č. 65/2021,
které bude v souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/
2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
13. Schvaluje rozpočtové opatření č. 66/2021,
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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14. Doporučuje ke schválení ZMK rozpočtové
opatření č. 67/2021, 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.
15. Schvaluje rozpočtové opatření č. 68/2021,
které bude v souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/
2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
16. Schvaluje poskytnutí neúčelových finančních
darů (dle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění) ve výši 1000 Kč
rodičům dítěte při účasti na „vítání občánků“, které se bude konat dne 13. listopadu 2021.
17. a) Vydává návrh opatření obecné povahy –
územní opatření o stavební uzávěře v k. ú. Křemenec, dle přílohy č. 17a důvodové zprávy.
b) Pověřuje vedoucího odboru výstavby projednáním návrhu opatření obecné povahy s dotčenými orgány.
c) Pověřuje právníka města zveřejněním návrhu
opatření obecné povahy.
18. Schvaluje plán inventur na rok 2021.
19. a) Schvaluje Hromadnou licenční smlouvu
VPK_2021_1035 o užití hudebních děl s textem
i bez textu při promítání audiovizuálních děl v kinech uzavřenou mezi městem Konice a Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, z. s. se sídlem Čs. armády 786/20, 160 56 Praha 6, IČO: 63839997, dle podmínek uvedených
v příloze č. 19a.
b) Schvaluje Smlouvu o podmínkách poskytování podlicencí k šíření audiovizuálních děl uzavřenou mezi městem Konice a distributorem AQS,
a. s., divize BIOSCOP se sídlem Kunětická 2534/2,
120 00 Praha 2, IČO: 25655922, dle podmínek
uvedených v příloze č. 19b.
c) Schvaluje Podlicenční smlouvu o obchodních
podmínkách poskytování podlicencí k šíření audiovizuálních děl v kinech uzavřenou mezi městem Konice a distributorem FALCON, a. s. se sídlem Praha 5, Ra dlická 3185/1c, Smíchov, PSČ
150 00, IČO: 60197251, dle podmínek uvedených
v příloze č. 19c.
d) Schvaluje Rámcovou smlouvu o nájmu videonosičů a rámcovou smlouvu podlicenční uzavřenou mezi městem Konice a distributorem BONTONFILM, a. s., se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1047/
26, PSČ 110 00, IČO: 26737493, dle podmínek
uvedených v příloze č. 19d.
e) Ukládá odboru sociálních věcí zajistit uzavření smluv dle výše uvedených bodů.
f) Pověřuje Mgr. Naděždu Grenovou výběrem audiovizuálních děl (filmů) a zajištění povinností
vyplývajících z výše uvedených smluv ve spolupráci s pracovníky komunitního centra.
20. Schvaluje Dohodu o narovnání smluvního
vztahu s Technickými službami Konice, příspěvkovou organizací, týkající se rekonstrukce a snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení
ve městě Konice.
21. Rada města Konice schvaluje:
a) Dohodu o převzetí finančního závazku s Mikroregionem Konicko, týkající se projektové dokumentace „Cyklistické komunikace Romže“.

