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

Starosta města Konice oznamuje,
že volby do Zastupitelstva Olomouckého
kraje se budou konat ve dnech a v době:
v pátek 2. října 2020 od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu 3. října 2020 od 8.00 do 14.00 hodin.
Volič má povinnost při hlasování prokázat totožnost a státní občanství ČR.

VOLBY do Zastupitelstva Olomouckého kraje

OSLAVY 100 LET ZALOŽENÍ SKAUTINGU V KONICI

1920 – 2020
Městské kulturní středisko a středisko Junáka Konice pořádají

VÝSTAVU KE 100 LETŮM
ZALOŽENÍ SKAUTINGU V KONICI
VERNISÁŽ PROBĚHNE VE ČTVRTEK 10. ZÁŘÍ 2020 V 17.00 HODIN
V GALERII ZÁMKU KONICE

10. – 28. září 2020
fotografie z akcí
medailonky skautských konických osobností
ukázka junáckého kroje

junácké kroniky

skautské časopisy

historické vlajky a prapory
táborový stan s podsadou

historie skautingu v Konici
skautské stezky

... a mnoho dalšího
Výstava bude otevřena o víkendech a svátcích od 9.00 do 17.00 hodin
Ve všední dny bude výstava otevřena na požádání v Turistickém informačním centru Konice – přízemí zámku, dveře č. 103
tel.: 739 333 721, otevírací doba viz IČKO Konice

1920 – 2020
JUNÁCKÉ STŘEDISKO KONICE VÁS ZVE NA

OSLAVY 100 LET ZALOŽENÍ SKAUTINGU V KONICI
V SOBOTU 12. ZÁŘÍ 2020 OD 14.00 HODIN V ZÁMECKÉM PARKU V KONICI
PROGRAM:
14.00
14.20
14.40
15.30
16.20
17.10
18.00

hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin

Otevření zámeckého parku – prohlédnete si naše stany, tee-pee a další
Slavnostní zahájení s poděkováním sponzorů
Hurá na soutěžní stanoviště
Bič v rukou profesionála aneb jak umí mistr světa Ladislav Gin Šín
Karolína Hynková, několikanásobná mistryně republiky a bronzová mistryně světa, nám ukáže práci s kuší
Soutěž v rozdělávání ohňů pro skauty i veřejnost
Pěna od dobrovolných hasičů Konice

V průběhu celého odpoledne nás potěší produkcí skautských i vlastních písní Pavla Ashena Aschenbrennerová
Chutné občerstvení zajištěno
Pro malé i velké děti skákací hrad
V případě deště se oslavy budou konat v komunitním centru

Akce se koná pod záštitou náměstka hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Hynka,
za podpory Olomouckého kraje, Města Konice a dlaších sponzorů

Vážení spoluobčané,
dovoluji si vás pozvat na další schůzku se
zastupiteli města, která se uskuteční dne
15. září 2020 v 18.00 hodin v komunitním
centru, a která navazuje na komunitní setkání pořádané KC Konice od 17.00 hodin.
Komunikace vedení města s občany je velmi
důležitá. Součástí Konice jsou i místní části.
Názory, nápady a požadavky všech jeho obyvatel jsou pro jeho rozvoj nezbytné.
Ze strany vedení města budete informováni
zejména o vývoji v plánované rekonstrukci
náměstí a záměru rekonstrukce ulice Zádvoří.
Informováni budete i o vývoji společné spolupráce obcí na plánované investici Cyklostezky
Romže, jejíž součástí je i propojení místních
částí Křemenec a Čunín s centrem města. Připraveni jsme informovat a diskutovat o problematice výstavby obchodů v našem městě, rekonstrukci chodníků v ulici Vrchlického, v části
od křižovatky po náměstí a dalších otázkách
infrastruktury města.
Pojďme společně plánovat a určovat priority
společných představ zastupitelů a občanů města, pojďme se bavit o otázkách, které vás zajímají. S pozdravem
Ing. Michal Obrusník, starosta města
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Zveřejněné zápisy ze všech zasedání jsou ve
zkrácené verzi. Podrobnosti a přesnénasměrování rozpočtových opatření na účty najdete na internetové adrese: www.konice.cz, záložka úřad a samospráva, úřední deska, rozpočet, závěrečný účet – rozpočtová opatření,
nebo na úřední desce města Konice.

