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Turistická výstava
V pátek 27. ledna jsme připravili turistickou
výstavu spojenou s vernisáží. Touto výstavou
jsme si chtěli připomenout 40. výročí od založení Klubu českých turistů v Konici. Jeho zakladatelem byl pan Miloslav Balcar, který zastával mnoho let funkci jednatele Sokola Konice. Dne 26. ledna 1977 byl pověřen založe-

FOTOAKTUALITY

Společně zavzpomínali na turistické výšlapy
a na své kamarády turisty, kteří tu již mezi námi nejsou. Účastníci si mohli prohlédnout velké množství fotografií z cest po naší republice i z navštívených míst mimo naši republiku.
Mohli si prohlédnout naše turistické kroniky
nebo fotokroniky. Vystaveny byly i obdržené
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ním odboru turistiky v Konici, a to pod TJ Sokol Konice. První pochod se konal 26. března
1977 pod názvem „Výšlap za sněženkami“,
na který se dostavilo na třicet turistů. M. Balcar připravoval i dálkové pochody a také se
zasloužil o vznik našeho tradičního pochodu
„Konické štrapáce“, které každoročně v Konici probíhají. V roce 1979 pod jeho vedením
a jeho zásluhou získal náš turistický odbor
ocenění jako „Vzorný oddíl turistiky ČSTV “.
Výstava proběhla v přátelském duchu. Zúčastnilo se jí i několik bývalých členů, kteří byli
u zrodu tohoto klubu.

medaile našich členů, čestná uznání a diplomy. Vernisáž byla zakončena promítáním diapozitivů ze začátků prvních turistických výletů.
Výstava měla velký úspěch, neočekávali jsme
takovou návštěvnost. V den vernisáže se jí zúčastnilo přes osmdesát příznivců turistiky.
Chtěla bych poděkovat všem našim členkám,
které se na přípravě podílely, i těm kteří nám
pomohli, abychom mohli tuto akci zorganizovat.
Za KČT Konice
Eva Antlová

Otevřeno od 6. do 31. 3. 2017
Po – Pá od 10 do 12 a od 13 do 16 hodin

14. února 2017 oslavilo Mateřské centrum
Srdíčko v Konici 10. výročí svého založení.
Na oslavách kulatého výročí nechyběl ani dort,
který potěšil zejména ty nejmenší gratulanty
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Rada
města Konice
30. ledna 2017
Usnesení č. 39/2017
1. Rada města Konice v souladu s § 2 odst. 3
vyhlášky č. 54/2005 Sb. O náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích v platném znění jmenuje konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa
ředitele Základní školy a gymnázia města Konice, Tyršova 609, 798 52 Konice, příspěvková organizace, IČ: 47918594. Složení konkursní komise dle přílohy.
2. Rada města Konice doporučuje Zastupitelstvu města Konice schválit „Žádost o schválení investice a o investiční příspěvek ve výši
94.000 Kč“ na akci dokončení stavebních úprav
budovy Mateřské školy Konice, Smetanova 202,
vyplývající z dalších požadavků Hasičského
záchranného sboru Olomouckého kraje na
požární bezpečnost dle předložené žádosti.
3. Rada města Konice schvaluje odpisové plány příspěvkových organizací zřízených městem na rok 2017, a to: Základní škola a gymnázium města Konice a Mateřská škola Konice.
4. Rada města Konice jmenuje v souladu s §102
odst. 2 písm. b) Zákona o obcích p. Tomáše
Vrbu ředitelem Městského kulturního střediska od 1. 4. 2017.
5. Rada města Konice:
a) Schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2017.
Jedná se o změnu rozpočtu v příjmové i výdajové části na nebytové prostory v ulici
Švehlova čp. 290. Rozpočtové opatření ve výši
134.000,– Kč.
Rozpočtováno v příjmech:
§ 3613 Nebytové hospodářství, pol. 2111 příjmy z poskytovaných služeb 62.000,– Kč,
§ 3613 Nebytové hospodářství, pol. 2132 příjmy z pronájmu a ost. nemovitostí 72.000,– Kč.
Rozpočtováno ve výdajích:
§ 3613 Nebytové hospodářství, pol. 5151 studená voda, org. 16000000 – 4.000,– Kč,
§ 3613 Nebytové hospodářství, pol. 5154 elektrická energie, org. 16000000 – 30.000,– Kč,
§ 3613 Nebytové hospodářství, pol. 5153 plyn,
org. 16000000 – 70.000,– Kč,
§ 3613 Nebytové hospodářství, pol. 5169 nákup
služeb (revize), org. 16000000 – 30.000,– Kč.
b) Schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2017.
Jedná se o poskytnutí státního příspěvku na
výkon pěstounské péče, který se zvyšuje za kalendářní rok 2016 o 8.000 Kč. Příspěvek poskytuje Úřad práce ČR v souladu s § 47d odst. 6
zákona č. 359/1999 Sb. O sociálně-právní
ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů ve
výši 8.000,– Kč.
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V příjmech bude rozpočtováno:
Položka 4116 ÚZ 13010 – 8 .000,– Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§ 4399 Ostatní záležitosti soc. věcí, pol. 5011
platy zaměstnanců, ÚZ 13010 org. 3000000
– 8.000,– Kč.
V účetní evidenci musí být jejich příjem a čerpání označeny účelovým znakem, který umožní oddělené vyúčtování skutečných příjmů
a výdajů.
c) Schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2017.
Jedná se o úpravu rozpočtu v příjmové i výdajové části z důvodu ukončení pracovního poměru pracovníka, na kterého byl čerpán příspěvek od Úřadu práce ČR v rámci veřejně
prospěšných prací, spolufinancovaného ze státního rozpočtu (17,62%) a Evropského sociálního fondu (82,38%) PVA-VZ-56/2016, č. projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000059,
na období leden až březen 2017 ve výši
42.000,– Kč.
Příjmy