strana 4
b) Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Cyklistická
komunikace Romže“ projektová dokumentace
s Projekcí DS, s. r. o.
22. Schvaluje podání žádosti o dotaci Ministerstva pro místní rozvoj, programu Podpora obnovy a rozvoje venkova DT 117d8210A – Podpora
obnovy místních komunikací na akci „Oprava
místní komunikace v ulici Za Nádražím“.
23. Schvaluje podání žádosti o dotaci Ministerstva pro místní rozvoj, programu Podpora obnovy a rozvoje venkova DT 117d8210H – Podpora
budování a obnovy míst aktivního a pasivního
odpočinku na vybudování workoutového hřiště
u komunitního centra.
24. Doporučuje ZMK schválit Změnu č. 2 zřizovací listiny Jednotky SDH Nová Dědina.
25. a) Schvaluje Dohodu o ukončení nájemní
smlouvy s MUDr. Gabrlíkem.
b) Schvaluje Dohodu o ukončení nájemní smlouvy s Mgr. Dufkovou.
c) Ukládá odboru majetkoprávnímu uzavření dohod v souladu s výše uvedenými usneseními.
26. a) Schvaluje uzavření Smlouvy č. 53-2021
o nájmu nemovitosti s V. Ž. týkající se pronájmu
části pozemku p. č. 1324 v k. ú. Křemenec.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření smlouvy v souladu s uvedeným bodem usnesení.
27. Bez usnesení – bod neprojednáván.
28. Nedoporučuje ke schválení ZMK žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města číslo 2 TJ Sokolu Konice na 100 000 Kč dle důvodové zprávy.
29. Doporučuje ZM schválit rozpočet města Konice na rok 2022 v jeho příjmové i výdajové části
dle předloženého návrhu.
30. a) Schvaluje vzor nájemní smlouvy na hrobové místo na veřejném pohřebišti v Konici a vzor
dodatku k původním smlouvám dle důvodové
zprávy.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu postupovat
při uzavírání smluv na hrobová místa na veřejném pohřebišti v Konici v souladu s bodem a).
31. a) Schvaluje Smlouvu o výpůjčce č. 54-2021,
tj. výpůjčku pozemků p. č. 695/1, 695/2, 695/3,
695/4 a 695/5 v k. ú. Konice od 17. 12. do 19. 12.
2021 a dále výpůjčku kuchyňky a WC ve II. nadzemním podlaží budovy č. p. 27 dne 18. 12. 2021
pro Městské kulturní středisko Konice, příspěvkovou organizaci, IČO: 00209988 za účelem pořádání vánočních trhů. MěKS může výše uvedené pozemky zapůjčit prodejcům ke stánkovému
prodeji. Vypůjčitel se bude řídit platnými opatřeními v souvislosti s ochranou osob a prevencí
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření smlouvy dle výše uvedeného bodu a).
32. a) Vyhlašuje záměr prodat pozemek p. č.
187/3 a částí pozemku p. č. 1198/1 v k. ú. Runářov.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit vyhlášení záměru v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
33. a) Doporučuje Technickým službám Konice,
příspěvkové organizaci, IČO: 08736987 zajistit
přípravu kluziště v Konici na provoz zimní sezó-
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ny 2021/2022. O zahájení provozu pro veřejnost
rozhodne Rada města Konice na svém jednání
dne 29. 11. 2021.
b) Bere na vědomí ceník kluziště v Konici pro
sezónu 2021/2022 dle přílohy 33b důvodové
zprávy.
c) Schvaluje Technickým službám Konice, příspěvkové organizaci, IČO: 08736987, paušální
cenu 700 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 15. 11. 2021.
d) Ukládá Technickým službám Konice, příspěvkové organizaci, postupovat při fakturaci za paušální vývoz fekálií dle výše uvedeného bodu c)
usnesení.
34. a) Schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce
s p. I. K. týkající se výpůjčky 2 parkovacích stání
na pozemku p. č. 666/3 v k. ú. Čunín.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem
usnesení.
35. a) Neschvaluje na základě stanoviska osadního výboru v Čuníně a neformálního sdružení
ČUZA – Čunínská zájmová agentura Smlouvu
č. 55-2021 o nájmu nemovitosti s p. K. týkající se
pronájmu části pozemku p. č. 666/3 v k. ú. Čunín.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu informovat
žadatele v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
36. a) Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo –
Oprava místní komunikace v Čuníně mezi městem Konice a společností EUROVIA CS, a. s.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem.
37. a) Schvaluje Dohodu o ukončení pachtovní
smlouvy s p. K. a p. K. týkající se propachtování
pozemku p. č. 759 v k. ú. Runářov.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření dohody v souladu s výše uvedeným bodem
usnesení.
38. Doporučuje ke schválení ZMK rozpočtové
opatření č. 69/2021, 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.
Ing. Michal Obrusník, Bc. Jaroslav Procházka

prosinec 2021

Srdečně přejeme do dalších let hodně zdraví, pohody a dobré nálady.