Rada města Konice
29. června 2020
Usnesení č. 33/2020
Rada města Konice dne 29. 6. 2020:
1. a) Doporučuje ZMK schválit přijetí dotace pro
SDJH Konice ve výši 31 500 Kč, zavazuje se ji použít výlučně v souladu s účelem poskytnutí dotace dle čl. I odst. 2 a 4 a v souladu s podmínkami
stanovenými v této smlouvě.
b) Doporučuje ZMK schválit znění veřejnoprávní
smlouvy „Smlouva o poskytnutí dotace uzavřené
v souladu s §159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů.“ Jedná se o smlouvu
o poskytnutí dotace pro JSDH Konice v souladu
s Programem na podporu JSDH 2020 a jeho dotačním titulem „Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2020.“
c) Schvaluje přijetí dotace pro JSDH Nová Dědina ve výši 17 500 Kč, zavazuje se ji použít výlučně v souladu s účelem poskytnutí dotace dle
čl. I odst. 2 a 4 a v souladu s podmínkami stanovenými v této smlouvě.
d) Schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy
„Smlouva o poskytnutí dotace uzavřené v souladu s §159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších právních předpisů,
a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů.“ Jedná se o smlouvu o poskytnutí dotace pro JSDH Nová Dědina v souladu
s Programem na podporu JSDH 2020 a jeho dotačním titulem „Dotace na pořízení, technické
zhodnocení a opravu požární techniky a nákup
věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2020“.
2. Schvaluje rozpočtové opatření č. 24/2020.
3. Schvaluje rozpočtové opatření č. 25/2020.
4. a) Schvaluje prodej i.č. 0102801962 – mobilní
telefon Huawei P9 Lite zlatý za cenu 500 Kč.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru realizovat
prodej v souladu s výše uvedeným usnesením.
5. a) Doporučuje ZMK schválit nabídku p. N. na
darování podílu id. 4/6 pozemku p. č. 540/2
v k. ú. Konice.
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b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat
materiál na jednání ZMK v souladu s výše uvedeným usnesením.
6. a) Doporučuje ZMK schválit nabídku p. K. na
darování podílu id. 3/240 pozemku p. č. 3122
v k. ú. Runářov.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat
materiál na jednání ZMK v souladu s výše uvedeným usnesením.
7. Schvaluje rozpočtové opatření č. 26/2020.
8. a) Schvaluje uzavření dodatku č. 1-2020 se
společností LINAPLAST, s. r. o., týkající se změny
nájmu vývěsní skříňky č. 11 z doby určité na dobu neurčitou.
b) Schvaluje uzavření dodatku č. 1-2020 se společností Realitní kancelář STING, s. r. o., týkající
se změny nájmu vývěsní skříňky č. 12 z doby určité na dobu neurčitou.
c) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit uzavření dodatků v souladu s výše uvedenými body
usnesení.
9. a) Schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Konice a společností Infos ART, spol. s r. o. na akci
„Infos, optická síť Čunín“.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným usnesením.
10. a) Schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene mezi městem Konice
a společností INFOS LEAS, spol. s r. o. na akci „Infos, optická síť Konice, Burianova“.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným usnesením.
11. a) Schvaluje umístění podzemního optického
kabelu společnosti Infos ART spol. s r. o. na akci
„Infos, páteřní optická síť Čunín – Křemenec“ při
splnění podmínky, že bude uzavřena smlouva
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a splnění podmínek, které vydává odbor
majetkoprávní.
b) Schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Konice
a společností Infos ART spol. s r. o., na akci „Infos,
páteřní optická síť Čunín – Křemenec“.
c) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným usnesením.
12. a) Vyhlašuje záměr pronajmout část pozemků p. č. 573/11 a 580/3 v k. ú. Čunín.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit vyhlášení záměru v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
13. Bere na vědomí Zprávu o činnosti a rozvoji
komunitního centra zpracovanou k 19. 6. 2020.
14. a) Schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 15-2020, uzavřený mezi Tomášem Greplem,
IČ: 64261867, a městem Konice. Jedná se změnu
termínu taneční zábavy Legendy se vrací v zámeckém areálu v Konici na 3. 7. 2020 za podmínky, že
pořadatel akce 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 dodatku smlouvy dle výše uvedeného bodu
usnesení.
15. a) Schvaluje Smlouvu o výpůjčce č. 20-2020
uzavřenou mezi městem Konice a Sdružením ha-
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sičů Čech, Moravy a Slezska – Sborem dobrovolných hasičů Konice, IČ: 70900311. Jedná se o výpůjčku prostranství před zámkem, tj. části pozemku p. č. 10 a pozemku p. č. 11 v k. ú. Konice
1. 8. 2020 za účelem pořádání oslav 145. výročí
založení SDH Konice za podmínky, že pořadatel
akce se bude řídit platnými opatřeními v souvislosti s ochranou osob a prevencí nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem
usnesení.
16. a) Schvaluje Smlouvu o výpůjčce č. 21-2020
uzavřenou mezi městem Konice a Charitou Konice, IČ: 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 27. – 31. 7. 2020,
3. – 7. 8. 2020 a 17. – 21. 8. 2020 a Prázdninového odpoledne se Srdíčkem 24. 7. 2020 za podmínky, že pořadatel výše uvedených akcí se bude
řídit platnými opatřeními v souvislosti s ochranou osob a prevencí nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit uzavření smlouvy dle výše uvedeného bodu a).
17. Vydává souhlas s provedením oprav svěřeného majetku Základní škole a gymnáziu města
Konice, příspěvkové organizaci, dle důvodové
zprávy.
18. Schvaluje žádost o nerovnoměrné rozložení
příspěvku na provoz na období červenec – srpen
2020 ZŠ a gymnáziu města Konice, příspěvkové
organizaci.
19. a) Schvaluje p. J. K. poskytnutí slevy na ročním nájemném ve výši 936 Kč (2 měsíce) z důvodu nouzového stavu v ČR.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru informovat
žadatele o výše uvedeném usnesení.
20. a) Schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 22-2020, týkající se pronájmu pozemku p. č. 761/8 v k. ú. Runářov p. L. M. za cenu
2,25 Kč/m2/rok.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem
usnesení.
21. a) Doporučuje ZMK schválit prodej části pozemku p. č. 664/3 v k. ú. Čunín do spoluvlastnictví id. ½ p. J. H. a id. ½ p. J. H. za cenu 200 Kč/m2.
b) Doporučuje ZMK schválit zakoupení části pozemku p. č. 33/1 v k. ú. Čunín do vlastnictví měs2
ta Konice za cenu 200 Kč/m .
c) Doporučuje ZMK schválit uhrazení nákladů
spojených s přepisem pozemků z rozpočtu města Konice.
d) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat
materiál na jednání ZMK v souladu s výše uvedenými body usnesení.
22. Doporučuje ZMK ke schválení Smlouvu o úvěru č. 0632904139/LCD od ČS, a. s., ve výši 20 mil.
Kč na financování investičního projektu výstavby inženýrských sítí, resp. zasíťování obecních
stavebních parcel v obci Konice.
23. a) Doporučuje ZMK revokovat usnesení
č. 11/2020-4l týkající se prodeje části pozemku p. č. 666/10 v k. ú. Čunín společnosti NWD
Group, a. s.
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b) Doporučuje ZMK neschválit prodej části pozemku p. č. 666/10 v k. ú. Čunín společnosti NWD
Group, a. s.
c) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat
materiál na jednání ZMK v souladu s výše uvedenými body usnesení.
24. a) Doporučuje ZMK neschválit žádost manželů P. na prodej části pozemku p. č. 468/1 v k. ú.
Konice.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zpracovat
materiál na jednání ZMK v souladu s výše uvedeným usnesením.
25. a) Schvaluje Smlouvu o zřízení a vedení KOMPLETU PLUS od Komerční banky, a. s., kdy v souvislosti se změnou sazebníku KB dochází ke zrušení současných balíčků KOMPLET, které jsou nahrazovány balíčky KOMPLET PLUS.
b) Dodatek ke smlouvě o vedení běžného účtu
od Komerční banky, a. s., dle důvodové zprávy.
26. Schvaluje Smlouvu o sdružených službách
dodávky elektřiny mezi městem Konice a společností VEMEX Energie, a. s., IČ: 28903765, a to na
dobu určitou od 1. 1. do 31. 12. 2022.

