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Oznámení o době a místě
konání voleb
do Poslanecké sněmovny

HOŘÍ, MÁ PANENKO
Jak nás informoval Ing. Jozef Novák, ředitel ÚO
Prostějov, končí práce na nové hasičské stanici
v Konici. Předpokládaná kolaudace bude na
začátku měsíce listopadu a následně k 13. 11.
2017 by mělo dojít k předání objektu. Je jisté, že
profesionální hasiči z Konice nezmizí. Každý
máme s ohněm a nehodami nějakou zkušenost
a jsme rádi, že tato služba bude v našem městě
nadále na perfektní úrovni. Stará budova bude
sloužit dál nejen našim dobrovolným hasičům,
ale i ostatním potřebným zájemcům.
TV

Vyhlášení samostatnosti Československa

Starosta města Konice oznamuje, že volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky se budou konat ve dnech
a v době:
pátek 20. října 2017 od 14 do 22 hodin,
sobota 21. října 2017 od 8 do 14 hodin.
Dále upozorňuje voliče na povinnost
prokázat při hlasování svoji totožnost
a státní občanství České republiky
platným dokladem.

99. výročí uctíme na Březském vrchu
28. října 2017 v 16 hodin zveme občany k
mohyle T. G. Masaryka na Březském vrchu. Při
vzpomínkovém aktu u příležitosti státního
svátku „Den vzniku samostatného
československého státu“ zástupci města
Konice společně s ostatními spolky položí
věnce a vztyčí státní vlajku na nový stožár.

FOTOAKTUALITY

.
Vítáme nové žáky ZŠ a G Konice

POZVÁNKA NA ŘÍJNOVÝ
KONCERT A VERNISÁŽ
VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ

Školní rok 2017/2018 v MŠ Konice

SLAVÍME
30 let KPH

KONICE

KČT Konice „ZA VÍLOU PILAVKOU”
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ZPRÁVY Z RADNICE
Zastupitelstvo
města Konice
28. srpna 2017
Zápis č. 17/2017
z 17. veřejného zasedání Zastupitelstva
města Konice konaného dne 28. srpna
2017 v malém sále zámku v Konici.
Přítomni: Ing. Leo Doseděl, Anna Hanáková,
Pavel Studený, František Novák, Marta
Růžičková, Bc. Jaroslav Procházka, Mgr.
Jaromír Schön, Pavel Šín, Mgr. Petr Vařeka,
Vlastimil Šmída, Ing. Petr Ullman, Mgr.
Antonín Vymětal, Ing. Arnold Rozehnal.
Tajemník: Ing. Bc. Dušan Opletal. Omluveni:
MUDr. Irena Lenfeldová, Petr Krejčí
Program:
1. Zahájení.
2. Kontrola usnesení ZM a RM za období od
5. 6. 2017 do 28. 8. 2017.
3. Plán odpadového hospodářství.
4. Střednědobý výhled rozpočtu města
Konice na období 2019-2022.
5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dopravní
obslužnosti Olomouckého kraje.
6. Příspěvek na provoz MŠ, MěKS Konice.
7. Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 –
školský obvod ZŠ.
8. Obecně závazná vyhláška č. 4/2017 –
školský obvod MŠ.
9. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o právu provést
stavbu – vodovod.
10. Veřejnoprávní smlouva ITI Olomoucké
aglomerace.
11. Modernizace elektronických procesů pro
potřeby MK.
12. Rozpočtové opatření.
13. Majetkové záležitosti.
14. Dotazy, připomínky a podněty členů ZM a
dalších osob.
15. Usnesení a závěr.
Ad 1/ jednání Zastupitelstva města Konice
v 18.00 hodin zahájil a řídil starosta města
p. František Novák. Seznámil přítomné
s programem jednání. V souladu s jednacím
řádem jmenoval starosta zapisovatelkou
jednání paní Veroniku Kvapilovou a dva
ověřovatele zápisu pana Pavla Šína a pana
Mgr. Jaromíra Schöna.
Předložený program byl schválen poměrem
hlasů 13-0-0.
Ad 2/ byla provedena kontrola usnesení ZM
a usnesení RM za období od 5. června 2017
do 28. srpna 2017.
Kontrola usnesení byla schválena poměrem
hlasů 13-0-0.
Ad 3/ zastupitelé obdrželi písemný materiál
Plán odpadového hospodářství města
Konice na období 2017 až 2023.
Schváleno poměrem hlasů 13-0-0.
Ad 4/ zastupitelé obdrželi písemný materiál
střednědobého výhledu rozpočtu města
Konice na období 2019 až 2022 v Kč – návrh.
Schváleno poměrem hlasů 13-0-0.
Ad 5/ zastupitelé obdrželi písemný materiál