Prosincové přání a očekávání
Vážení spoluobčané,
prosinec z velké části je doba předvánoční, v církvi ji nazýváme advent. Je to latinské slovo a znamená příchod. Toto slovo vzbuzuje otázku: příchod koho nebo čeho očekáváme? Anebo v současné vypjaté době je možná ještě jiná otázka: očekávám vůbec ještě něco – někoho? Pár dní volna,
štědrovečerní večeři, dárky pod stromečkem,
sníh, koledy, pohádky, krásnou atmosféru… Těším se návštěvu rodiny, přátel, známých, blízkost
druhého člověka… Křesťané se těší, že oslaví narození Ježíše Krista, našeho Boha, který se stal člověkem. Přišel, aby ukázal člověku, jak být správně člověkem. Všichni, zvlášť my věřící se tomu od
něj můžeme učit a nikdy s tím nebudeme hotovi.
Vánoce jsou krásné tím, že lidské slabosti a selhání
našemu Bohu nezabránily v jeho příchodu mezi
nás – před 2000 lety. A jeho lásku k nám nedokáží
zastavit ani lidské slabosti v naší současnosti…
Přeji sobě i vám krásné Vánoce a požehnaný nový rok 2022. K vánočním oslavám patří i bohoslužby, na které každého z Vás letos srdečně zvu
(pokud situace dovolí) do farního kostela v Konici.
P. František Urban, farář
24. 12. – Štědrý den
tzv. „půlnoční“ mše sv. ve 21.00 hodin
25. 12. – Hod Boží vánoční
bohoslužby v 7.45 a 10.45 hodin
26. 12. – Druhý svátek vánoční
mše sv. v 7.45 hodin
31. 12.
mše sv. na zakončení občanského roku
v 17.00 hodin
1. 1. – Nový rok
bohoslužby v 7.45 a 10.45 hodin
2. 1. – neděle po Vánocích
bohoslužby v 7.45 a 10.45 hodin

Výročí narození 100 let
Božena Vybíralová
V kruhu svých nejbližších, ve skvělé pohodě
a s dobrou náladou oslavila krásných 100 let od
svého narození paní Božena Vybíralová z Nové
Dědiny. Narodila se 28. října 1921 na Zavadilce
manželům Křupkovým. V roce 1943 uzavřela
sňatek s panem Ladislavem Vybíralem a společně vychovali 5 dětí. A jak to už bývá, rodina se časem rozrůstá a paní Vybíralová se nyní těší ze 13
vnoučat, 17 pravnoučat a 4 prapravnoučátek. To
je potom veselo, když se rodina sejde. K dlouhé
řadě gratulantů se připojuje i město Konice.