Výdaje – 1 pracovník administrativa správa

V účetní evidenci musí být jejich příjem a čerpání označeny účelovým znakem s uvedením
nástroje a zdroje, který umožní oddělené vyúčtování skutečných příjmů a výdajů.
d) Doporučuje Zastupitelstvu města Konice
schválit Rozpočtové opatření č. 6/2017.
Jedná se o zapojení přebytku peněžních prostředků na bankovních účtech do rozpočtu
města na rok 2017 ve výši 7.034.042,92 Kč.
Financování:
Položka 8115 změna stavu na bankovních
účtech 7. 034.042,92 Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:

6. Rada města vyhlašuje záměr změnit Pachtovní smlouvu č. 13-2015 ze dne 10. 8. 2015
na propachtování pozemků v k.ú. Čunín, Křemenec, Runářov a Konice. Pro četnost pozemků lze do smlouvy nahlédnout na Městském
úřadě Konice, odboru majetkoprávním, Masarykovo nám. 28, dveře č. 303. Změnou pachtovní smlouvy by mělo dojít k rozšíření propachtovaných pozemků o pozemek p.č. 4771
nacházející se v k.ú. Konice.
7. Rada města Konice:
a) Schvaluje MěKS Konice podání žádosti o dotaci z Programu na podporu cestovního ruchu
a zahraničních vztahů 2017 – na zkvalitnění
služeb informačních center v Olomouckém
kraji.
b) Schvaluje MěKS Konice podání žádosti o dotaci z Programu podpory kultury v Olomouckém kraji 2017, a to na Žváčkův festival dechových hudeb a Divadelní festival v Konici.
8. Rada města Konice doporučuje ke schválení Zastupitelstvu města Konice:
A. a) Poskytnutí dotace na celoroční činnost
„Tělocvičná jednota Sokol Konice“, ve výši
100.000,– Kč.
b) Smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční
činnost „Tělocvičná jednota Sokol Konice“,
IČ: 47919949, ve výši 100.000,– Kč.
B. a) Poskytnutí dotace na celoroční činnost
„Charita Konice – charitní pečovatelská služba, ve výši 200.000,– Kč.
b) Smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční
činnost „Charita Konice – charitní pečovatelská služba, IČ: 47921218, ve výši 200.000,– Kč.
9. Rada města Konice schvaluje poskytnutí neúčelových finančních darů (dle § 2055 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
v platném znění) ve výši 1.000,– Kč rodičům
dítěte při účasti na „vítání občánků“, které se
bude konat dne 11. 2. 2017.
10. Rada města Konice:
a) Doporučuje Zastupitelstvu města Konice
schválit smlouvu o právu provést stavbu mezi
městem Konice a Správou silnic Olomouckého kraje na akci „III/36620 Konice průtah“.
b) Doporučuje Zastupitelstvu města Konice
schválit smlouvy o právu provést stavbu mezi
městem Konice a Správou silnic Olomouckého kraje; společností PRO-DOMA, SE; Petrem
Krampolem a Natálií Krampolovou; Věrou Jevickou a Ing. Václavem Matějkou na akci „III/
36620 Konice – průtah: SO 102 – komunikace
pro pěší“.
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c) Souhlasí s vynětím části pozemku p.č. 5885
v k.ú. Konice ze ZPF.