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí
příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti
Olomouckého kraje.
Schváleno poměrem hlasů 13-0-0.
Ad 6/ zastupitelé obdrželi písemný materiál
žádosti o schválení příspěvku na provoz
Mateřské školy Konice, příspěvkové
organizace, a Městské kulturní středisko
Konice, příspěvková organizace. Žádost
o zvýšení příspěvků na provoz z důvodu
nařízení vlády č. 168/2017 Sb. od 1.7.2017
o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě.
Schváleno poměrem hlasů 13-0-0.
Ad 7/ zastupitelé obdrželi písemný materiál
návrhu Obecně závazné vyhlášky města
Konice č. 3/2017, kterou se stanoví část
společného školského obvodu základní školy.
Schváleno poměrem hlasů 13-0-0.
Ad 8/ zastupitelé obdrželi písemný materiál
návrhu Obecně závazné vyhlášky města
Konice č. 4/2017, kterou se stanoví část
společného školského obvodu mateřské
školy.
Schváleno poměrem hlasů 13-0-0.
Ad 9/ zastupitelé obdrželi písemný materiál
Dodatku č. 1 ke smlouvě o právu provést
stavbu a ke smlouvě o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene.
Schváleno poměrem hlasů 13-0-0.
Ad 10/ zastupitelé obdrželi písemný
materiál veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace na výkon činností souvisejících
s realizací integrovaného nástroje ITI.
Schváleno poměrem hlasů 13-0-0.
Ad 11/ zastupitelé obdrželi písemný
materiál modernizace a doplnění
podpůrných elektronických procesů pro
potřeby Města Konice.
Schváleno poměrem hlasů 13-0-0.
Ad 12/ zastupitelé obdrželi písemný
materiál rozpočtového opatření:
a) č. 33/2017 - jedná se o přijetí investičního
úvěru na předfinancování projektu
č. CZ.06.2.56/0.0./0.0/16_052/0002228
vytvoření komunitního centra v Konici.
Poskytovatelem dotace je Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR. Rozpočtového opatření ve
výši 32 000 000,00 Kč
Rozpočtováno:
Pol. 8123 dlouhodobě přijaté fin. prostředky
32 000 000,00 Kč § 4349 ost. Sociální péče a
pomoc ost. skupinám obyvatel, pol. 6121
b u d ov y, h a ly, s t av by o r g 9 0 0 0 0 2 3
32 000 000,00 Kč.
Schváleno poměrem hlasů 13-0-0.
b) rozpočtové opatření č. 41/2017, jedná se
o převod finančních prostředků z rezerv na
navýšení příspěvku na provoz Městského
kulturního střediska Konice, příspěvkové
organizace na rok 2017 dle podané žádosti.
Rozpočtové opatření ve výši
42 000,00 Kč. Ve výdajích bude rozpočtováno:
§6409 ostatní činnosti, pol. 5901
nespecifikované rezervy, org. 500000042 000,00 Kč, §3319 ostatní záležitosti
kultury, pol, 5331 neinvest. příspěvky
zřízeným příspěvkovým org. org 5000000
42 000,00 Kč.
Schváleno poměrem hlasů 13-0-0.
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c) rozpočtové opatření č. 42/2017, jedná se o
převod finančních prostředků z oprav na
investice (technické zhodnocení). Výměna
o ke n ( t r o j s k l o ) n a b u d o vá c h M ě Ú
Masarykovo nám. 27,28 Konice. Rozpočtové
opatření ve výši 583 724,00 Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§6171 činnost místní správy, po. 5171 opravy
a udržování, org. 16000000 – 583 724,00 Kč
§6171 činnost místní správy, pol. 6121
budovy, haly, stavby, org. 16000000
583 724,00 Kč.
Schváleno poměrem hlasů 13-0-0.
d) rozpočtové opatření č. 43/2017, jedná se o
převod finančních prostředků z rezerv na
dotaci na výkon činností souvisejících
s realizací integrovaného nástroje ITI.
Rozpočtové opatření ve výši 8 300,00 Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§6171 činnost místní správy, pol. 5901
nespecifikované rezervy, org. 5000000
– 8 300,00 Kč, § 6171 činnost místní správy,
pol. 5321 neinv. Transfery obcím, ZJ 26 org.
5000000 8 300,00 Kč.
Schváleno poměrem hlasů 13-0-0.
e) rozpočtové opatření č. 44/2017, jedná se o
převod finančních prostředků ve výdajové
části rozpočtu ze služeb na investice.
Výběrové řízení prováděné k akci Komunitní
centrum Konice. Rozpočtové opatření ve výši
5445,00 Kč. Ve výdajích bude rozpočtováno:
§4349 ostatní sociální péče, pol. 5169 nákup
ost. Služeb, org. 16000000 -5445,00 Kč,
§4349 ostatní sociální péče, pol. 6121
budovy, haly, stavby, orj. 0132, org 9000023
5445,00 Kč.
Schváleno poměrem hlasů 13-0-0.
Ad 13/ majetkové záležitosti
a) Žádost o bezúplatný převod části pozemku
p.č. 2070 v k.ú. Čunín – Olomoucký kraj.
Schváleno poměrem hlasů 13-0-0.
b) Žádost o prodej pozemku p.č.st. 216 v k.ú.
Čunín - Drlíková, Nováková.
Schváleno poměrem hlasů 13-0-0.
c) Prodej části pozemku p.č. 255/10 v k.ú.
Ladín.
Schváleno poměrem hlasů 12-0-1 se zdržel.
d) Prodej části pozemku p.č. 666/3 v k.ú.
Čunín.
Schváleno poměrem hlasů 13-0-0.
e) Příkazní smlouva na činnost autorského
dozoru na akci „Přestavba bývalé sokolovny
na komunitní centrum v Konici“.
Schváleno poměrem hlasů 13-0-0.
f) Příkazní smlouva na činnost technického
dozoru stavebníka na akci „Přestavba bývalé
sokolovny na komunitní centrum v Konici“.
Schváleno poměrem hlasů 13-0-0.
g) Přestavba bývalé sokolovny na komunitní
centrum v Konici – zvolení koordinátora
BOZP a smlouvy o dílo č. IN/CZ030-2017 na
činnosti koordinátora BOZP.
Schváleno poměrem hlasů 13-0-0.
h) Smlouva o udělení souhlasu k provedení
stavby: Polní cesta C 16 a rekonstrukce mostu
M4 v k.ú. Konice – II. etapa.
Schváleno poměrem hlasů 13-0-0.
Ad 14/ diskuze
p. Škrabal, Runářov – vznesl několik
připomínek, ohledně sečení trávy, špatný
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stav vozovky, špatný stav budovy bývalého
obchodu, co znamená záměr prodeje bývalé
MŠ a že u Konického zámku chybí lavičky
starosta – lavičky by neměl být problém
umístit – musí se k tomu vyjádřit památkáři,
co se týče prodeje bývalé MŠ – jeden zájemce
projevil zájem o koupi, zatím je pouze
vyhlášen záměr – nikdo nic nekupuje, pokud
ano bude to projednáno, ohledně sečení
trávy – snažíme se, aby bylo vše posečeno,
k opravám silnice také dojde, nyní je ovšem
prioritou oprava silnice v Čuníně, která je
v katastrofálním stavu, po té se bude
pokračovat na dalších komunikacích
p. Dedek – v Čuníně je také špatná situace co
se týče sečení trávy, a dotázal se, zda bude
školní autobus ranní linka, zrušen či nikoliv
starosta – zjistím jaká je situace, co se týče
autobusové dopravy na integrovaném
dopravním systému