Tříkrálová sbírka 2022
Charita Konice připravuje tradiční Tříkrálovou
sbírku již 23. rokem. Vzhledem ke covidové situaci si nejsme zcela jisti, že proběhne sbírka v tradiční formě. Nicméně jsme odhodláni ji připravit
a o případných změnách vás budeme informovat.
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Tříkrálovou sbírku 2022 připravujeme ve
dnech 7. až 9. 1. 2022 s tím, že hlavním dnem
koledy bude jako již tradičně sobota 8. 1. 2022.
Těšíme se na spolupráci s dobrovolníky – koledníky, bez jejichž pomoci se nedá takováto akce
zorganizovat. Budeme velice rádi, když se k nám
připojíte a pomůžete nám s realizací Tříkrálové
sbírky, která je pro nás velice důležitá.
Díky Tříkrálové sbírce se nám podařilo v minulosti podpořit naše terénní služby, které poskytujeme v domácnostech po celém regionu působnosti Charity Konice. Dále podporujeme také Dům
pokojného stáří v Bohuslavicích, který poskytuje pobytovou službu pro osoby, kteří nemohou již
zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí.
V loňském roce, který byl velmi netradiční, nám
veřejnost ukázala, že si služeb Charity Konice velice váží a je pro ně důležitou součástí systému
zajištění zdravotní i sociální pomoci. Dárci si
v loňském roce museli sami najít možnost, jak
budou přispívat, buďto v on-line podobě do virtuální kasičky a nebo prostřednictvím kasiček,
které byly rozmístěny v různých prodejnách, na
městském úřadě v Konici a na ostatních obecních úřadech.
Při Tříkrálové sbírce 2021 se nám podařilo zajistit
finanční prostředky ve výši 314 519 Kč – prostřednictvím rozmístěných kasiček. Do on-line kasičky
přispěli obyvatelé regionu dalších 102 698,33 Kč.
Celkový výnos Tříkrálové sbírky 2021 činil
418 217,33 Kč. Za veškeré finanční prostředky
velice děkujeme a věříme, že nám i nadále zůstanete nápomocni, při získávání finančních prostředků na podporu jednotlivých služeb poskytovaných Charitou Konice.
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Z výnosu Tříkrálové sbírky 2021 jsme podpořili
projekt Pečovatelské služby – spoluúčast na zakoupení nového vozidla, které bude mít úpravu
pro převoz osob na invalidním vozíku, dále pořízení vzduchotechniky do kuchyně do Domu pokojného stáří v Bohuslavicích. Část finančních
prostředků byla použita i na přímou sociální výpomoc sociálně slabým občanům našeho regionu.
Bez tříkrálových darů a obětavosti koledníků bychom nemohli pomáhat potřebným lidem i charitní projekty by byly ohroženy ve své existenci.
Chcete-li nám pomoci s realizací Tříkrálové
sbírky 2022, kontaktujte nás:
Naděžda Páleníková, DiS.
koordinátorka TKS 2022, tel.: 739 524 364
email: nadezda.palenikova@konice.charita.cz
Svatava Grulichová
zástupkyně koordinátorky TKS 2022
tel.: 731 646 889
email: svatava.grulichova@konice.charita.cz
Na spolupráci s Vámi se těší Naděžda Páleníková, DiS. – ředitelka Charity Konice a koordinátorka
TKS 2022 a Svatava Grulichová – zástupkyně koordinátorky TKS 2022.
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Náklady za likvidaci odpadů
zaplatíme všichni společně
aneb článek o odpadech
trochu jinak
Podle zákona o odpadech zaplatí likvidaci komunálních odpadů občané měst a obcí. Zákonem
o odpadech je pak nastaveno každoroční zvyšování poplatku za uložení jedné tuny odpadu na
skládku. Od roku 2032 pak bude možnost skládkování zrušena. Centrálně se ovšem neřeší jiný
způsob likvidace. Dalším problémem, který narůstá, je také nakládání s vytříděným odpadem.
Existuje vůbec cesta k zastavení stále se zvyšující ceny za likvidaci odpadu? Cestou je eliminace zbytečných nákladů.
Co pro to může každý z nás udělat?
1. Do popelnic nevhazovat kompostovatelné odpady
Hmotnost „zahradního“ odpadu je výraznou složkou celkové hmotnosti směsného komunálního
odpadu. Využívejte tedy prosím kompostéry. Město připravuje i zřízení komunitní kompostárny.
Ve všech místních částech jsou nově umístěny
velkoobjemové kontejnery na biologický odpad
a je velmi důležité tato sběrná místa nezneužívat pro likvidaci dalších složek odpadů.
2. Do popelnic nevhazovat plasty, papír, sklo
a další tříditelné složky
Město má dostatek stanovišť i nádob na tříděný
odpad, a to jak vzhledem k velikosti zastavěné
plochy, tak vzhledem k počtu obyvatel. Problém
je v tom, že ne všichni jsou ochotni sešlápnout
použitou PET láhev nebo kartonovou krabici.

ZPRAVODAJ KONICE
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Uvědomme si prosím, že když kupříkladu
vhodíte nerozloženou kartonovou krabici do
kontejneru, zaplníte jej velmi rychle a lidem
z vaší ulice tím znemožníte uložit jimi vytříděný odpad.
3. Odkládat tříděný odpad pouze do kontejnerů,
nikoliv vedle nich
Kontejnery bývají brzy zaplněny tříděným odpadem, což může být důsledkem špatného způsobu ukládání. Přitom stačí provést jednoduchou
destrukci obalů před vhozením. Někteří pak odkládají tříděný odpad vedle kontejnerů, což nejenže vypadá neskutečně škaredě, ale svozová firma jej nevyveze a náklady za úklid pak zaplatíme
opět my všichni.
V této souvislosti si vás dovolujeme upozornit, že prostor u kontejnerů bude monitorován a odkládání odpadů na ulici je přestupkem.
4. Na sběrný dvůr v Konici patří jen odpady od
lidí z našeho města
Pokud jste občan města, nebo zde máte nemovitost, pak je zde pro vás sběrný dvůr. Pokud ale
umožníte jinému člověku, aby na vaši osobu uložil odpad z jiné obce, pak to spolu se všemi ostatními občany města za něj zaplatíte. Provoz sběrného dvoru je významnou položkou v nákladech
na likvidaci odpadů.
Zamysleme se nad uvedenými body. Pokud tyto
jednoduché kroky k eliminaci odpadů přijmeme
za své, pak skutečně můžeme všichni výrazně
ovlivnit náklady spojené s likvidací odpadu.
S pozdravem starosta města
ZUŠ Konice
Na Příhonech 425, Konice