Učitel Jakub Lolek
a Konicko

K 1. únoru 2017 vznikne
19 nových pošt Partner

11. Rada města Konice schvaluje výpovědi veřejnoprávních smluv o zajišťování výkonu přenesené působnosti speciálního stavebního úřadu uzavřené v roce 2016 s obcemi Březsko,
Hvozd, Jesenec, Skřípov a Suchdol, podle §166
odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
12. Rada města Konice schvaluje Směrnici
města Konice č. 1/2017 o zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu.
13. Rada města Konice schvaluje Dodatek č. 1
k pojistné smlouvě č. 7720974234 uzavřené
se společností Kooperativa, pojišťovna, a.s.
Vienna Insurance Group.
14. Rada města Konice schvaluje uzavření dohody o přípravě podkladů pro zpracování lesní hospodářské osnovy.
15. Rada města Konice navrhuje Zastupitelstvu města Konice schválit prodej pozemku
p.č. 759 díl „a“ o výměře 25 m2, který byl geometrickým plánem č. 235-4144/2016 vyhotoveným Ing. Tomášem Sobotou oddělený od
pozemku p.č. 759 a scelen s pozemkem p.č.
st. 16/1 pro k.ú. Runářov. Výše uvedená nemovitost se prodává panu Josefu Kočímu za cenu
40,- Kč/m2.
16. Rada města Konice schvaluje uzavření
Smlouvy o výpůjčce nemovitosti č. 02-2017
uzavřené s Českým svazem včelařů, která se
týká výpůjčky části místnosti bývalé knihovny v I. patře v budově č.p. 78, která je součástí
pozemku p.č. st. 89 v k.ú. Čunín.
17. Rada města schvaluje uzavření Dodatku
č. 08/2017 Smlouvy č. 06/96 ze dne 2. 12. 1996
o dodávce prací a výkonů se společností Služby města Konice, spol. s r.o.
18. Rada města Konice schvaluje uzavření
Smlouvy o výpůjčce č. 01-2017 týkající se
výpůjčky garáže v budově hasičské zbrojnice
č.p. 82, která je součástí pozemku p.č. st. 129
v k.ú. Čunín, p. Křupkovi na dobu neurčitou.
19. Rada města Konice schvaluje Smlouvu
č. 9551113509 o sdružených službách dodávky
elektrické energie, uzavřenou mezi městem Konice a E.ON Energie, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice, IČ: 26078201, DIČ:
CZ26078201. Jedná se o odběrné místo Zahradní 690, Konice, byt č. 8.
20. Rada města Konice bere na vědomí Prohlášení o partnerství vztahující se k projektu
Podpora střednědobého plánování sociálních
služeb Konicka připravovaného Charitou Konice.
21. Rada města Konice schvaluje změnu trasy
vodovodní přípojky pro stavbu PS Konice –
nová výstavba.
22. Rada města Konice bere na vědomí „Žádost o projednání neschválení plánované výstavby bytového domu“ podanou panem Vladimírem Kolíkem a postupuje ji Zastupitelstvu
města Konice.

Dne 7. ledna 2017 uplynulo 100 let od úmrtí
učitele Jakuba Lolka (1845–1917). Tento rodák z Lipinky působil v letech 1865–1870 jako
podučitel na řadě škol obcí a osad v okolí Konice, konkrétně v Runářově, Křemenci, Klužínku, Veselé, dále ve Ptení a poté jako samostatný učitel ve Vojtěchově, kde založil rodinu.
Později se přemístil na Zábřežsko, kde 17 let
vyučoval v Paloníně (zde se narodil jeho syn
Stanislav, známý malíř), a v obci Zvole u Zábřeha, kde je na místním hřbitově pohřben.
Právě ve Zvoli, kde působil jako nadučitel, se
dne 7. 1. 2017 u příležitosti 100. výročí úmrtí
uskutečnila pod záštitou náměstka hejtmana
Olomouckého kraje Dalibora Horáka vzpomínka na tuto osobnost za účasti potomků, představitelů obcí, v nichž působil a o kterých psal,
učitelstva a hasičstva.
Jakub Lolek byl veřejně činný. Při školách, kde
učil, zakládal knihovny, snažil se povznést školu, vybavit ji školními pomůckami, zaváděl moderní vyučovací metody, pral se za zlepšení
podmínek pro žáky i učitele, organizoval výlety a divadelní představení. V pozdějších letech mimo jiné patřil k zakladatelům Učitelské jednoty šumpersko-zábřežské a Severomoravské župy hasičské, jejímž byl prvním
starostou.
Zanechal rozsáhlé písemné dílo, věnované regionální historii, několik obecních kronik a obsáhlé vzpomínky na vlastní život. Ve vzpomínkách ze života Jakub Lolek píše barvitě o zážitcích z dětství v kraji pod Bradlem, popisuje
výuku v malotřídní škole, složitosti dvoujazyčného vyučování a dění ve škole a poměry
v obcích, kde učil, tedy i Konicka, kde strávil
důležitá první učitelská léta.
Koho zajímá blíže se seznámit s uplynulou dobou druhé poloviny 19. století, může se začíst
do knížky Jakuba Lolka „Rok v naší chalupě“,
nebo pročíst jeho paměti, jejichž vydání je připravováno na rok 2017.
Jaroslava Čajová

Česká pošta pokračuje i v roce 2017 v projektu Pošta Partner. Za uplynulý rok převedla
na smluvní partnery celkem 149 provozoven,
k 1. lednu 2017 převedla dalších 15 provozoven a k 1. únoru převádí dalších 19 provozoven. Celkem tak k tomuto datu bude fungovat
273 pošt Partner.