Vzhledem k tomu, že nebyly žádné další
dotazy a připomínky, starosta poděkoval za
účast a jednání zastupitelstva v 19:05
ukončil.
Usnesení (17/2017)
Zastupitelstvo města Konice dne 28. srpna
2017:
1. Schvaluje kontrolu usnesení ZM a RM za
období od 5. 6. 2017 do 28. 8. 2017.
2. Schvaluje plán odpadového hospodářství
města Konice na období 2017 až 2023.
3. Schvaluje střednědobý výhled rozpočtu
města Konice na období 2019 až 2022 dle
předloženého návrhu.
4. Schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní
obslužnosti Olomouckého kraje.
5. a) Neschvaluje žádost o zvýšení příspěvku
na provoz z důvodu nařízení vlády
č. 168/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
Mateřské škole Konice, příspěvkové
organizaci.
b) Schvaluje žádost o zvýšení příspěvku na
provoz z důvodu nařízení vlády č. 168/2017
Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě Městskému
kulturnímu středisku Konice, příspěvkové
organizaci, ve výši 42 000 Kč.
6. Schvaluje na základě ustanovení § 178
odst. 2 písm. c) a § 179 odst. 3 zákona
č. 561/2004 Sb., školského zákona, a podle §
10 písm. d) a § 84 ods. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, Obecně závaznou
vyhlášku města Konice č. 3/2017, kterou se
stanoví část společného školského obvodu
základní školy.
7. Schvaluje na základě ustanovení § 178
odst. 2 písm. c) a § 179 odst. 3 zákona
č. 561/2004 Sb., školského zákona, a podle
§ 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, Obecně závaznou
vyhlášku města Konice č. 4/2017, kterou se
stanoví část společného školského obvodu
mateřské školy.
8. Schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o právu
provést stavbu a ke smlouvě o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
mezi městem Konice a společností Vodovody
a kanalizace Prostějov, a.s.
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9. Schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o pos k y t n u t í d o t a c e n a v ýko n č i n n o s t í
souvisejících s realizací integrovaného
nástroje ITI.
10. Schvaluje podání žádosti o investiční
dotaci do výzvy IROP č. 28 na projekt
„Modernizace a doplnění podpůrných
elektronických procesů pro potřeby města
Konice“.
11. Schvaluje rozpočtové opatření:
a) č. 33/2017. Jedná se o přijetí investičního
úvěru na předfinancování projektu
č. CZ.06.2.56/0.0./0.0/16_052/0002228
vytvoření komunitního centra v Konici.
Poskytovatelem dotace je Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR. Rozpočtového opatření ve
výši 32 000 000,00 Kč. Rozpočtováno:
Pol. 8123 dlouhodobě přijaté fin. prostředky
32 000 000,00 Kč, § 4349 ost. Sociální péče a
pomoc ost. skupinám obyvatel, pol. 6121
b u d ov y, h a ly, s t av by o r g 9 0 0 0 0 2 3
32 000 000,00 Kč.
b) schvaluje rozpočtové opatření č. 41/2017,
jedná se o převod finančních prostředků
z rezerv na navýšení příspěvku na provoz
Městského kulturního střediska Konice,
příspěvkové organizace, na rok 2017 dle
podané žádosti. Rozpočtové opatření ve výši
4 2 0 0 0 , 0 0 K č . Ve v ý d a j í c h b u d e
rozpočtováno: § 6409 ostatní činnosti, pol.
5901 nespecifikované rezervy, org. 5000000
- 42 000,00 Kč, § 3319 ostatní záležitosti
kultury, pol, 5331 neinvest příspěvky
zřízeným příspěvkovým org. 5000000
42 000,00 Kč.
c) schvaluje rozpočtové opatření č. 42/2017,
jedná se o převod finančních prostředků
z oprav na investice (technické zhodnocení).
Výměna oken (trojsklo) na budovách MěÚ
Masarykovo nám. 27,28 Konice. Rozpočtové
opatření ve výši 583 724,00 Kč. Ve výdajích
bude rozpočtováno: § 6171 činnost místní
správy, po. 5171 opravy a udržování, org.
16000000 – 583 724,00 Kč, § 6171 činnost
místní správy, pol. 6121 budovy, haly, stavby,
org. 16000000 583 724,00 Kč.
d) schvaluje rozpočtové opatření č. 43/2017,
jedná se o převod finančních prostředků
z rezerv na dotaci na výkon činností
souvisejících s realizací integrovaného
nástroje ITI. Rozpočtové opatření ve výši
8 300,00 Kč. Ve výdajích bude rozpočtováno:
§ 6171 činnost místní správy, pol. 5901
nespecifikované rezervy, org. 5000000
– 8 300,00 Kč, § 6171 činnost místní správy,
pol. 5321 neinv. Transfery obcím, ZJ 26 org.
5000000 8 300,00 Kč.
e) schvaluje rozpočtové opatření č. 44/2017,
jedná se o převod finančních prostředků ve
výdajové části rozpočtu ze služeb na
investice. Výběrové řízení prováděné k akci
Komunitní centrum Konice. Rozpočtové
opatření ve výši 5 445,00 Kč. Ve výdajích bude
rozpočtováno: § 4349 ostatní sociální péče,
pol. 5169 nákup ost. Služeb, org. 16000000
- 5 445,00 Kč, § 4349 ostatní sociální péče,
pol. 6121 budovy, haly, stavby, orj. 0132, org
9000023 5 445,00 Kč.
12. a) Schvaluje bezúplatný převod části
pozemku p.č. 2070 v k.ú. Čunín, dle
geometrického plánu č. 415-193/2017 nově
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označené jako pozemek p.č. st. 216/2, od
Olomouckého kraje, v hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, do vlastnictví
města Konice.
b) Schvaluje odkoupení pozemku p.č. st. 216
v k.ú. Čunín od p. Filomény Drlíkové (podíl ½ )
a od p. Ludmily Novákové (podíl ½) za cenu
100,00 kč/m2.
c) Schvaluje prodej části pozemku p.č.
255/10 v k.ú. Ladín p. Janě Bdinkové za cenu
40,00 Kč/m2 s podmínkou bezplatného
zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 15,
26/2 a na prodávané části pozemku p.č.
255/10 spočívajícího ve zřizování a
provozování vedení plynárenského zařízení a
v právu vstupu a vjezdu na pozemek
v souvislosti se zřízením, úpravami,
opravami, provozováním a odstraněním
plynárenského zařízení.
d) Schvaluje prodej oplocené části pozemku
p.č. 666/3 v k.ú. Čunín manželům
Müllerovým za cenu 40,00 Kč/m2.
e) Schvaluje příkazní smlouvu na činnost
autorského dozoru na akci „Přestavba bývalé
sokolovny na komunitní centrum v Konici“.
f) Schvaluje příkazní smlouvu na činnost
technického dozoru stavebníka na akci
„Přestavba bývalé sokolovny na komunitní
centrum v Konici“.
g) Schvaluje smlouvu o dílo č. IN/CZ0302017 na činnost koordinátora BOZP na akci
„Přestavba bývalé sokolovny na komunitní
centrum v Konici“ příkazní smlouvu na
zajištění koordinátora BOZP.
h) Schvaluje Smlouvu o udělení souhlasu
k provedení stavby: Polní cesta C 16 a
rekonstrukce mostu M4 v k.ú. Konice – II.
etapa.