Zastupitelstvo města Konice
7. července 2020
Zápis č. 13/2020
ze 13. veřejného zasedání zastupitelstva města Konice konaného dne 7. července 2020
v obřadní síni zámku v Konici.
Přítomni: Ing. Leo Doseděl, Bc. Jaroslav Procházka, Ing. Arnold Rozehnal, Ing. Michal Obrusník,
Mgr. Petr Vařeka, Pavel Šín, František Novák, Tomáš Vrba, Jakub Vlček, Mgr. Antonín Vymětal,
Antonín Vymětal, Pavel Studený
Omluveni: Mgr. Ludmila Kopečná Nedomanská,
Ing. Petr Ullman, Vlastimil Šmída
Tajemník: Ing. Bc. Dušan Opletal
Program:
1. Zahájení.
2. Kontrola usnesení ZM a RM za období od
15. 6. do 7. 7. 2020.
3. Úvěrová smlouva.
4. Majetkové záležitosti.
5. Připomínky, dotazy a podněty členů ZMK
a dalších osob.
6. Usnesení a závěr.
Usnesení č. 13/2020
Zastupitelstvo města Konice dne 7. 7. 2020:
1. Schvaluje program zasedání zastupitelstva.
2. Schvaluje kontrolu usnesení ZM a RM za období od 15. 6. do 7. 7. 2020.
3. Smlouva o úvěru č. 0632904139/LCD ČS, a. s.
ZMK schvaluje Smlouvu o úvěru č. 0632904139/
LCD od ČS, a. s., ve výši 20 mil. Kč na financování
investičního projektu výstavby inženýrských sítí,
resp. zasíťování obecních stavebních parcel v obci Konice.
4. Majetkové záležitosti:
a) Prodej části pozemku p. č. 666/10 v k. ú.
Čunín – NWD Group, a. s.
Zastupitelstvo města Konice:
1) Revokuje usnesení č. 11/2020-4l týkající se
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prodeje části pozemku p. č. 666/10 v k. ú. Čunín
společnosti NWD Group, a. s.
2) Neschvaluje prodej části pozemku p. č. 666/10
v k. ú. Čunín společnosti NWD Group, a. s.
3) Ukládá majetkoprávnímu odboru informovat
společnost NWD Group, a. s. o výše uvedených
usneseních.
b) Prodej bývalé STS
Zastupitelstvo města Konice:
1) Revokuje usnesení č. 11/2020-4g ze dne
11. 5. 2020 týkající se prodeje areálu bývalé STS.
2) Ukládá Radě města Konice vyhlásit nový záměr prodeje pozemků p. č. 119 vč. budovy p. č.
161, p. č. 121 vč. stavby pro výrobu a skladování,
p. č. 122, p. č. 120 a p. č. 123 v k. ú. Konice.
3) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat
materiál na jednání RM v souladu s výše uvedenými body usnesení.
c) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu
Olomouckého kraje pro dobrovolné hasiče
2020
Zastupitelstvo města Konice:
1) Schvaluje přijetí dotace ve výši 31 500 Kč, zavazuje se ji použít výlučně v souladu s účelem
poskytnutí dotace dle čl. I odst. 2 a 4 a v souladu
s podmínkami stanovenými v této smlouvě.
2) Schvaluje spolufinancování města dle smlouvy čl. II odst. 2, a to ve výši nejméně 32 000 Kč.
3) Schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy
„Smlouva o poskytnutí dotace uzavřené v souladu s §159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších právních předpisů,
a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů.“ Jedná se o smlouvu o poskytnutí dotace v souladu s Programem na podporu JSDH 2020 a jeho dotačním titulem „Dotace
na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH
obcí Olomouckého kraje 2020.“

Rada města Konice
20. července 2020
Usnesení č. 34/2020
Rada města Konice dne 20. 7. 2020:
1. Schvaluje podání žádosti o dotaci do vyhlášené výzvy Regionu Haná – Dotace pro kulturní
a spolkovou činnost 2020.
2. Schvaluje rozpočtové opatření č. 27/2020. Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci uvolněnou
Krajským úřadem Olomouckého kraje ve výši
100 000 Kč pro Městské kulturní středisko Konice, příspěvkovou organizaci, na částečnou úhradu nákladů na kulturní akce v Konici na rok 2020
dle uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace. Čerpání finančních prostředků se řídí smlouvou
o poskytnutí dotace.
3. Schvaluje rozpočtové opatření č. 28/2020. Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci uvolněnou
Krajským úřadem Olomouckého kraje ve výši
30 000 Kč pro Městské kulturní středisko Konice, příspěvkovou organizaci, na částečnou úhradu nákladů na „Zkvalitnění služeb TIC XI“ dle
uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace. Čerpání
finančních prostředků se řídí smlouvou o poskytnutí dotace.
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4. Doporučuje ZMK schválit poskytnutí zálohy
z rozpočtu města ve výši 500 000 Kč Základní
škole a gymnáziu města Konice, příspěvkové organizaci, na předfinancování neinvestiční účelové dotace v rámci programu IROP na akci „Vybavení učeben pro 1. stupeň ZŠ“, s tím, že záloha
bude městu vrácena v plné výši, jakmile Základní škola a gymnázium města Konice, příspěvková organizace, obdrží finanční prostředky poskytnuté z dotace.
5. Doporučuje ZMK schválit rozpočtové opatření č. 29/2020.
6. a) Vyhlašuje záměr prodat pozemky p. č. 119
vč. budovy č. p. 161, p. č. 121 vč. stavby pro výrobu a skladování (mimo staveb ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu), p. č. 122, p. č. 120,
p. č. 123 a 124 a příslušenství těchto pozemků
a budov v k. ú. Konice.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat
záměr v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
7. a) Doporučuje zastupitelstvu města revokovat
usnesení zastupitelstva města č. 11/2020-4e)
ze dne 11. 5. 2020, týkající se prodeje pozemků
p. č. st. 168 a části p. č. 573/11 v k. ú. Čunín manželům L.
b) Schvaluje prodej pozemku p. č. st. 168 v k. ú.
Čunín manželům L. za cenu 320 Kč/m2. Kupující
hradí správní poplatek do katastru nemovitostí.
c) Vyhlašuje záměr pronajmout část pozemku
p. č. 573/11 v k. ú. Čunín dle zákresu v příloze
č. 7b této důvodové zprávy.
d) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat
materiál na jednání zastupitelstva města v souladu s výše uvedeným bodem „a“ a „b“ a zpracovat záměr v souladu s výše uvedeným bodem
„c“.
8. a) Schvaluje Smlouvu o výpůjčce nemovitosti č. 25-2020, uzavřenou mezi městem Konice
a Mgr. Matyášem Osičkou. Jedná se o výpůjčku
městských pozemků p. č. 1421, 1422/1 a 1422/
3, vše v k. ú. Konice, za účelem umístění zázemí
při pořádání závodů ve skateboardingu Konice
Freeride 2020 na Březském vrchu v termínu
18. až 20. 9. 2020. Pořadatel akce se bude řídit
platnými opatřeními v souvislosti s ochranou
osoba prevencí nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit uzavření smlouvy dle výše uvedeného bodu „a“.
9. a) Schvaluje Smlouvu č. 26-2020 o výpůjčce pozemků p. č. 695/1, 695/2, 695/3, 695/4
a 695/5 v k. ú. Konice od 11. do 13. prosince
2020 pro Městské kulturní středisko Konice,
příspěvkovou organizaci, za účelem pořádání
vánočních trhů s tím, že 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 majetkoprávnímu odboru zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným usnesením.
10. Rada města projednala postup města směřující k podání žádosti o dotaci na realizaci revitalizace Masarykova náměstí.
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Rada města Konice:
a) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit darovací smlouvu mezi Ing. Arch. Viktorem Cojocaru a městem Konice na darování studie Revitalizace Masarykova náměstí.
b) Ukládá starostovi města zahájit výběr projektanta na projektovou dokumentaci Revitalizace
Masarykova náměstí.
c) Ukládá majetkoprávnímu odboru připravit
materiál do rady města a zastupitelstva města
ke schválení studie Revitalizace Masarykova náměstí.
d) Ukládá majetkoprávnímu odboru připravit
materiál do rady města a zastupitelstva města
ke schválení investiční akce Revitalizace Masarykova náměstí.