Usnesení bylo schváleno v poměru: pro 5, proti 0.

Česká pošta bude mít v cílovém stavu cca 700
vlastních provozoven a cca 2 500 pošt Partner.
Pošta Partner je plnohodnotnou alternativou
pošty. Rozdíl spočívá v tom, že je provozována
třetí osobou, nikoli Českou poštou. Z hlediska
poskytovaných základních poštovních služeb
není mezi pobočkou a poštou Partner žádný
rozdíl.
Pošta Partner poskytuje všechny základní služby, tj. příjem a výdej listovních a balíkových
zásilek, příjem a výplatu poštovních poukázek,
vybrané bankovní služby, výplatu důchodů,
SIPO, prodej poštovních cenin a zboží, prodej
kolkových známek a vybrané služby, jako jsou
například On-line dobíjení předplacených SIM
karet, prodej losů okamžitých loterií, prodej
dálničních kupónů a volný prodej tisku.
Nové pošty Partner zřízené k 1. únoru 2017

Za Českou poštu
Ing. Matyáš Vitík
Tiskový mluvčí České pošty
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MŠ Konice

ZŠ a G Konice
Matematická olympiáda

Naše školička

V letošním školním roce jsme se v naší
mateřské škole zaměřili na vzdělávání
dětí na základě zážitku, prožitku a praktických činností. V předškolním období je
nejpříznivější a nejpřirozenější příležitost rozvíjet u dětí činnosti, ve kterých by
se nevyučovalo, nepoučovalo, ale více experimentovalo, zkoumalo, bádalo a prakticky zkoušelo.
Během prvního pololetí děti ve třídách
odšťavňovaly ovoce, dělaly saláty, vařily polévky, pekly cukroví, sušily ovoce
a prakticky se podílely na dalších činnostech. Co však děti baví nejvíce je bádání,
zkoumání a experimentování. Děti si vyrábějí jednoduché váhy a zkoumají, který
předmět je těžší, experimentují se šikmou
plochou a nakloněnou rovinou (proč se
některý předmět dokoulí dál), dělají pokusy se sněhem, ledem, vodou…
K oblíbeným činnostem také patří pozorování a zkoumání za pomocí lupy či mikroskopu a mnoho dalších, při kterých se
děti vzdělávají přirozenou cestou – hrou
a také se učí vzájemně spolupracovat a respektovat názor druhého.
Nedílnou součástí vzdělávání v naší mateřské škole je polytechnická výchova.
Děti si zkusily, že není jednoduché zatlouct hřebík nebo pilkou uřezat kousek
dřeva. Vrtáním děr do špalků se děti podílely na výrobě „hmyzího hotelu“. Až se
nám do něj nastěhuje hmyz, přijdou si na
své malí „badatelé“ s lupami.
Ve spolupráci se zřizovatelem se podařilo získat finanční příspěvek od Nadačního fondu KIMEX na zakoupení mobilních
zahrádek. Už se těšíme na jaro, kdy většinu praktických činností přesuneme na
školní zahradu a s dětmi se začneme věnovat pěstování rostlin, zeleniny a bylinek, které využijeme i ve školní kuchyni.
Hana Továrková,
ředitelka MŠ Konice
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Žáci 5. ročníku naší školy dosáhli výborných výsledků v okresním kole matematické olympiády, která se konala 24. ledna 2017 v Prostějově. Této olympiády se
zúčastnilo celkem 44 žáků. Z 11 úspěšných
řešitelů bylo 5 z naší školy, navíc jsme
obsadili první (Aneta Balcárková z 5. A)
a třetí (Lucie Dostálová z 5. B) místo!
Úspěšní byli také Lucie Urbanová, Filip
Balcárek a Zuzana Skládalová. Všem žákům, kteří se soutěže zúčastnili, děkujeme za reprezentaci naší školy.
Květa Coufalová
zástupkyně ředitele školy
MAP vzdělávání v ORP Konice
ve spolupráci
s mateřskými a základními školami
vyhlašuje tvořivé soutěže

CHODÍME RÁDI
DO NAŠÍ ŠKOLKY
pro třídní kolektivy MŠ

MOJE VYSNĚNÁ ŠKOLA
pro třídní kolektivy 1. stupně ZŠ

MOJE VYSNĚNÁ ŠKOLA
pro třídní kolektivy 2. stupně ZŠ

1. 3. – 28. 4. 2017
bližší informace na
www.regionhana.cz/cs/map-rozvojevzdelavani/map-orp-konice/soutez/
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10. narozeniny mateřského centra Srdíčko

březen 2017

Mateřské centrum nabízí pravidelný program
zejména maminkám s malými dětmi a oslava
nebyla výjimkou. Hrálo se na kytaru, zpívalo,
cvičilo, skákalo, běhalo a … jedl se výborný
dort, který upekla paní Žilková.