Rada
města Konice
4. září 2017
Usnesení č.47/2017
1. Rada Města Konice bere na vědomí Žádost
o finanční příspěvek jako spoluúčast při
poskytnutí dotace na vybudování dětského
hřiště s posezením v Runářově – pan P. K.
2. Rada města Konice schvaluje Dohodu o náhradě škody způsobené na majetku města
Konice.
3. Rada města Konice bere na vědomí Žádost
o finanční podporu k zajištění provozu
Hospice na Svatém Kopečku.
4. Rada města Konice vyhlašuje záměr prodat
část pozemku p.č. 119 v k.ú. Runářov.
5. Rada města Konice navrhuje Zastupitelstvu města Konice schválit koupení vlastnického podílu 6/192 pozemku p.č. 121 v k.ú.
Konice do vlastnictví města Konice za cenu
dle znaleckého posudku č. 2033-43/2015 ze
dne 6.11.2015 ve výši 55.817,00 Kč.
6. Rada města Konice schvaluje smlouvu
o dodávce vody č. 45128163/1.
7. Rada města Konice bere na vědomí Prosbu
o participaci na sociální službě formou daru či
veřejné finanční podpory – Domov pro
seniory Jesenec, příspěvková organizace,
Jesenec 1, 798 53 Jesenec.
8. Rada města Konice schvaluje Smlouvu
o zřízení věcného břemene č.:
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PV-014330044086/001 se společností E.ON
Distribuce, a.s., za cenu Kč 1.200,00 + platná
sazba DPH.
9. Rada města Konice navrhuje zastupitelstvu města neschválit prodej pozemků p.č.
st. 164, jehož součástí je budova č.p. 131, a
p.č. 122/2 v k.ú. Runářov.
10. Rada města Konice bere na vědomí, že
k uzavření nájemní smlouvy se společností
ORCO ZLÍN-technická ortopedie spol. s r.o.
nedojde.
11. Rada města Konice stanoví podle §102
odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů počet zaměstnanců obce v obecním
úřadu na 56.
12. 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 30.9.2017.
13. Rada města Konice:
a) Schvaluje Rozpočtové opatření č.
45/2017. Jedná se o účelovou neinvestiční
dotaci uvolněnou Krajským úřadem
Olomouckého kraje ve výši 30 000,00 Kč pro
Městské kulturní středisko Konice,
příspěvkovou organizaci, na částečnou
úhradu nákladů na „Zkvalitnění služeb TIC
VIII“ dle uzavřené smlouvy o poskytnutí
dotace. V příjmech bude rozpočtováno na
položku 4122, ÚZ 00 582, ve výdajích na §
3319, položku 5336, ÚZ 00 582, org.
5000000. V rozpočtu a účetní evidenci bude
označení příjmu a čerpání dotace účelovým
znakem 00 582, případně jiným způsobem,
který umožní oddělené vyúčtování
skutečných příjmů a výdajů. Čerpání
finančních prostředků se řídí smlouvou o poskytnutí dotace.
b) Schvaluje Rozpočtové opatření
č. 46/2017. Jedná se o převod finančních
prostředků z rezerv na opravu kotle
knihovna Křemenec. Rozpočtové opatření ve
výši 3 000,00 Kč. Ve výdajích bude
rozpočtováno: § 6409 ostatní činnosti, pol.
5901 nespecifikované rezervy, org. 5000000
-3 000,00 Kč, § 3319 ostatní záležitosti
kultury, pol. 5171 opravy a udržování,
org.16000000 3 000,00 Kč.
c) Doporučuje Zastupitelstvu města Konice
schválit Rozpočtové opatření č. 47/2017.
Jedná se o převod finančních prostředků ve
výdajové části rozpočtu z nespecifikovaných
rezerv základní školy na investice odkup
podílů 158/192 pozemku p.č. 121 k.ú.
Konice včetně stavby bez č.p. /č.e. výroba.
Rozpočtové opatření ve výši 1 469 857,00 Kč
Ve výdajích bude rozpočtováno: § 3113
základní školy, pol. 5901 nespecifikované
rezervy, org. 5000000 - 1 469 857,00 Kč
§ 3639 komunální služby, pol. 6121 budovy,
haly, stavby, org. 16000000 1 057 270,00 Kč
§ 3639 komunální služby, pol. 6130 pozemky,
org.16000000 412 587,00 Kč.
d) schvaluje Rozpočtové opatření
č. 48/2017. Jedná se o neinvestiční dotaci
Olomouckého kraje poskytnutou v roce 2016
pro dobrovolné hasiče se spolufinancováním
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města. Rozpočtové opatření ve výši 11 554,
00 Kč. Účelem poskytnutí neinvestiční dotace
je částečná úhrada nákladů na rekonstrukci a
modernizaci radiového spojení pro JSDH
Konice. Ve výdajích bude rozpočtováno:
§ 6409 ostatní činnosti, pol. 5901
nespecifikované rezervy org. 5000000
- 11 554,00 Kč, § 5512 požární ochrana, dobr.
hasiči, pol.5137 DDHM, ÚZ 00 415, orj. 0110
org. 9000018 4 500,00 Kč, § 5512 požární
ochrana, dobr. hasiči, pol.5137 DDHM, orj.
0131 org. 9000018 2 988,40 Kč, § 5512
požární ochrana, dobr. hasiči, pol.5139
materiál, orj. 0131 org. 9000018
4 065,60 Kč.
14. Rada města Konice doporučuje
Zastupitelstvu města Konice stanovit místní
poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů na rok
2018 ve výši 590 Kč.
Usnesení bylo schváleno v poměru: pro 5, proti 0.