ZPRAVODAJ KONICE

září 2020

11. a) Schvaluje panu Tomáši Greplovi, IČ:
64261867, konání taneční zábavy v zámeckém
parku v Konici 31. 7. 2020 od 20.00 hodin do
02.00 hodin dne následujícího. Svůj souhlas vydává Rada města Konice nad rámec usnesení
č. 61/2010, bod 9, ze dne 25. 10. 2010, z důvodu
zmírnění důsledku předchozích omezení spojených s nákazou COVID-19. Pořadatel akce 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 o nájmu dle výše uvedeného bodu
„a“ za obvyklých podmínek (pronájem 6 000 Kč/
akce + DPH 21 %, kauce 5 000 Kč).
Ing. Michal Obrusník, Bc. Jaroslav Procházka

Kontakt:

Léto v komunitním centru
Knihovnu v komunitním centru se podařilo během pár dní naplnit darovanými knížkami od
místních obyvatel. Někdo přinesl tašku, jiný celé
krabice. Děkujeme všem, kteří se zapojili. Aktuálně máme knihovnu zaplněnou, s případnými dalšími nabídkami se obracejte na vedoucí komunitního centra, Jitku Klemsovou. Nabídka knížek
je pestrá a věříme, že si najde své čtenáře. K četbě je možné využít posezení v klubovně. Za příznivého počasí nabízíme možnost venkovního posezení na terase za budovou. Káva a čaj je k dispozici.
V úterý a čtvrtek si můžete přijít zahrát pingpong a stolní fotbal. V prázdniny tuto možnost
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využily zejména děti a studenti. Přijít zahrát si
však může každý. Je možné domluvit se i na jiné
termíny.
Letní měsíce v komunitním centru byly ve znamení příprav akcí na podzimní období. V programu najdete pestrou nabídku připravovaných aktivit na září. Těšíme se na vaši hojnou účast a věříme, že se zapojíte do dění ve městě.
Jitka Klemsová

Městská knihovna Konice
Od září obnovuje knihovna svůj provoz v plném
rozsahu. Čtenáři mají k dispozici na výběr spoustu nových knih. Mezi nimi i stále oblíbené autory
Táňu Keleovou-Vasilkovou, Hanu Whitton, Hanu
Marii Körnerovou, nebo Vlastimila Vondrušku.
K dispozici je také 19 druhů časopisů. Zábavu
a relaxaci vám mimo jiné nabídne Burda, Dekor,
Domov, Květy, Prima vychytávky, Recepty prima
nápadů, Rozmarýna, Tina, Vlasta, Zahrádkář, Zdraví a nově kriminální případy 100% krimi. Zdarma a v pohodlí si u nás můžete prolistovat a půjčit co vás zajímá. Pokud hledáme rady či inspiraci,
určitě bychom neměli časopisy v našem virtuálním světě přehlížet. Nejoblíbenější hrdinové pro
děti jsou v časopisech stále Bart Simpson a Čtyřlístek. Spoustu informací získají v Mateřídoušce
a nápady na tvoření v Creative Amosu a malých
topp brožurách.
Periodiky a knihami se také naplňuje naše nová
knihobudka, umístěná na chodbě u knihovny.
Během září si děti mohou v knihovně zahrát nový test „Hravá autoškola“, roztočit pohádkový kolotoč, zahrát si deskové hry a vyzvednout novou
dinosauří visačku na kliku.
Přijďte si vybrat, těšíme se na vaši návštěvu.
Vlasta Snášelová

ZPRAVODAJ KONICE

Prázdninové odpoledne
se Srdíčkem se vydařilo. Mateřské centrum Srdíčko ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Konice uspořádalo v pátek 24. července již
podvanácté tradiční akci pro rodiny s dětmi s názvem Prázdninové odpoledne se Srdíčkem. Pro
děti byl připraven bohatý program. K dispozici
byla keramická dílna Galerie u kocoura, skákací
hrad, kolotoč, pohybové hry, hrací koberec, tvůrčí dílna MC Srdíčko a na „posilněnou“ i cukrová
vata a další občerstvení. Hudební část zajistily
Zpívánky strýčka Líčka. Díky Stanici ochrany fauny Hluk, pobočky Pateřín, měly děti možnost prohlédnout si z blízka dravce, se kterými se mohly
i vyfotit. Rovněž zaujalo i povídání o balónovém
létání s Lubošem Šmídou, start horkovzdušného
balónu však nebyl, z důvodu počasí, realizovatelný. Zážitkovou tečkou za celým programem bylo
letní kino, které promítlo rodinný film Psí poslání 2.
MC Srdíčko a MěKS Konice, jménem všech účastníků Prázdninového odpoledne se Srdíčkem děkuje všem, kteří se na programu jakkoli podíleli.
Městu Konice a Olomouckému kraji za podporu
nejen celé této akce, Mikroregionu Konicko za zapůjčení stanu a skákacího hradu, panu Pavlu Veselému a všem, co jakkoli jinak pomáhali s organizací a poděkování rozhodně patří i našim dobrovolníkům za pomoc a dobrou náladu, kterou
kolem sebe šířili.
MC Srdíčko a MěKS Konice