Pondělí (dle domluvy) Cesta ke zdravé rodině – přímá pomoc rodinám – 739 246 008
Úterý (dle domluvy) Konzultační a informační středisko v Srdíčku – základní individuální poradenství a zprostředkování poradenství v oblasti prorodinných služeb –
608 000 181, dasatrnkova@seznam.cz
Třetí úterý v měsíci (9 – 11 hodin) Setkání
věřících maminek – 733 754 143 – Blanka
Hájková
Středa, pátek (8 – 12 hodin, pátky volný program) Klub pro rodiče a děti – 739 246 019
1. 3. – Doba postní
Pátek 3. 3. – Hrátky v maskách
8. 3. – Vyrábíme přáníčka
Pátek 10. 3. – ZAVŘENO
15. 3. – O Budulínkovi
22. 3. – Přišlo jaro
29. 3. – Srdíčková školička II
Středa (14 – 17 hodin) Mezigenerační setkávání v Srdíčku – 739 246 019
Čtvrtek (14 hodin) Kreativní dílnička – Helena Žilková – 601 358 207
Třetí čtvrtek v měsíci (10 – 12 hodin) Klub
pro rodiče se zdravotně znevýhodněnými
dětmi – 739 246 008
Pátek (8 – 12 hodin) Klub pro rodiče a děti
– 739 246 019
Pátek (pro předem objednané) Laktační poradenství – 739 246 019

MIMOŘÁDNÉ AKCE
BŘEZEN 2017
3. 3. od 9.30 hodin Hrátky v maskách
23. 3. od 9.30 hodin Poradna Energy-diagnostika přístrojem Supertronic pro předem
objednané – 739 246 008
31. 3. od 10 hodin Mateřství a syndrom vyhoření, přednáška klinické psycholožky, psychoterapeutky a maminky 4 dětí PhDr. Petry
Tenglerové.

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

V Konici, v přízemí zámku, provozuje místní
Charita již od roku 2007 Mateřské centrum
Srdíčko. Názvem tento projekt trochu klame,
protože centrum zastřešuje spoustu aktivit,
a to nejen pro maminky na mateřské dovolené a jejich děti. Oslava kulatého výročí se neobešla bez dortu, světlice, vzpomínání, ale
hlavně velkých díků všem, kteří Srdíčko podporují.
Založení Mateřského centra Srdíčko se přesně váže na den 14. února 2007. Tehdy vzniklo
napojením na projekt Profesionalizace mateřských center v Olomouckém kraji. Při oslavě
se ale vzpomínalo, že by se tak tehdy nestalo
nebýt podpory Města Konice. Však také mezi
gratulanty byli pan starosta František Novák
i místostarosta Jaroslav Procházka. Před deseti lety byla mateřskému centru kmotřičkou
Bára Basiková, na kterou vzpomněla další gratulantka, předsedkyně Rady Charity Konice
MUDr. Irena Lenfeldová.

Centrum realizuje také projekt s názvem „Rodina od A až do Z“. Ten je velkým přínosem
podpory vzdělávání v oblasti rodičovských
kompetencí, řešení obtížných situací v rodině, slaďování rodinného a pracovního života
a poradenství v rámci právního minima pro
rodiče, zvyšování finanční a zdravotní gramotnosti apod. O finance na projekt Charita Konice usiluje i v letošním roce a bude opět nabízen rodinám v širokém okolí.
Dalšími aktivitami pod hlavičkou Srdíčka jsou
např. Klub seniorů v Srdíčku, kreativní dílničky, karnevaly, vítání jara a Velikonoc, příměstské tábory pro děti, Prázdninové dny v Srdíčku, výlety, Mikulášská nadílka atd.
Závěrem bychom rádi poděkovali opravdu
všem, kteří jakkoli Srdíčko podporují, ať finančně nebo jako dobrovolníci, ale děkujeme
i těm, kteří rádi čerpají posilu či zábavu z našeho programu. Pevně věříme, že se nám i v dalších, nejméně deseti letech, bude dařit zajišťovat prostředky a zajímavý program a že
s námi budou spolupracovat stále tak dobří
a přející lidé, jako tomu bylo v prvním desetiletí. Všechno nejlepší.
Aktuality nejen z MC Srdíčko můžete najít na:
www.konice.charita.cz
Tým MC Srdíčko

