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Město Konice s místními částmi Čunín, Křemenec, Ladín, Nová Dědina a Runářov
Volby do Poslanecké sněmovny

2021

Oznámení voleb a upozornění na změnu volebních místností
Starosta města Konice oznamuje, že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se budou konat
v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

UPOZORŇUJEME VOLIČE NA ZMĚNU MÍSTA VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ V MÍSTNÍ ČÁSTI KONICE.
NOVĚ jsou volební místnosti v komunitním centru, na ulici Vrchlického č. 386 (bývalá sokolovna).
Důvodem přemístění z budovy zámku je bezbariérový přístup do volebních místností v komunitním centru.

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

sobota 18. září 2021 od 14.00 hodin

Ani našemu děkanátu a farnosti se nevyhnul kolotoč změn, který tradičně začátkem července upravuje
personální obsazení katolických farností v Arcidiecézi olomoucké. Do děkanátu Uherský Brod, farností
Šumice a Rudice, odešel náš dlouholetý děkan, farář P. Milan Ryšánek, který v Konici působil 18 roků
a jak říká: „Kněží musíme počítat s tím, že svoji dosavadní farní rodinu musíme opustit, tak je to teď nastavené…“ a pokračuje: „A tady bych poděkoval vám všem za jakoukoliv pomoc a spolupráci. V rovině pastorace,
života farností, při budování Božího království i v oblasti vaší pomoci a pochopení v mém osobním životě.“
S farností a farníky se rozloučil v neděli 18. 7. 2021 při mši svaté a posezením na farním dvoře. Poděkování mu patří nejen ze strany farníků, ale i občanů, kterým byl vždy k dispozici a dával jim nejen
duchovní pomoc a podporu.
Milý otče děkane, děkujeme Vám za Vaše služby a přejeme Vám v novém působišti mnoho Boží přízně a podpory farníků.
Na místo P. Milana Ryšánka nastoupil náš nový farář, děkan konický, administrátor excurendo farností
Jesenec a Skřípov – P. ThLic. František Urban, Th.D. Do svého úřadu byl uveden 31. 7. 2021 pomocným
biskupem a generálním vikářem olomoucké arcidiecéze Mons. Antonínem Baslerem při mši svaté
s předávacími ceremoniemi a převzetím jmenovacích dekretů od 14. arcibiskupa olomouckého a metropolity moravského Mons. Jana Graubnera.
A co bychom chtěli popřát našemu novému panu faráři? Hodně sil, zdraví, trpělivosti a shovívavosti s farníky a lidmi dobré vůle, aby zde našel nový domov a hlavně Boží pomoc a ochranu Panny
Marie.
Bc. J. P.
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Zveřejněné zápisy ze všech zasedání jsou ve
zkrácené verzi. Podrobnosti a přesné nasměrování rozpočtových opatření najdete na internetové adrese: www.konice.cz – TITULNÍ STRÁNKA
– Nové dokumenty. (Starší zápisy najdete v záložce: ÚŘAD A SAMOSPRÁVA – Úřední deska – Rozpočet, závěrečný účet – Rozpočtová opatření).