Den Charity 24. září 2020
Zveme Vás ve čtvrtek 24. září k oslavě Dne Charity, která se každoročně koná v rámci svátku svatého Vincence z Pauly, patrona charitního díla.
Charita Konice má pro Vás připravený informační stánek v Konici na Masarykově náměstí od
8.30 do 15.00 hodin. Ve stánku poskytneme informace o svých službách (Pečovatelská služba,
Domácí zdravotní a hospicová služba, Dům pokojného stáří v Bohuslavicích), ale také zdarma měření krevního tlaku a ukázku kompenzačních pomůcek, které zapůjčujeme do pečujících rodin.
Rovněž budou představeny aktivity Mateřského
centra Srdíčko. Letos, z důvodu koronaviru, nebude možná prohlídka žádného ze zařízení Charity Konice.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Milí příznivci
konického skautingu
Rád bych se s vámi opět podělil o zážitky, které
jsme zažívali v průběhu minulého skautského
roku. Ten je mimo jiné totožný s tím školním. Začíná 1. září a končí 31. srpna, kdy takovou závěrečnou akcí bývá letní stanový tábor. Letos jsme
byli na táboře v těsném sousedství vojenského
prostoru Libavá, konkrétně v katastrálním území Luboměř pod Strážnou. Tábořili jsme v postaveném pronajatém tábořišti přerovských skautů. Zahájení následujícího skautského roku bude
pro nás konické skauty slavnostní. 12. září 2020
budeme v zámeckém parku slavit rovných 100
let od založení skautingu v Konici. Tomuto skvělému počinu vděčíme bratrům Rudolfu Huběnkovi a Jaroslavu Přikrylovi. Ale o těchto dvou zakládajících členech a mnohém dalším se dozvíte
na naší výstavě v konickém zámku a také v připravované výroční brožuře. Teď se ale pojďme
ohlédnout za naší činností.
V říjnu 2019 jsme se zúčastnili drakiády na Březském vrchu pořádanou místními dobrovolnými
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hasiči. Vítr k nám byl vstřícný, tak draci létali
málem i s dětmi. Poté jsme se odebrali k mohyle,
abychom vzpomněli na vznik Československé republiky. Je dobře, že sem přichází každý rok více
místních občanů.
V listopadu jsme jeli do Prostějova, kde si místní
skauti připomínali 30 let od obnovení skautingu. Součástí programu byly otevřené klubovny,
které jsme si mohli prohlédnout. Někde měli místní skauti připravený program pro návštěvníky.
Večer byl ještě vzpomínkový oheň.
V prosinci jsme se již tradičně rozloučili s kalendářním rokem Vánoční besídkou. V klubovně
jsme si pověděli o vánočních zvycích, zazpívali
koledy, pustili si ohňostroj a zahráli různé hry.
Navštívil nás také Ježíšek. Protože členů máme
čím dál víc a klubovnu stejně velkou, tak po úvodním rozloučení s vlčaty a světluškami dorazili
skauti a skautky. Ti měli program pestřejší. Krom
výše zmíněných aktivit jsme udělali také večerní
vycházku a přespali v klubovně.
Na jaře jsme chtěli obnovit tradiční sobotní výpravy do přírody. Bohužel nás v tomto zastavil
koronavirus. Tak jsme raději nic neriskovali a na
tři měsíce přerušili činnost včetně schůzek. Ke
konci května jsme schůzky obnovili, i když s omezenou účastí dětí.
Další akcí v červnu byl roverský čtyřdenní puťák
se spaním pod širákem. Tentokrát jsme vyrazili
na jižní Moravu. Velké kopce a převýšení z minulých let jsme letos vyměnili za pohodové rovinky. Ale i zde bylo toho spoustu k vidění. Naše cesta vedla po značených turistických trasách. Vlakem jsme dojeli do Znojma a dále přes Konici
u Znojma, dále Národním parkem Podyjí přes Šobes, Podmolí, Lukov, Čížov, Vranov nad Dyjí včetně přehrady. Nezapomněli jsme se vykoupat a navštívit místní bunkry. Zase jsme nachodili kolem
60 km a domů odjeli z vesnice Šumná.
První červencový víkend se konala se skauty
a skautkami výprava na Skalku, která se nachází
nedaleko obce Stražisko. Příchod ke Skalce byl
spíše zklamání, terén byl značně zarostlý nálety
a okolní les vykácen. Nezbývalo nám než se vydat
o kousek dál. Děti ihned začaly se stavbou přístřešků z plachet a větví, snažily se přitom maximálně využít přírodní suroviny. Na večeři jsme
se pokusili připravit lívance. Jejich příprava byla
zdlouhavá, avšak výsledek byl překvapivě dobrý. Večer jsme poseděli u ohně a druhý den ráno
vyrazili na vlak domů.
O letních prázdninách jsme i přes koronavirová
opatření vyrazili na 14denní letní stanový tábor.
Tentokrát do postaveného v těsné blízkosti vojenského prostoru Libavá. Konkrétně do katastru Luboměř pod Strážnou. Během celých 14 dní
jsme stihli zahrát pár bojových her, míčových her,
lakros, v etapové hře vystoupat na Mount Everest, ukázali jsme si praktické využití KPZ (krabiček poslední záchrany). Součástí programu bylo
i praktické přežití v přírodě jako Setonův hrnec
na FBohně,
MěKS
(pečení masa v zemi),VIDEO
rozdělávání
zdravověda, první pomoc, vaření oběda na ohni, vaření
čaje z přírodnin, práce s nožem a sekerou. Soutěžili jsme ve střeleckém víceboji, zálesáckém pětiboji nebo sportovní olympiádě, apod. O chod
tábora se staraly jednotlivé družiny, které měly
na starosti přípravu jídel, noční hlídky, chystání
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dřeva, večerních táboráků, atd. Na závěr tábora
proběhl opět celodenní Boj o poklad, který prověřil družiny v jednotlivých skautských schopnostech a také hlavně ve schopnosti spolupracovat.
Poslední táborový večer si Filip Čeřovský – Hrnek
složil vlčácký slib a Karel Vrzal skautský slib. Poté
jsme poseděli u závěrečného táborového ohně.
Někteří z vás možná z médií zaznamenali smrt
dívky z Prostějova, kterou zastřelil v červenci její přítel. Lucka byla také prostějovská skautka,
která jezdila se svými družinami i k nám, nejen
na akci Noční Konice. Přejeme jí klid a mír ve
skautském nebi.
Abych zakončil dnešní článek trochu pozitivně,
tak bych vás rád pozval 12. 9. 2020 odpoledne
do zámeckého parku na oslavy 100 let od založení skautingu v Konici. Chystáme pro vás bohatý program a i něco na zub. Plakát s programem najdete zde ve zpravodaji na str. 1 a také
vyvěšený na nástěnkách po Konici a okolí. Souběžně bude probíhat i výstava v konickém
zámku. Její vernisáž proběhne v pátek 11. září 2020 v 17 hodin.
V září opět zahajujeme nový skautský rok schůzkami a opět rádi uvítáme mezi sebou nové členy.
Schůzky máme jako vždy v naší klubovně ze zadní strany zámku (vchod ze Smetanovy ulice). Děti od první do páté třídy vždy v pátek od 14 do 16
hodin, děti v šesté třídě a starší od 16 do 18 hodin. Těšíme se na vás!
Vlaďa Hirt – Kartágo