Školní rok 2017/2018
v Mateřské škole Konice
V letošním školním roce nastoupilo do naší
školičky 84 dětí. Pro 29 dětí bylo 4. září
„Velkým dnem“, protože přišly do školky
poprvé. První týden se neobešel bez slziček.
Děti se však postupně adaptují a slzičky se
objevují jen výjimečně!
O prázdninách se na příchod dětí pečlivě
připravovali všichni zaměstnanci. Tentokrát
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pouze ve třech třídách, neboť v září odešlo do
ZŠ 38 „školáků“. Paní učitelky malovaly
obrázky na stěny a zvelebovaly třídy tak, aby

se dětem ve školičce líbilo. Třídu Koťátek i
v letošním školním roce navštěvují
„předškoláci“, kterou doplnili 3 nejstarší
„středňáčci“, ve třídě Sluníček a Berušek jsou
děti věkově smíšené.
Všem dětem přejeme, aby do naší školičky
chodily rády a aby se jim ve školce líbilo.
Za MŠ Konice Hana Továrková, ředitelka školy

Základní škola a
gymnázium města Konice,
příspěvková organizace
V pondělí 4. září jsme zahájili nový školní rok
2017/2018.
Snad nejvíce se na tento den těšili naši
prvňáčci. Společně s rodiči se jich před školou

80. výročí prezidentské návštěvy
Zatímco návštěvu současného prezidenta Miloše Zemana mají občané Konice jistě ještě
v živé paměti, občanů, kteří by pamatovali předchozí prezidentskou návštěvu zřejmě už
mnoho nebude. Ve dnech 24. - 26. srpna 1937 se na západní Moravě odehrávaly velké
vojenské manévry. Konice byla důležitým místem těchto manévrů, sídlil zde totiž štáb
červené cvičící strany. Manévrů se jako pozorovatel zúčastnil i tehdejší prezident
dr. Edvard Beneš, který 25. srpna 1937 navštívil právě vojenský štáb v Konici a vedl
besedu s důstojníky v sále Živnostenského domu. Návštěva nebyla oficiální, přesto se
informace o ní mezi lidmi v Konici rozkřikla a při odjezdu prezidenta se (slovy konické
kroniky) „...sběhlo plno lidu, který vycházejícího pana prezidenta živě zdravil.“
Následující den byly manévry ukončeny a na konickém náměstí proběhla přehlídka
„červených“. Jednotky přehlížel ministr obrany František Machník, vojsko vedl na bílém
bělouši generál Vojtěch Boris Luža, tehdejší velitel IV. vojenského sboru v Olomouci. Na
paměť této návštěvy byla ulice od náměstí kolem „Živňáku“ pojmenována ulicí E. Beneše.
Popisky fotek:
Vojenská přehlídka na náměstí
Prezident E. Beneš před Živnostenským domem
(fotografie převzaty z publikace: Litovel – Konice a okolí. Brno 1937.)
Mgr. Jaroslav Nedbal
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shromáždilo celkem 59, 31 děvčat a 28
chlapců. Po slavnostním přivítání ředitelkou
školy paní Mgr. Evou Obrusníkovou si je paní
učitelky Mgr. Marcela Kýrová (1. A), Ludmila
Krampolová (1. B) a Mgr. Marie Bochýnková
(1. C) odvedly do tříd, kde na ně čekaly nové

učebnice a také balíčky se školními
pomůckami. Nejen prvňáčkům, ale všem
žákům a studentům naší školy přejeme hodně
úspěchů.
Mgr. Květoslava Coufalová, zást. řed.

V polovině května jsme se zúčastnili
Svojsíkova závodu v Protivanově. Disciplíny
byly zaměřeny na první pomoc, orientaci,
logické myšlení, vyhledávání informací,
zvládání krizových situací, zručnost apod.
Akce byla připravena krásně v duchu Rytířů
kulatého stolu. A tak není divu, že ve veliké
rytířské konkurenci jsme nakonec neuspěli.
To nás však nezlomí a do dalších závodů se
vrhneme s větší vervou, abychom zvítězili.
Přelom května a června pak patřil roverskému puťáku. Autobusem jsme dojeli do Lukova
a odtud pak pěšky s krosnami na zádech na
hrad Lukov, kde jsme přespali pod širákem.
Stejně tak všechny další noci. Ráno jsme
pokračovali na Tesák, Rajnochovice a dále na
Lázy. Tady nás v místní hospůdce příjemně
uvítali a nedaleko jsme i přespali. Třetí den
jsme pokračovali přes Oznici, Mikulůvku až
na Bystřičku. Zde jsme byli truochu zklamáni,
že sezóna teprve začínala a bylo zde mrtvo.
Přesto jsme se stihli na přehradě vykoupat.
Vyspali jsme se na kopci s krásným výhledem
na přehradu. V neděli jsme si dopoledne dali
volno a pak zpět do Bystřičky na vlak. Letos
jsme tak ušli jen kolem 50km.

Milí kamarádi, příznivci
konického skautingu
Podzim, nový školní rok i nový skautský rok je
již v plném proudu. Již od 8. září pokračujeme
v našich obvyklých schůzkách, kdy na té první
jsme se vydali na naše oblíbené místo. Je to
plácek u kaštanů pod konickým
zemědělským družstvem. Na úvod jsme
zahráli oblíbenou hru Na schovávanou a pak
několik dalších her. Se staršími skauty a
skautkami jsme zahájili skautský rok
střelbou ze vzduchovky a oblíbenou
vybíjenou Záchranku. Přivítali jsme mezi
sebou několik nových členů. Kdo má však
chuť se k nám ještě přidat, tak určitě může.
Schůzky máme jako každý rok v naší
klubovně ze zadní strany zámku. Děti od
1.třídy do 5.třídy ve 14:00h – 16:00h, starší
pak od 16:00h do 18:00h. Nyní vás rád opět
seznámím s tím, co jsme dělali na jaře a v létě.
V dubnu jsme opět uspořádali noční hru Akce
Noční Konice. Tradičně se jí zúčastnili i
neskauti, bývalí skauti a skautské oddíly
z prostějovského okresu. Celkem se sešlo 40
dětí. Odpoledne jsme hráli bojovou hru Boj o
vlajku, kde se děti dostatečně vyřádily.
Několik dalších si pak v klubovně vyrábělo
svíčky. Večer jsme děti rozdělili do osmi
skupinek po 5 dětech. Ty pak vyrazily do tmy
plnit úkoly. Nejlépe si s tím poradila skupinka
ve složení: Amálka Mlynárová, Pepa Crhonek,
Adélka Trnkalová, Jirka Zajíček, Adam Matůš.
Blahopřejeme!