Z činnosti děkanátního Centra pro rodinu Kána
březen 2017
Maminky se budou společně modlit za své děti ve čtvrtek 2., 9., 16. a 30. března v 8 hodin, v pondělí 6., 13., 20. a 27. března v 18 hodin v Konici na faře a v úterý 21. března od
8 hodin v MC Srdíčko v zámku v Konici.
Spolčo BETA pro mládež bude na konické faře v sobotu 4. března od 17 hodin.
Setkání seniorů ve společenství KLAS bude v Konici na faře v pátek 10. března po ranní
mši svaté (asi v 8.30 hodin).
Děti budou mít Spolčátko na faře v Konici v pátek 10. a 24. března od 16 do 17.30 hodin.
V sobotu 10. března je plánována postní duchovní obnova pro dospělé, která začne
v 9 hodin a bude probíhat na faře v Konici a v kostele Narození Panny Marie.
Setkání manželů bude na konické faře v pátek 10. března po pobožnosti křížové cesty
(přibližně v 18.45 hodin).
Anna Burgetová

ZPRAVODAJ KONICE
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KULTURNÍ
PŘEHLED
BŘEZEN 2017
VÝSTAVY

KPH

ZÁMEK

Ve středu 15. března 2017 v 19 hodin,
zámek Konice

KLAVÍRNÍ RECITÁL
Matyáš Novák – klavír

Vernisáž výstavy 3. března v 17 hodin,
zámek Konice

Oldřich Schnabl

GEOMETRIE A ILUZE
PROSTORU

Prohlídková trasa
Otevírací doba od 1. 9. 2016 do 31. 5. 2017:
TIC otevřeno jen ve všední dny.
Po – Pá 9.00 – 12.30 a 13.00 – 16.00
Začátek prohlídky vždy v celou hodinu,
kromě 12.00 hodin. Poslední prohlídka
hodinu před ukončením otevírací doby.
Minimální počet na prohlídku jsou 2 osoby.
Doba trvání prohlídky je cca 60 minut.
(Po dobu prohlídky je TIC Konice uzavřeno,
děkujeme za pochopení).
Vstupné:
expozice Muzea řemesel 30,– Kč/ 15,– Kč
celá prohlídková trasa 60,– Kč/ 30,– Kč

Zdeněk Štefka

NAFOUKANÉ SKLO
Výstava otevřena od 6. do 31. 3. 2017:
Po – Pá od 10 do 12 a od 13 do 16 hodin

březen 2017

V současné době je Matyáš Novák studentem
gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové, Konzervatoře Pardubice ve třídě Jitky Fowler Fraňkové a od září 2013 rovněž studentem věhlasné
klavírní akademie Incontri col Maestro v italské
Imole ve třídě prof. Vovky Askhenazyho. Je vyhledávaným komorním hráčem a korepetitorem.
Vstupné: 100/80 Kč
Koncert podporují: MUDr. Tomáš Lenfeld
– STOMAPROLIFE, s.r.o., Svatava Zavíralová – drogerie Konice, manželé Trnečkovi
a MEA systems, s.r.o

Nabízené služby TIC Konice:
- turistické a kulturní informace
- prohlídky zámku
- vyhledávání autobusových a vlakových spojů
- prodej map, upomínkových předmětů,
pohlednic, ...
- veřejný internet
- kopírovací služby
Informace na:
739 333 721, 582 334 987
www.mekskonice.cz

JARNÍ PŘÍRODOU
41. ročník dálkového a turistického pochodu
pořádá OT TJ JAROMĚŘICE, okres Svitavy

v sobotu dne 18. března 2017
Prezentace a start:
7.00 – 10.00 hodin hřiště na Čtvrtničkách
Cíl:
Hřiště na Čtvrtničkách do 17.00 hodin

ZÁJEZD DO DIVADLA
V úterý 21. března 2017 v 19 hodin
Divadlo Husa na provázku v Brně

Milan Uhde, Miloš Štědroň

BALADA PRO BANDITU
Slavný muzikál o velké lásce
a ještě větší zradě.
Odjezd autobusu z Konice v 17.00 hodin.
Cena včetně dopravy 500,– Kč,
studenti a senioři 400,– Kč.

Pořadatel si vyhrazuje právo s ohledem
na počasí na změnu, popřípadě zrušení
některých tras těsně před startem. Mapky
jednotlivých tras obdrží účastníci u prezentace.

Pěší trasy:
7 km Jaroměřice, Táborová studánka, pod
Proklestem, Jaroměřice.

Startovné:
Děti do 15 roků 10,– Kč, dospělí 30,– Kč

16 km Jaroměřice, za Hájem, Úsobrno, pod
Špilberkem, pod Lavičnou, chata Diana, pod
Proklestem, Táborová studánka, Jaroměřice.