Kruh přátel hudby
Kruh přátel hudby úspěšně zakončil koncertní
sezónu 2019/2020. Poděkování patří umělcům,
posluchačům a především partnerům za finanční podporu.
Zahajovací koncert sezóny 2020/2021 se uskuteční ve středu 23. září 2020 v 19 hodin v koncertním sále konického zámku. Vystoupí Tango
Quartetto Re Campo/ Historia del tango v obsazení: Petr Zámečník – akordeon, Pavlína Kavulová – příčná flétna, Štěpán Filípek – violoncello,
Lukáš Krejčí – cajón.
Vstupné: 130 Kč, pro členy KPH Konice 110 Kč,
ZTP a studenti 65 Kč, žáci ZUŠ zdarma. Prodej
abonentek nebo členství se uskuteční v září v informačním centru, nebo taktéž před koncertem.
Těším se na další společné kulturní zážitky!
Mgr. Ludmila Kopečná Nedomanská
předsedkyně KPH Konice

ČSCH v Konici děkuje
Český svaz chovatelů, základní organizace Konice,
děkuje všem návštěvníkům, kteří navštívili druhý srpnový víkend naši výstavu a tím nás přišli
podpořit. Dále děkujeme všem sponzorům, kteří
i po koronavirové krizi přispěli nějakou finanční
hotovostí nebo dárkem. V neposlední řadě patří
poděkování také všem vystavovatelům, kteří se
do této výstavy zapojili a přijeli předvést svoje zvířata – králíky, drůbež, holuby, exotické ptactvo
a okrasné rybičky. Zachovejte nám přízeň a přijďte nás podpořit i v příštím roce, kdy budeme mít
již 60. výstavu v Konici. Těšíme se na vás v termínu 7. a 8. srpna 2021.
Děkujeme, ZO Konice
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SDH Konice
Děkujeme sponzorům, kteří přispěli
na oslavy 145. výročí založení SDH Konice.
Sponzoři:
Olomoucký kraj, Město Konice, Pila Javořice, Čadílek D., VAK Prostějov, ROLS Lešany, K. Marek,
P. Machálek, V. Burián – fin. poradenství, Svoboda
O., MěKS Konice, MVDr. J. Havlíček, Autoopravna
Konice – D. Kočiřík, Obchod u Pajchlů, Elektro
Konice D. Urban, Food Chain, s. r. o. – Ovoce-zelenina, Kamenosochařství J. Odehnal, Opravna
oděvů – R. Šmídová, Cykloservis – J. Vranešic, Textil Konice – J. Mucha, Prodejce spodního prádla
– P. Prokopová, CBA Chmelnice, Šenk na Staré
poště, Zemědělská spol. TERRIS, QUILTING, s. r. o.
– Hirt, MODĚVA, Hodinářství – A. Koutný, Slaměné kruhy – I. Slezáčková, Obchůdek Matýsek,
PRO-DOMA stavebniny Konice, LA NOSTRA – D.
Hanáková, STUDIO BEAUTIFUL – V. Friedlová,
Lékárna Konice, s. r. o., Zdravá výživa, Květiny
Ptáčková, Železářství – A. Novák, Nová lékárna,
PAPÍRNICTVÍ-HRAČKY-SPORT – Ing. J. Drtil, Lékárna Konice, s. r. o., Zámecká zahrádka, Tescoma Konice, MONTY – Ing. V. Škurková, Sklenářství – P. Krampol, Pila Hofman Bohuslavice, Ovoce-zelenina – P. Machač, Busy Studená, Cukrárna
– Smejkalovi, Autoopravna – pneuservis Kutý,
Pohostinství Na Bytovkách, Second hand Kejík,
Stavebniny DEK, Kadeřnictví Z. Urbanová, Kadeřnictví I. Doláková, DT Květinové studio, Studio W
– Přikrylová V., Dom. potřeby a hračky Quoc Hao
Tran, Autoškola Kalvoda, Kamenosochařství Hemzal, místostarosta Konice p. Procházka, Generali
Česká pojišťovna, a. s., Česká spořitelna, M. Látal
– výzbrojna Kostelec na Hané.
Děkujeme za hojnou účast a dobrou náladu
všech, :-) SDH Konice

Z konického fotbalu
Po více jak 9 měsících se po přestávce zaviněné
kor. pandemií příznivci konického fotbalu dočkali. V neděli 9. 8. sehráli muži mistrovské utkání
1. kola 1. A třídy sk. A soutěžního ročníku 2020/
2021. Soupeřem jim byl tým FK Hlubočky, nad
kterým zvítězili 5:1. V utkání 2. kola v neděli
16. srpna si tým mužů vedený trenérem Petrem
Ullmannem, asistentem Miloslavem Fajstlem
a vedoucím mužstva Vojtěchem Nehanským poradil i se Sokolem Troubelice, kterého na jeho
hřišti rozdrtil vysoko 7:1. Po dvou kolech tak patří našemu mužstvu 1. příčka s plným bodovým
ziskem 6 bodů a vysoce aktivním skóre 12:2.
V měsíci srpnu sehráli muži ještě na domácím
hřišti utkání s TJ Maletín a na hřišti v Bělkovicích-Lašťanech s tamním SK. S výsledky budete seznámeni v dalším vydání zpravodaje, případně jste si je mohli aktuálně zjistit na našich
webových stránkách www.fotbal-konice.cz nebo
www.sokol-konice.cz nebo v našich vývěsních
skříňkách na tradičních místech na fotbalovém
areálu a autobusovém nádraží.