A konečně nastal vrchol skautského roku.
Letošní tábor se uskutečnil pod vedením
Stani Greplové z našeho oddílu v Čechách pod
Kosířem opět na Baldovci. V údolí
lemovaném smrkovými lesy jsme strávili
krásných 12 dní a to od neděle 16. 7. 2017 do
pátku 28. 7. 2017. Po příjezdu jsme pouze
postavili tee-pee, abychom měli kde bydlet.
Zbytek tábora byl již postaven po skautech
z Prostějova, od kterých jsme měli tábořiště
pronajaté. První den měli malí táborníci
volno. Ale v pondělí už se rozdělili do družin a
začala také etapová hra. Družiny byly Modrá,
Červená a Hnědá. V těchto barvách si také
batikovali trička, která pak při etapovkách
nosili. Během tábora jsme stihli prožít
spoustu napínavých her jako Safari, Boj o
vlajku a další. Zápolili jsme mezi sebou
v různých soutěžích, například Zálesácký
pětiboj, Junácká zdatnost, Šifrovací hra,
Terénní kimovka, a podobně. Nechybělo
samozřejmě vaření na ohni v kotlíku nebo
v zemi v Setonově hrnci. To jsme si pochutnali
na výborném kuřeti zabaleném v kopřivách.
Někdo i se špetkou hlíny? Také jsme se
vypravili poznávat krásy zříceniny Holštejn,
hloubku propasti Macochy nebo zajímavosti
Domu přírody Moravského krasu. Ve chvílích
volna jsme si užívali starých i nových
kamarádů, společné zábavy nebo také
příjemného lenošení. Při závěrečném
slavnostním ohni jsme zavzpomínali na
prožité chvíle. V pěkném kousku lesa pak na
závěr tábora Anička Zajíčková složila svůj
Světluškovský slib. Myslím, že i letošní tábor
se nám vyvedl a domů jsme odjížděli se
spoustou nových zážitků a nevšedních
vzpomínek.
Vlaďa Hirt - Kartágo
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Vzpomínky jsou cesty, jež život vrací zpátky.
Bez nich je sama prázdnota a život je tak
krátký.
V tomto roce si členové šachového oddílu
připomínají 60. výročí založení našeho
oddílu. Od roku 1957, kdy šachový oddíl pan
Müller založil se oddíl postupně rozrůstal a
zmenšoval až do současného stavu, kdy je
naše členská základna poměrně úzká, a proto
je někdy velmi těžké nastoupit na utkání
družstev v kompletní a v nejsilnější sestavě.
Od roku 1957 jsme měli problém s hrací
místností. To se nám podařilo vyřešit v roce
2005 pronájmem hrací místnosti v konickém
zámku. Mnoho věcí si musíme zajistit
svépomocí, protože máme jediného
sponzora, vodovody a kanalizace. V letošním
roce opět otevřeme šachovou školu, která je
pro děti bezplatná. Tyto schůzky budou
každý čtvrtek v klubovně šachového
oddílu v konickém zámku od 13:30 hodin.
Každý oddíl svou činnost vyvíjí ve
společnosti svých spoluhráčů, kteří se
vzájemně inspirují. Šach má výhodu v tom, že
po seznámení se s pravidly spolu mohou hrát
rovnocenné partie hráči s rozdílem několika
desetiletí. Podle Benjamina Franklina šachy
učí ,,prozíravostí“, díky které trochu
nahlížíme do budoucnosti, ,,obezřetností“,
díky které sledujeme všechno co se děje na
šachovnici, a „opatrností“, abychom
neprováděli tahy příliš zbrkle. A dále se
šachovou hrou učíme životnímu pravidlu
nedat se zastrašit, učíme se životnímu
pravidlu doufat v příznivý obrat a důsledně a
neochvějně ho využívat a vyhledávat všechna
m o ž n á v ýc h o d i s ka z n e p ř í j e m nýc h
situací.
S pozdravem předseda šachového oddílu
Josef Koutný

Charita Konice zahájila
projekt Podpora
střednědobého plánování
sociálních služeb
Konicka

Charita Konice ve spolupráci s partnery
projektu, Městem Konice a Střediskem
rozvoje sociálních služeb Jeseník, o.p.s.,
zahájila 1. 9. 2017 projekt pod názvem
Po d p o ra s t ř e d n ě d o b é h o p l á n o vá n í
sociálních služeb Konicka, reg.č.
CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006527.
Hlavním cílem projektu je zajištění
relevantních podkladů místní a časové
dostupnosti sociálních služeb
prostřednictvím tvorby Střednědobého
plánu rozvoje sociálních služeb metodou
komunitního plánování a vytvoření modelu
spolufinancování sociálních služeb v rámci
Akčního plánu. Do projektu budou zapojeny
všechny obce správního obvodu ORP Konice.
Dotace je čerpána z Operačního programu
Zaměstnanost, z výzvy Podpora procesu
plánování sociálních služeb na obecní úrovni.
Projekt bude realizován do 31. 8. 2019.
Realizační tým projektu

ZPRAVODAJ KONICE
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KULTURNÍ
PŘEHLED
ŘÍJEN 2017

VÝSTAVY
VÝSTAVA FOTOFRAFIÍ
„Jeseníky“ Ivo Netopila a
„Příroda okem tuláka“ Vojtěcha Krejčího
Vernisáž výstavy ve čtvrtek 5. října 2017 v 17
hodin
Výstava otevřena od 5. října do 15. listopadu
2017, po - pá od 10 do 12 a od 13 do 15 hodin.

KPH
K výroční 30. koncertní sezóně máme
připravený velice kvalitní program. Ve
středu 11. října v 19 hodin začínáme
kontrabasovým kvartetem - Veliss Bass
Quartett.
Předprodej abonentek v kanceláři TIC,
přízemí zámku Konice a prosíme o včasné
zakoupení před sezonou!!!
Abonentka 600Kč, členství 70Kč. Jednotlivé
koncerty 120Kč, členové KPH 100Kč.
Studenti, děti do 15 let a ZTP -50% z ceny
vstupenky, tzn. 60Kč. Žáci a učitelé ZUŠ
zdarma.