V měsících říjnu a listopadu naše škola pořádala
několik projektových dnů pro žáky hudebního
a tanečního oboru. Dne 4. 10. 2021 se uskutečnil
v naší škole projektový den pro žáky pěveckého
oddělení. Dne 26. 10. 2021 si žáci vyšších ročníků hudební nauky udělali výlet v rámci projektového dne mimo školu do Poličky, kde navštívili
Městské muzeum a galerii – Centrum Bohuslava
Martinů v Poličce.
Během listopadu se v ZUŠ Konice uskutečnilo několik projektových dnů pro žáky hudební nauky,
pro flétnisty, pro klavíristy a pro žáky tanečního
oboru. Dále se konal dne 9. 11. 2021 Podzimní
koncert ve spolupráci s komunitním centrem Konice.
Pokud situace dovolí, máme v plánu dne 7. 12.
2021 projektový den pro žáky bicích nástrojů
a tradiční Vánoční koncert dne 16. 12. 2021 na
zámku v Konici a také třídní vánoční besídky
jednotlivých oborů.
Lucie Najbrová, učitelka ZUŠ Konice

Projektové téma bylo zakončeno projektovým
dnem – School Space Day. V průběhu dne si mohli žáci zpestřit den vesmírně laděným oblečením či vesmíným obědem ve školní jídelně. A tak
kupříkladu kosmonaut či mimozemšťan mohli
ochutat planetární vývar, galaktickou směs a dezert z mléčné dráhy.

V hodinách angličtiny si tento den zahráli vědomostní únikové hry, které pro ně vytvořili žáci ze
sexty. Řešili tak úkoly a detektivní sci-fi příběh
jak na papíře, tak pomocí interaktivního animovaného video příběhu. Také si mohli zahrát deskové hry vytvořené nižšími ročníky gymnázia.
Prostě škola hrou do slova a do písmene. Během
dne se též plnily kvízy či probíhala výstava prací
žáků. Úžasné masky, trička, 3D modely sluneční
soustavy, plakáty, osvětlené infotabule, obrázkové slovníky nebo videa. Vše vytvořené našimi šikovnými žáky z 2. stupně ZŠ a gymnázia. Také
proběhlo vyhlášení výsledků vesmírné literární
soutěže.
Projektová výuka přináší radost z objevování
a zkoumání. Podporuje kreativitu, samostatnost
a rozvíjí pro život důležité dovednosti. Díky příjemnému prožitku během vzdělávacích aktivit je
podpořena dlouhodobá paměť a činnost mozku.
Tento druh moderní výuky má též velmi pozitivní
vliv na stmelování kolektivu. A i proto jsme v listopadu odstartovali další projektové téma – svátky a oslavy. Budeme se mu věnovat až do konce
prosince. V tomto školním roce nás ještě čekají
projektové dny zaměřené na zdraví, duševní hygienu, přírodu a ekologii.

Podzim v Mateřské škole
Konice
Podzimní období vybízí malé i velké ke spoustě
aktivit. A nejinak tomu bylo i v naší mateřské škole. Děti si vyšly na vycházku do lesa, kde měly možnost pozorovat barevnost měnící se přírody, chytaly vznášející se listí ze stromů a nasbíraly si
různé druhy přírodnin, které následně využily
v polytechnických činnostech.

Jak se konická škola
podívala do vesmíru
V průběhu září a října u nás na Základní škole
a gymnáziu v Konici proběhla projektová výuka
zaměřená na téma vesmír. Hravou formou se žáci celé školy během těchto dvou měsíců ponořili
v hodinách angličtiny (a také některých dalších
předmětech) do hlubin vesmíru. Prozkoumali
slovní zásobu, záhady sluneční soustavy, zjistili
zajímavosti týkající se cest do vesmíru či poznávali souhvězdí.