Možnost ubytování:
Restaurace u Trojanů, 569 44 Jaroměřice
u Jevíčka, tel.: 461 326 458 týden před.

23 km Jaroměřice, za Hájem, nad Pohorou,
Úsobrno, Šubířov, Jaroměřice.

Odměna:
Tradiční – sladká medaile, pamětní list.

38 km Jaroměřice, za Hájem, nad Pohorou,
Úsobrno, Šubířov, Dzbel, Jesenec, Kladky, Nectava, pod Plankenberkem, Zálesí, Jaroměřice.

Pomůcka:
Trasy najdete na starých turistických mapách: Olomoucko, Svitavsko a na nové mapě KČT č. 51 – Haná.

Cyklo trasy:
10 km Jaroměřice, Jevíčko, Biskupice, Jaroměřice.
30 km Jaroměřice, Jevíčko, Chornice, Lázy,
Městečko Trnávka, Mezihoří, Petrůvka, Plechtinec, Unerázka, Chornice, Biskupice, Jaroměřice.
65 km Jaroměřice, Biskupice, Chornice, Unerázka, Plechtinec, Petrůvka, Pěčíkov, Vranová Lhota, Kozov, Bouzov, Javoříčko, Luká,
Hvozd, Březsko, Konice, Jesenec, Dzbel, Nectava, Biskupice, Jaroměřice.

Doprava:
Integrovanou autobusovou přepravou do Jaroměřic. Taktéž dálkovými spoji do Jevíčka
a odtud 3 km pěšky do Jaroměřic. Pro účastníky pochodu DP JP bude zajištěna doprava autobusem z Jevíčka od hotelu Morava
v 8.00 hodin.
Občerstvení:
Možno zakoupit na startu, v cíli i po trase.

Pochod se jde za každého počasí na vlastní nebezpečí – Zdrávi došli a dojeli!

ZPRAVODAJ KONICE
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Program KČT KONICE
Březen 2017
Neděle 5. 3. 2017 – Sládkova skála
Sraz ve 13 hodin na kruháči, půjdeme po červené zn. ke Sládkové skále, dále neznačenou
cestou do Dzbele a do Konice. 10 km
Sobota 11. 3. 2017 – pochod „Přerovská 50“,
pořádá KČT TJ Spartak Přerov
Odjezd vlakem do Přerova v 6.40 hodin, pochod 15, 22 km, návrat v 15.47 nebo 17.47 hodin. 15 – 22 km
Neděle 19. 3. 2017 – Luká – meteorologická
stanice – exkurze
Autobusem v 11.55 hodin do Luké, zpět přes
Průchodnici do Konice. 12 km
Neděle 26. 3. 2017 – Litovelské pomoraví
Odjezd autobusem v 11.55 hodin do Litovle.
Vydáme se k řece Moravě za přírodou. Návrat
z Litovle v 17.25 hodin. Příjezd do Konice
v 18.15 hodin. 10 km

Duben 2017
Neděle 2. 4. 2017 – Ochozká kyselka
Sraz na autobusovém nádraží ve 13 hodin. Vydáme se po žluté zn. ke Kyselce, dále po modré zn. do Budětska a zpět do Konice. 10 km
Sobota 8. 4. – Moravská Třebová – pochod
„Vandr skrz Maló Hanó“
Odjezd vlakem v 8.47 hodin, pořádá KČT TJ
Slovan Moravská Třebová – 8, 15, 22 km. Příjezd v 18.40 hodin. 15 – 22 km
Velikonoční procházka – z Prostějova na
Plumlov. Upřesníme dle počtu zájemců.
Neděle 23. 4. 2017 – Vrbátky – makety hradů Bouzova a Karlštejna
Odjezd vlakem v 9.11 hodin do Vrbátek, prohlídka, zpět pěšky přes Kralice na Hané do
Prostějova, příjezd v 15.47 hodin. 12 km
Neděle 30. 4. 2017 – pochod Javoříčko
Sraz v 8 hodin u sokolovny. Známou cestou se
vydáme přes Vojtěchov do Javoříčka. Začátek
pietního aktu je v 11 hodin. Po občerstvení se
vydáme zpět do Konice. 24 km
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Muzeum řemesel Konice
bude reprezentovat v Olomouci
Výstava For Model na výstavišti Flora Olomouc konaná 10. – 12. března 2017 zavede všechny malé i odrostlejší návštěvníky do kouzelného světa plného her a fantazie. Každý si během třídenní prodejní akce najde to svoje, zastoupena bude skutečně široká škála modelů, hraček
i sběratelských předmětů z nejrůznějších oblastí lidské činnosti.
Sběratelé představí v pavilonu A své vzácné a bohaté kolekce turistických známek, pohlednic,
časopisů či knih, dále vojenskou i hasičskou výzbroj a výstroj nebo sbírky modelů hradů, zámků
či roubených chalup. Kuriozitou sběratelské sekce bude letos masážní kufřík známý ze slavné
scénky z klasického českého filmu Postřižiny. Výstava bude navíc po předchozích dvou úspěšných ročnících opět rozšířena také o prodejní expozici hraček a stavebnic. Znovu se nám tak představí třeba originální a stále oblíbenější česká stavebnice s patentovým systémem Gecco.
A na jaké „špeky“ se mohou návštěvníci ojedinělé a unikátní výstavy, která nemá na střední Moravě obdoby, těšit speciálně letos? Z muzea v Čechách pod Kosířem k nám přijedou modely hasičských aut, litovelské muzeum zase dodá sbírku historických radiopřijímačů, těšit se můžeme
na kolekci slavných klobouků z továrny TONAK Nový Jičín, sbírku seker z Muzea řemesel v Konici, otisky pečetí obcí a dalších institucí z přerovského okresu nebo dokonce na sbírku modelů
gilotin a dalších popravčích nástrojů.
Bližší informace na www.flora-ol.cz