září 2020
Program mužstva mužů na měsíc září je následující:
Neděle 6. září Sokol Konice – SK Chválkovice
zač. 16.00. Neděle 13. září Sokol Lesnice – Sokol
Konice zač. 16.00, odjezd autobusu ve 14.00. Neděle 20. září Sokol Konice – SK Paseka zač. 15.30.
Sobota 26. září FK Bohdíkov – Sokol Konice zač.
15.30, odjezd autobusu ve 13.15. Neděle 4. října
Sokol Konice – Sokol Chomoutov.
Mužstvo dorostu nastoupilo svou soutěž krajského přeboru pod hlavičkou Sokol Konice/Brodek u Konice. Pro nedostatek hráčů došlo totiž
k vytvoření sdruženého klubu, který tvoří hráči
Sokola Konice, s. r. o a hráči TJ Jiskra Brodek
u Konice. Ke změnám došlo také v realizačním
týmu dorostu. Jako trenér převzal tým Milan Mohelník a vedoucím mužstva je Jiří Ryp.
Program mužstva dorostu je následující:
Sobota 29. srpna Sokol Konice – FK Kozlovice
zač. 10.00. Sobota 5. září SK SULKO Zábřeh – Sokol Konice zač. 10.00, odjezd autobusu v 8.00.
Sobota 12. září Sokol Konice – FK Nové Sady zač.
10.00. Sobota 19. září FK Jeseník – Sokol Konice
zač. 10.00, odjezd autobusu v 7.00. Středa 23. září Sokol Čechovice – Sokol Konice zač. 16.00, doprava auty. Neděle 27. září Sokol Konice – Slovan
Černovír zač. 10.00. Sobota 3. října Sokol Bohuňovice – Sokol Konice zač. 10.00, odjezd autobusu v 8.00.
Starší a mladší žáci nastoupili stejně jako dorostenci do soutěží krajského přeboru. A i zde se
realizační týmy potýkaly s nedostatkem hráčů,
a proto byl vytvořen sdružený klub Sokol Konice/Smržice tvořený hráči Sokola Konice, s. r. o.
a TJ Smržice. Změnily se i realizační týmy. Trenérem starších i mladších žáků se stal Martin Neoral. U starších žáků jsou jeho asistenty Petr Antl
a Robin Kotlár a vedoucím mužstva Martin Slezák. U mladších žáků je asistentem trenéra Neorala Robin Kotlár a vedoucím mužstva p. Miloslav Fajstl.
Program mužstev starších a mladších žáků
je následující (časy uváděny v pořadí starší,
mladší):
Neděle 30. srpna Haná Nezamyslice – Sokol Konice zač. 10.45, 9.00, odjezd autobusu v 7.00. Neděle 6. září Sokol Konice – FK Kozlovice zač. 10 .00,
11.45. Středa 9. září Sokol Konice – FK Nové Sady zač. 16.00, 17.45. Sobota 12. září Sokol Olšany – Sokol Konice zač. 9.00, 10.45, doprava auty.
Středa 16. září SK Slavonín – Sokol Konice zač.
17.30, 16.00, odjezd autobusu ve 14.00. Neděle
20. září Sokol Konice – FC Želatovice zač. 10.00,
11.45. Sobota 26. září FK Jeseník – Sokol Konice
zač. 10.00, 11.45, odjezd autobusu v 7.00. Středa
30. září Sokol Konice – Slovan Černovír v 16.00,
17.45. Neděle 4. října Sokol Konice – Sokol Čechovice zač. 10.00, 11.45.
Všechna naše mužstva čekají v nadcházejícím
soutěžním ročníku náročná utkání. Významnou
podporou ve snažení všech mužstev jsou diváci.
Proto vás, všechny příznivce konické, co nejsrdečněji zvou všichni hráči, jejich realizační týmy
a všichni funkcionáři a pořadatelé, na všechna
utkání. Přijďte v co možná nejhojnějším počtu povzbudit naše hráče. Všichni se těší na vaši
návštěvu, a to i Pavel Klíč, autor příspěvku.

ZPRAVODAJ KONICE

září 2020

Program KČT Konice
září 2020
Sobota 5. 9. 2020 – Pilavka – KČT Konice ve spolupráci s TJ Spartak Přerov pod záštitou starosty
města Konice pořádá 8. ročník turistického pochodu a cyklojízdy „Za vílou Pilavkou“. Pochod
se koná formou hvězdicového pochodu. Start od
restaurace Na Bytovkách od 6.30 hodin do 9.00
hodin. Ukončení v cíli do 13.00 hodin. Trasy dle
propozic 7, 14 a 22 km PT, 20, 40 a 60 km CT. Od
startu k cíli je to 7 km.
Sobota 12. 9. 2020 – Ramzová, Branná – odjezd vlakem v 7.41 hodin do Ramzové, vydáme
se po ČZ a dále po MZ a ŽZ ke splavu. Odtud po ZZ
do Branné. Prohlídka zříceniny Kolštejna a barokního kostela. Odjezd v 15.38 hodin vlakem
do Prostějova a dále autobusem do Konice.
Roháče 17. – 20. 9. 2020 s turisty z Olbramovic
– pro přihlášené.
Pátek 25. 9. 2020 v 16.00 hodin – Komunitní
centrum Konice, výuka Nordic walking pro všechny zájemce s pochodem v praxi. 5 km.
Sobota 26. 9. 2020 – Ochoz – akce, slavnost
sv. Václava. Sraz ve 13.00 hodin u komunitního
centra. 6 km.

říjen 2020
Neděle 3. 10. 2020
Sraz na kruháči ve 13.00 hodin. Po ČZ se vydáme
ke Sládkové skále, zastavíme se u pramene Romže. Pokračujeme dále do Dzbele a po silnici do
Konice. 10 km.
ZDRÁVI DOŠLI!!!!