Ve spolupráci s Regionem Haná, který nám zapůjčil drtič, lis na ovoce a dodal jablíčka, vyráběly
děti na školní zahradě jablečný mošt. Slaďoučký
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nápoj plný vitamínů všem moc chutnal. V období „dušiček“ si děti vyráběly strašidýlka z brambor a dýní. Výrobky dětí nám zdobí prostory před
školkou. V letošním roce jsme se s dětmi zapojili
do osvětové kampaně „Puntíkový den“, která
vznikla na podporu pacientů s lupénkou. Celou
školku i jednotlivé třídy jsme si nazdobili puntíky. Děti i paní učitelky přišly do školky v puntíkovém oblečení. V každé ze 4 tříd byl projekt realizován odlišným způsobem a pojetím. Do projektu se zapojila i školní stravovna puntíkovými pokrmy.
Již v říjnu jsme se pustili do realizace projektů OP
VVV – Šablony III. Projektové dny ve výuce jsme
zahájili projektem „Hrátky s hudbou“ a v rámci
projektových dnů mimo školu jsme předškoláky
odhalili „Tajemství života na zámku“ v Čechách
pod Kosířem.
Do konce roku nás čeká spousta zajímavých aktivit směřujících zejména k adventu a Vánocům.
Děkujeme městu Konice a dal ším organizacím
a subjektům za spolupráci a všem spoluobčanům
přejeme klidné a pohodové prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví.
Kolektiv MŠ Konice

Zprovoznění kluziště
je zatím nejasné
Vážení spoluobčané, počty nakažených onemocněním COVID-19 stále rostou, jsme na tom v našem kraji hůře, než v předchozí vlně pandemie.
Vývoj celostátních pravidel a opatření pro zmírnění šíření nemoci je oproti minulému roku nečitelný. Tento článek píšu 22. listopadu 2021 a samozřejmě nevím, jaký bude další vývoj. Už dnes
ale můžeme říci, že bruslit na krytém kluzišti by
mohli jen naočkovaní nebo ti, kteří před nedávnem COVID prodělali a bez očkování jen děti do
12 let. Na to jsou samozřejmě navázána velmi
přísná pravidla kontroly příchozích na kluziště.
Rada města Konice se shodla na tom, že rozhodnutí o případném zprovoznění kluziště přijme
na svém jednání dne 29. 11. 2021. Dnes jsme se
o této situaci bavili i na zasedání zastupitelstva
města. Zastupitelé se přiklánějí k názoru, že ochrana zdraví je zásadní prioritou. Všem nám je líto, že se nacházíme opět v takto až neskutečné
situaci. Věřili jsme, že míra proočkovanosti obyvatelstva nemocnost zásadně sníží. Dále musíme
vzít v úvahu, že samotná příprava ledové plochy
zabere minimálně čtrnáct dnů, a že ke dnešku
nejsme schopni ani provést kontrolu chladícího
zařízení, neboť odborná firma, která provádí kontrolu oznámila, že práce může provést až po ukončení firemní karantény.
Moc bych si přál, aby si děti mohly alespoň přes
Vánoce zabruslit, ale obávám se, že to zůstane
jen v rovině přání.
S pozdravem
starosta města Konice, Michal Obrusník
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Neděle 4. 12. – Krakovec – sv. Antoníček
Autobusem ve 12.31 hodin do Laškova, Kandie.
Po zelené zn. se dostaneme ke kostelu sv. Antoníčka. Odtud Rakoveckým údolím půjdeme po
žluté zn., dále po MZ přes Budětsko do Konice.
přes Kyselku a Ochoz do Konice. 13 km.
Neděle 12. 12. – Maleny
Sraz ve 12.30 hodin na autobusovém nádraží. Po
zelené zn. se vydáme do Runářova, kde přejdeme
na žlutou zn. kterou se dostaneme do Stražiska
– Maleny k hospůdce. Zpět vlakem v 17.35 hodin
odjedeme zpět do Konice. 12 km
Pátek 17. 12. – Olomouc – předvánoční čas
Odjezd vlakem v 9.11 hodin do Olomouce. Procházka vánočním městem a městskými památkami.
Pátek 31. 12. – Březsko
Odchod ve 13 hodin od fotbalového hřiště v Konici. Necháme se překvapit ochotníky z Březska.
Sobota 1. 1. 2022 – NOVÝ ROK NA KOSÍŘI
Odjezd vlakem v 9.11 hodin do Zdětína. Uzeninu
na opékání s sebou. Návrat z Kostelce na Hané
v 15.47 hodin.
Všem příznivcům turistiky přejeme pěkné
a pohodové vánoční svátky.
Turisté z Konice