ZÁJEZD DO DIVADLA
Ve čtvrtek 12. října 2017 v 18.30 hodin
Divadlo Jiřího Myrona - Ostrava
muzikál EVITA
Nahlášení účastníci zájezdu si mohou
vstupenky převzít od 2. do 6. října v TIC
Konice.
Odjezd autobusu v 15.30 hodin!
Cena včetně dopravy 590,- Kč/ senioři 440,Kč/ ZTP, studenti a ITIC 390,- Kč.

ZÁMEK
Prohlídková trasa
Otevírací doba od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018:
TIC otevřeno jen ve všední dny. Po - Pá 9.00
- 12.30, 13.00 - 16.00.
Prohlídková trasa zámku Konice a expozic
(včetně největší sbírky seker, již zapsané do
světové Guinessovy knihy rekordů) probíhá s
průvodcem. Začátek prohlídky vždy v celou
hodinu, kromě 12.00 hod. Poslední prohlídka
hodinu před ukončením otevírací doby.
Minimální počet na prohlídku jsou 3 (bez slev
2) osoby. Doba trvání prohlídky je 45 minut.
(Po dobu prohlídky může být TIC Konice
uzavřeno, děkujeme za pochopení).
Informace na tel.: 739 333 721, 602 934 905.
Vstupné na zámek prosím uhraďte v TIC.

KNIHOVNA
Půjčovní doba: pondělí - středa – pátek
9.00 - 11.00 a 11.30 - 16.00
www.konicka.knihovna.cz
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PROGRAM
říjen 2017
Kostelní 46 (přízemí zámku)
Pondělí (dle domluvy) Cesta ke zdravé rodině
– přímá pomoc rodinám, 739 246 008
Pondělí (8 - 12 hodin) Volná herna
Ú te r ý ( d l e d o m l uv y ) Ko n z u l t a č n í 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 ( pátky volný program)
(8-12 hodin) Klub pro rodiče a děti
739 246 019

4. 10. Bramborový den
11. 10. Pohádka o řepě
18. 10. Vyrábíme draka
25. 10. Mravenčí ukolébavka
Středa (14-17 hodin) Mezigenerační
setkávání v Srdíčku - 739 246 019
Třetí čtvrtek v měsíci (10 – 12 hodin) Klub
pro rodiče se zdravotně znevýhodněnými
dětmi - 739 246 008
Čtvrtek (14 hodin) Kreativní dílnička Helena Žilková - 601358207
Pátek ( 8 - 12 hodin) Klub pro rodiče a děti 739 246 019
Pátek (pro předem objednané)Laktační
poradenství - 739 246 019

MIMOŘÁDNÉ AKCE -ŘÍJEN 2017
3. 10. od 16:00 Správná příprava
kvašeného zelí tak, aby skutečně léčilo.
Jaký je rozdíl mezi kvašeným zelím a
pickles? Snadná příprava lisovaných salátů,
lektorka Ing. Dagmar Lužná, poradce pro
výživu a zdravý životní styl, autorka řady
knih o makrobiotice
11. 10. od 16:00 Celostní přístup ke
zdraví s kosmetikou Beauty Energy ,
lektorka Eva Macíčková

13. 10. od 10:00 Slaďování osobního,
rodinného a pracovního života, přednáška
klinické psycholožky, psychoterapeutky a
maminky 4 dětí PhDr. Petry Tenglerové.
19. 10. od 9:30 Poradna Energydiagnostika přístrojem Supertronic pro
předem objednané – 739 246 008
25. 10. od 18:00 Uspávání broučků
Aktivity projektu "Rodina od A až do Z”
jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a
ochrana práv a dětí MPSV

POZNÁTE ROZDÍL?

Ano, správně! V neděli 29. října budeme spát
o hodinu déle. Ale co ty druhé hodiny?
Tak ty nás rozhodně spát nenechají!
Zaparkovat na celý den před obchodem, kde je
místo maximálně na tři auta, není určitě
rozumné. Takové jednání lze označit za
bezohledné, protože jistě každý rád přijede k
obchodu, nakoupí si a pokračuje dál. Aby to tak
mohlo fungovat, musí se parkovací doba omezit.
Je to jednoduché. Stačí si jednou zakoupit
parkovací hodiny a ty pokaždé při příjezdu
řidič nastaví na čas příjezdu. Potom už jen
musíme hlídat čas povolený dopravní značkou.
Omezená parkovací místa jsou nově v ulici
Chmelnice (před prodejnou CBA a ovoce zelenina, v obou směrech). Hodiny zakoupíte v
těchto prodejnách a v TIC na zámku. Cena je od
30,- Kč. Jedná se o vhodnou investici, jelikož
horní hranice pokuty může být až 2000,- Kč. Je
tady i řešení bez investice, ale to byste museli
zaparkovat o 20 m dál, na velkém parkovišti
před zámkem, informoval vedoucí strážník
Městské policie Jaroslav Staněk.
TV

říjen 2017

ZPRAVODAJ KONICE

vyrazí lidé už 22. září. Možnost cestovat
s krajem pak budou mít do 29. listopadu.
Veškeré podrobnosti najdou zájemci na
stránkách www.seniorske-cestovani.cz,
případně na telefonech 585 515 580, 585
515 860. Celý projekt přijde kraj na zhruba
jeden a půl milionu korun.

Program KČT KONICE
říjen 2017
Sobota 7. 10. 2017 - Biskupice – odjezd
vlakem v 8.47h do Nectavy, dále známou
cestou přes Zálesí do Biskupic na Biskupické
kaléšek. Zpět vlakem z Nectavy v 15.44h,
17.47h, 10km.
Sobota 14. 10. 2017 - Holubí studánka –
odjezd vlakem v 8.47h do Trnávky. Jdeme po
modré zn. směr Hušák na zelenou doleva,
dojdeme k Holubí studánce. Kopec Hušák
obejdeme, mimo značení ze zelené zn.
odbočíme doleva na modrou a dojdeme na
vlak do Chornic v 15.37h, 17.37h , 12km.
Neděle 22. 10. 2017 - Litovel - odjezd
autobusem v 11.55h, navštívíme muzeum
harmonik, radniční věž a další
pozoruhodnosti. Odjezd autobusem
v 17.25h.
Neděle 29. 10. 2017 - Bělecký Mlýn –
odjezd vlakem ve 12.39h do Ptenského
Dvorku dál po silnici do Ptení a kolem
hřbitova po zelené zn. na Bělecký Mlýn. Zpět
vlakem v 15.23h nebo Ptení 15.31h, další
možnost Stražisko 15.35h, 8km, 11km, 14km.
Zdrávi došli !!!