PROGRAM
září 2020
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KULTURNÍ
PŘEHLED
ZÁŘÍ 2020

Kostelní 46 (přízemí zámku), Konice 798 52
www.konice.charita.cz
mail: charita.srdicko@centrum.cz
tel.: 739 246 019, zřizovatel Charita Konice

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

Pondělí (8 – 12 hodin)
Volná herna

VÝSTAVY

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 – 739 246 008
Středa, Pátek (8 – 12 hodin)
Klub pro rodiče a děti – 739 246 019
2. a 4. 9. – Srdíčková školička
9. a 11. 9. – Lesní zvířátka
16. a 18. 9. – Koulelo se, koulelo
červené jablíčko
23. a 25. 9. – Dráček Mráček
30. 9. – Barevný podzim
Středa (14 – 17 hodin)
Mezigenerační setkávání v Srdíčku
739 246 019
Třetí čtvrtek v měsíci (9 – 11 hodin)
Setkání věřících maminek
Blanka Hájková – 733 754 143

MIMOŘÁDNÉ AKCE – ZÁŘÍ 2020
28. 9. (od 14.00 hodin) Konická drakiáda

Galerie zámku Konice
do 4. září

VÝTVARNÉ SESKUPENÍ PAMPEKLEC
Výstava uměleckých řemesel
10. – 28. září

VÝSTAVA KE 100 LETŮM ZALOŽENÍ
SKAUTINGU V KONICI
Vernisáž 10. září v 17.00 hodin
viz plakát str. 1
2. – 30. října

MOMENTY Z ŘÍŠE ZVÍŘAT
Vernisáž výstavy fotografií 2. října v 17.00 hodin

KONCERTY
Koncertní sál zámku
Středa 23. září v 19.00 hodin
zahájení 33. koncertní sezóny

TANGO QUARTETTO RE CAMPO
viz plakát str.1

AKCE
Sobota 5. září

ZA VÍLOU PILAVKOU
viz plakát str. 8

INZERCE

Sobota 12. září

Farmář hledá
ke koupi statek,
zemědělskou usedlost.
Horší stav domu nevadí.
Tel.: 605 913 562

OSLAVY 100 LET
ZALOŽENÍ SKAUTINGU V KONICI

Koupím chatu
nebo chalupu
s větší zahradou.
Tel.: 732 741 922
INZERCE

!!TVRDÉ DŘEVO!!
Prodám palivové dřevo štípané
měkké / tvrdé rovnané
50 cm / 100 cm,
sypané 25 – 50 cm,
smrkovou kulatinu 2 m.
Hájenka Šebetov
tel.: 606 893 919
e-mail: zouharhonza@email.cz

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

viz plakát str. 1
Neděle 13. září

DIVADLA NA ZÁMKU
12. ročník festivalu – plakát viz str. 4
Pondělí 28. září

KOMUNITNÍ CENTRUM

13. KONICKÁ DRAKIÁDA

září 2020

plakát viz str. 8

Úterý 15. 9. v 17.00 hodin – Komunitní setkání
– informace o možnostech využití KC, představení plánovaných akcí, prostor pro vaše náměty
a nápady.
Středa 16. 9. v 16.00 hodin – Trénování paměti.
Sobota 19. 9. od 8.00 hodin – Ukliďme svět,
ukliďme Česko (KC pod záštitou města Konice,
a se zapojením místních spolků, pořádá akci, se
kterou se připojíme k celosvětové akci zaměřené na péči o životní prostředí).
Úterý 22. 9. v 16.30 hodin – Mexiko (cestovatelská přednáška Klaudie Dvořákové).
Středa 23. 9. ve 14.00 hodin – Šachový kroužek.
Středa 23. 9. v 16.00 hodin – Deskové hry.
Pátek 25. 9. v 16.30 hodin – Nordic walking
s lektorkou Mgr. Martinou Sehnalovou.
Každé úterý a čtvrtek si můžete v době od
13.00 do 16.00 hodin přijít zahrát ping-pong
a stolní fotbálek. K dispozici je také celá řada
deskových her. Vstup na všechny uvedené akce
je zdarma. Kontakt v pracovní dny: J. Klemsová
– 702 269 964, V. Kutá – 702 272 819.

KNIHOVNY
Konice – půjčovní doba
Pondělí, středa, pátek:
9.00 – 11.00 a 11.30 – 16.00 hodin
tel.: 582 396 487, www.konicka.knihovna.cz

Křemenec – půjčovní doba
Pátek (letní čas): 17.00 – 18.30 hodin
Nová Dědina – půjčovní doba
Sobota – lichý týden: 14.00 – 15.00 hodin

TIC KONICE / ZÁMEK
Turistické informační centrum
Otevírací doba
Pondělí – Pátek: 9.00 – 12.30, 13.00 – 16.00 hodin
víkendové prohlídky zámku – na objednání

Informace: 739 333 721, 582 334 987
icko.konice@seznam.cz
PODROBNÉ INFORMACE K PROHLÍDCE
ZÁMKU A EXPOZIC MUZEA ŘEMESEL
NAJDETE NA ODKAZU: www.mekskonice.cz

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

SDH Konice pořádá

Za vílou Pilavkou

26. 9. 2020 od 7.00 hodin

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

SBĚR STARÉHO
ŽELEZA

v sobotu 5. září 2020

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

Výtěžek bude použit na činnost mladých hasičů

-

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
novice - Náměšť na Hané - Cakov - Bílsko - Loučka - Slavětín - Luká - Polomí - pramen Pilavky - Hvozd - Březsko - Konice

Prosíme občany, aby železo připravili
před své domy
(případně na jiné dostupné místo)

S těžkým železem rádi pomůžeme

-

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.
Info: Eva Antlová, Husova 533, 798 52 Konice, tel.: 723 769 142
e-mail: eantlova@volny.cz / Ivo Šťastný, tel.: 728 486 967

Pro lepší přehlednost se nahlaste prosím
předem na tel. čísle: 721 516 705
Za kovový odpad předem děkujeme

-

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

Až dosloužím, chci s hasiči do sběru ...

13.
Pondělí 28. září 2020

podzimní
tel.: 730 806 281
upřesnění zahájení na našem facebooku,
nebo na našich stránkách
předběžný odhad zahájení sklizně v měsíci září
(v závislosti na počasí)
samosběr bude probíhat v areálu družstva v Chornicích

Sklizeň je jednoduchá a rychlá vzhledem k tomu, že jahody pěstujeme
na vyvýšených stolech ve fóliovnících. Díky tomu bude sklizeň probíhat
ZA KAŽDÉHO POČASÍ. Sklízí se čisté jahody, ke kterým se NEOHÝBÁTE.
Trnavská 267 | 569 42 Chornice | www.malohanackazelenina.cz

Malohanácká zelenina
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