JUNÁK KONICE
Vážení přátelé, příznivci skautingu.
V poslední době jsem se na stránkách Zpravodaje malinko odmlčel, ale to neznamená, že se odmlčela i naše činnost. Schůzky za hlasitého hlaholení dětí probíhají stále stejně dál, jednou v přírodě, podruhé zase v klubovně. Ještě donedávna pěkně mrzlo, tak jsme chtěli udělat obřího sněhuláka na rybníce směrem na Křemenec. Poté co jednotlivé šestky dovalily své velké sněhové
koule na jedno místo, ozvalo se takové prasknutí ledu, že jsme místo pro jistotu opustili. Tak po
nás místo sněhuláka zbyly jen tři obří koule, které byly vidět i ze silnice. Na poslední schůzce jsme
si s vlčaty a světluškami připomněli, jak se mají chovat skauti a skautky. Jsou to přece jen děti
a občas na správné chování zapomenou. Ale myslím, že jsou na dobré cestě, aby těch slabších
chvilek bylo méně a méně.
V podzimním období byla naše víkendová činnost trošku slabší, přesto jsme úplně nezaháleli.
28. 10. 2016 jsme se zúčastnili podzimní drakiády a poté i vzpomínky na založení Československa. U pomníčku u sokolovny kromě nás byla i spousta dobrovolných hasičů, rodičů, představitelů města. A co je pozitivní, rok od roku roste i účast místních občanů.
Na začátku prosince jsme uspořádali tradiční rozloučení s kalendářním rokem pro rovery a rangers. Opět jsme ugrilovali kuřata, užili si spousty zábavy, zhodnotili uplynulý rok a začali plánovat puťák na rok 2017.
O týden později se rozloučily s kalendářním rokem i děti. Vánoční besídku jsme zahájili družinovými pokřiky a povídáním o Vánocích. Poté jsme si vyzkoušeli vánoční zvyk Štěstíčka a zahráli
pár her. Ježíšek na nás také nezapomněl, takže si každý donesl domů něco malého a pěkného,
někteří i srandovního. Večer jsme vyrazili na procházku na Badalku, abychom si užili malého
ohňostroje. Přenocovali jsme v klubovně a dopoledne jsme se rozloučili, jdouc vstříc vánoční
pohodě.
Na jaro i léto již máme v plánu pár dalších akcí, tak snad se nám jich podaří uskutečnit co nejvíc,
abych se s vámi opět o ně mohl podělit na stránkách konického Zpravodaje.
Vlaďa Hirt – Kartágo

INZERCE

PRODÁM
PALIVOVÉ DŘÍVÍ
měkké + tvrdé v délkách 2 m
(pouze kulatina)
štípané délka 1 m rovnané
štípané 30 – 40 cm sypané
hájenka Karlov Šebetov
tel.: 606 893 919
zouharhonza@email.cz

Základní Organizace ČSCH v KONICI
upozorňuje chovatele slepic a králíků
Výkup kůží stále provádíme v areálu chovatelů za Kružíkovou ul. (Zaloučí) stále ve stejném
termínu, sudý týden, STŘEDA od 9.00 do 11.00 hodin. Cena je zatím stanovena za 1 kg
56 Kč, suché a bez hlav a končetin.
UPOZORNĚNÍ: Pro zájemce o krmné směsi pro králíky a drůbež a jiné je možné objednání
měsíc předem za výhodnou cenu 205 až 220 Kč za 25 kg.
Možné přijet každý pracovní den po domluvě na mobil: 775 948 053 v Konici, Kružíkova ul.
ČSCH – Konice
č. 470 (Zaloučí).
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