Prázdninový výlet na Macochu
Ráno jsme vyjeli auty a mířili do Sloupu,
odkud nás čekala pěší túra. Procházeli jsme
Pustým žlebem, kde jsme po včerejší bouřce
nacházeli zmrzlé kroupy. Vystoupali jsme na

vrchol Macochy, kde jsme se pokochali
pohledem do propasti a na chvíli si
odpočinuli před zpáteční cestou do Sloupu.
Zbýval nám ještě nějaký čas, proto jsme se
cestou zastavili u rybníka Olšovec v Jedovnici.
Bylo velmi teplo, ale koupání ve špinavé vodě
jsme zamítli. Byl to pěkný výlet.

Turistický pochod KČT KONICE
„ZA VÍLOU PILAVKOU”
V sobotu, 9. září proběhl už 5. ročník
turistického pochodu, který náš klub
zorganizoval pro širokou veřejnost. Den
předem jsme vyznačili trasy tohoto pochodu.
Kromě pěkné cesty lesem mohli účastníci
obdivovat okolí Kyselky a osvěžit se vodou
z tohoto pramene. Trasa vedla také kolem
starobylého větrného mlýna v Hačkách.
Pochod pro pěší jsme směrovali převážně
lesem až k místu, které hlídá víla Pilavka.
Tady všichni účastníci obdrželi diplom, malé
pohoštění a dárek v podobě skleničky se
symbolem víly Pilavky s turistickým znakem.
Počasí nám přálo, bylo ideální na turistiku.
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Objevujte Skryté příběhy
v Olomouckém kraji
Toto se odrazilo i na pěkné účasti. Celkem se
pochodu zúčastnilo 111 osob, z toho 12
cyklistů, 84 pěších turistů, 15 dětí, kde 1,5
letý Vítek Rozehnal byl nejmladším turistou.
Nejstarším turistou byl pan Ladislav Šín
(87roků). Pochodu se zúčastnili turisté
z Boskovic, Libiny, Lutína, Bystřice nad
Pernštejnem, Přerova, Olomouce, Hranic,
Blatce, Zdětína a z Prostějova, velkou
skupinu tvořili turisté z Přemyslovic, kteří
nás přišli podpořit.
Všem touto cestou děkujeme za účast na naší
akci.
Za KČT Konice Eva Antlová

Seniorské cestování táhne
Kraj přidal další atraktivní místa
Letos už podeváté mají senioři možnost
výhodně cestovat po Olomouckém kraji.
Výlety za krásami regionu pořádá
h e j t m a n s t v í , k te ré p ř i d a l o d a l š í
atraktivní místa. Cena zájezdu je 200
korun na osobu.
„Seniorské cestování se stalo velmi
populární. Kvůli velkému zájmu jsme
dokonce museli navýšit kapacitu zájezdů. Na
putování po regionu se letos vydají tři
t i s í c o v k y s e n i o r ů ,“ ř e k l h e j t m a n
Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.
Zájezdní autobusy se letos nově vydají
například na hrad Bouzov, do Střížova, kde je
v provozu zahradní železnice nebo do muzea
pivovarnictví v Litovli. Chybět nebudou ani
tradiční cíle Seniorského cestování. Výletníci
pojedou třeba na zámek ve Velkých Losinách,
do nedaleké ruční papírny nebo na
rozhlednu Biskupská kupa u Zlatých Hor na
Jesenicku. Čekají je také výlety do lázní,
jeskyní a na poutní místa.
V případě, že se přihlásí 20 a více osob
z jednoho města či vesnice, tak pro ně přijede
autobus přímo do jejich obce. Na první zájezd

Jste hraví? Máte doma zvídavé děti? Vyveďte
je do ulic a do přírody a objevujte Skryté
příběhy Jeseníků a Střední Moravy, které pro
vás připravil Olomoucký kraj.
Jde o krátké výletní trasy určené primárně pro
děti mladšího školního věku, ale díky
poutavému audio vyprávění se zabaví i děti ještě
mladší. Jedná se o propojení nenáročného
pohybu, pobytu na čerstvém vzduchu s moderní
technologií chytrých telefonů. Postup je
jednoduchý. Stáhnete si mobilní aplikaci Skryté
příběhy (včetně map), vyberete si trasu,
zaregistrujete se a můžete se příjemně bavit.
Během výletu se zaposloucháte do příběhu
historické postavy propojené s daným místem a
na jednotlivých zastaveních vyplníte úkoly
vedoucí k řešení zadaného problému. I přestože
budete mít svůj mobilní telefon v off-line
režimu, na trase se neztratíte a audio instrukce
vás provede poutavým příběhem bez datového
připojení. Finální odměnou za splněnou misi je
vyřešení úkolu a gratulace formou „selfie“
s danou historickou postavou. Na území
Olomouckého kraje bylo zřízeno pět „misí“
v následujících lokalitách:
V Lázních Teplice nad Bečvou a Hranicích
knížete Mojmíra II. pronásleduje jeho vlastní
bratr s hordou nepřátel. Zachraňte ho, než ho
zabijí. Ve Šternberku malíř Handke maluje
čtyři jinotajné obrazy, jenže se nedokáže trefit
do představy zadavatele. Pomůžete mu? Délka
trasy 4 km. V údolí Klepáčova a v sedle
Skřítek ovládá nové osadníky v Jeseníkách
strach, a proto jeden z nich jde do lesů zjistit, čím
to je. Délka trasy 4,4 km. Ze Zlatých Hor se
ztratily dva největší zlaté valouny, které kdy byly
nalezeny v českých zemích. Pomůžete je
vypátrat? Délka trasy 15,3 km. V Javorníku a
Račím údolí (v bývalém centru kultury) biskup
Schaffgotsch udělal z Javorníku centrum umění
a ve své pokladně díru. Pomoz mu zachránit
panství. Délka trasy 5,5 km.
Nabízíme vám tedy příležitost pro
společnou rodinnou aktivitu, které je nejen
zábavná, ale i poučná.
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