ZPRAVODAJ KONICE

PROGRAM
prosinec 2021
Kostelní 46 (přízemí zámku), 798 52 Konice
www.konice.charita.cz
e-mail: charita.srdicko@centrum.cz
tel.: 739 246 008, zřizovatel Charita Konice

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

VÝSTAVA

Pondělí (dle domluvy)
Cesta ke zdravé rodině
přímá pomoc rodinám, 739 246 008

Galerie zámku Konice
Do 7. ledna 2022

Pondělí (9 – 12 hodin)
Volná herna

výstava fotografií Lenky Hatašové

Úterý (dle domluvy)
Konzultační a informační středisko v Srdíčku
základní individuální poradenství
a zprostředkování poradenství v oblasti
prorodinných služeb, 739 246 008
Středa, pátek (9.30 – 12 hodin)
Klub pro rodiče a děti – 739 246 019
1. 12. / 3. 12. – Srdíčková školička
8. 12. / 10. 12. – Mikuláš, ztratil plášť
15. 12. / 17. 12. – Zpívání u stromečku
Středa (14 – 16 hodin)
Mezigenerační setkávání v Srdíčku
739 246 019
Čtvrtek (8 – 10 hodin)
Modlitební setkání maminek – 733 754 143

UPOZORNĚNÍ
Z důvodu regulace počtu účastníků, je
nutné se i nadále hlásit den předem na
číslo 723 961 195 (nejlépe SMS zprávou).
Program komunitního centra v prosinci
bude vycházet z aktuálně platných vládních
opatřeních proti šíření nemoci covid-19.
Aktuální informace uveřejníme na webu
a Facebooku města a také na nástěnce
podatelny, na náměstí.
Kontakt: Mgr. Jitka Klemsová, DiS.
tel.: 702 269 964
e-mail: jitka.klemsova@konice.cz
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MIMOŘÁDNÉ AKCE – PROSINEC
8. 12. od 10.00 hodin – Mikulášská nadílka
pro předem přihlášené
Přejeme krásné svátky :-)
Aktivity projektu „Rodina od A až do Z“
jsou podpořeny z dotačního programu
Rodina a ochrana práv a dětí MPSV z dotačního
titulu OL Kraje Podpora prorodinných aktivit
a z dotace města Konice.

OD ROZŠTĚPU K ÚSMĚVU
Vernisáž 10. prosince v 17.00 hodin
Vstupné dobrovolné
Otevírací doba galerie viz provoz infocentra

KONCERT
Koncertní sál zámku Konice
Středa 15. prosince v 19.00 hodin

ADVENTNÍ KONCERT
MUSICI CAMERALIS
viz plakát na str. 1
Akce se uskuteční jen v souladu s platnými vládními opatřeními proti šíření nemoci covid-19. Je
třeba mít u sebe doklad prokazující splnění podmínek pro vstup na hromadnou akci.

AKCE
Město Konice / Komunitní centrum
Do 10. ledna

STEZKOU ZA BETLÉMY
viz plakát na str. 1
Ostatní plánované akce se z důvodu vládních
opatření neuskuteční. Děkujeme za pochopení.

KNIHOVNY
Městská knihovna Konice
Po, St, Pá: 9.00 – 11.00 a 11.30 – 16.00 hodin
Dovolená od 22. 12. do 31. 12. 2021
tel.: 582 396 487, www.konicka.knihovna.cz
Křemenec (Pá: 16.00 – 17.30 hodin)
Nová Dědina (So – lichý týden: 14.00 – 15.30)

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM,
ZÁMEK A MUZEUM ŘEMESEL KONICE
Po – Pá: 9.00 – 12.30 a 13.00 – 16.00 hodin
e-mail: icko.konice@seznam.cz
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. Nabízíme prodej suvenýrů a regionálních produktů. Více na: www.mekskonice.cz
Informace: 582 334 987, 739 333 721
INZERCE

Ráda bych s Vaší pomocí
našla vhodný rodinný dům.
Uvítám větší zahradu.
Tel.: 605 541 452
Koupíme starší domek nebo
chalupu. Později k trvalému
bydlení. Děkuji.
Tel.: 731 078 958
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