Rada města Konice
26. července 2021
Usnesení č. 51/2021
Rada města Konice dne 26. 7. 2021:
1. a) Schvaluje umístění vodovodního řadu na
akci „Ladín – propojení vodovodních řadů“ při
splnění podmínky, že bude uzavřena smlouva
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a splnění podmínek, které vydává odbor
majetkoprávní.
b) Doporučuje ZMK schválit uzavření smlouvy
o právu provést stavbu a smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) na akci „Ladín – propojení vodovodních řadů“.
c) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat
materiál na jednání ZMK v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
2. Bere na vědomí výsledky voleb do Školské rady při Základní škole a gymnáziu města Konice,
příspěvkové organizaci, uvedené v přílohách důvodové zprávy.
3. a) Schvaluje jako zhotovitele akce „Oprava
místní komunikace Konice – Vápenice“ společnost EUROVIA CS.
b) Schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Konice a společností EUROVIA CS.
c) Ukládá věcně příslušnému odboru zajistit
uzavření smlouvy v souladu s výše uvedenými
body.
4. Seznámila se se stížností na pracovníky stavebního úřadu ze dne 9. 7. 2021 a bere na vědomí nedůvodnost stížnosti.
5. Schvaluje podání žádosti o individuální dotaci
Olomouckého kraje na akustické zajištění sálu
komunitního centra.
6. a) Bere na vědomí Zprávu o činnosti a rozvoji
komunitního centra zpracovanou k 16. 7. 2021.
b) Ukládá vedoucí komunitního centra předložit
na jednání rady 13. 9. 2021 prezentaci z výstupů
z celostátního setkání Platformy pro komunitní
práci ve dnech 19. – 20. 8. 2021.
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c) Ukládá vedoucí komunitního centra zpracování krátkodobého plánu rozvoje KC na období
do konce roku 2021 do 13. 9. 2021 a střednědobého plánu rozvoje KC na období 2022– 2023 do
29. 11. 2021.
7. Schvaluje rozpočtové opatření č. 34/2021, které bude v souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/
2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
8. Schvaluje rozpočtové opatření č. 35/2021, které bude v souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/
2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
9. Schvaluje rozpočtové opatření č. 36/2021, které bude v souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/
2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
10. Schvaluje rozpočtové opatření č. 37/2021,
které bude v souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/
2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
11. Schvaluje rozpočtové opatření č. 38/2021,
které bude v souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/
2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
12. Schvaluje rozpočtové opatření č. 39/2021,
které bude v souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/
2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
13. Schvaluje rozpočtové opatření č. 40/2021,
které bude v souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/
2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
14. Schvaluje kupní smlouvu mezi firmou PENTO Oil, s. r. o., U Průhonu 466/22, 170 00 Praha 7
a městem Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52
Konice.
15. Bere na vědomí hospodaření příspěvkových
organizací města Konice k 30. 6. 2021.
16. a) Schvaluje Smlouvu o výpůjčce nemovitosti č. 27-2021, uzavřenou mezi městem Konice
a Ing. Radkem Švecem. Jedná se o výpůjčku části
Masarykova nám. v Konici za účelem Srazu veteránů 22. 8. 2021. Vypůjčitel je povinen zajistit
plnění mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, která se ve vztahu k ochraně a pohybu
osob vážou na pořádání výše uvedených akcí
v souvislosti s prevencí nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření smlouvy dle výše uvedeného bodu a).
17. a) Schvaluje panu Tomáši Greplovi, IČO:
64261867, pořádání koncertu hudební skupiny
Rybičky 48 v zámeckém parku v Konici 17. 9. 2021
od 20.00 do 24.00 hodin (hudební produkce bude ukončena ve 23.30 hodin). 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.
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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).
18. Schvaluje rozpočtové opatření č. 41/2021,
které bude v souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/
2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
19. Schvaluje rozpočtové opatření č. 42/2021,
které bude v souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/
2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
20. a) Schvaluje panu Tomáši Greplovi, IČO:
64261867 prominutí části nájemného ve výši
5 000 Kč + DPH 21 % z důvodu zrušené akce
v zámeckém parku 21. 7. 2021. Zbylá část nájemného ve výši 1 000 Kč + DPH 21% bude použita
k úhradě nákladů spojených s přípravou zámeckého areálu.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit platbu nájemného dle výše uvedeného bodu a).
21. a) Schvaluje, na základě doporučení hodnotící komise, dodavatele zakázky „Pořízení kompostérů – město Konice“, kterým je společnost
SDO Technika, s. r. o., Jaselská 451, 742 42 Šenov
u Nového Jičína, IČO: 29446619.
b) Schvaluje kupní smlouvu mezi městem Konice
a společností SDO Technika, s. r. o., Jaselská 451,
742 42 Šenov u Nového Jičína, IČO: 29446619.
c) Ukládá věcně příslušnému odboru zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedenými body.
Ing. Michal Obrusník, Bc. Jaroslav Procházka

Městská knihovna Konice
pořádá výstavu

Přijďte se během září a října podívat
do knihovny v půjčovní dny
na veselá zvířátka malířky a ilustrátorky

Terezy Skoupilové,
která vám vtipným způsobem ukáže,
jak se zvířátka dokáží tvářit a smát.

Navíc vás čekají veselé zvířecí omalovánky
a malá soutěž.

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

Za vílou Pilavkou
v sobotu 11. září 2021

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

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

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

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

na
a FB
FB M
MěKS
ěK S

-

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
é
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Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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Město Konice

SOUSEDSKÝ VEČER
s divadelními ochotníky i profesionály

PÁTEK 10. září 2021
od 18.00 hodin / vstup zdarma
Povídání s herci z Divadla Šňůra Konice
a Divadla Evy Hruškové a Jana Přeučila

Součástí večera bude

hudebně zábavné představení

Klobouky Jana Přeučila
Účinkují: Jan Přeučil, Eva Hrušková a Jiří Zbořil

Kontakt:

Mgr. Jitka Klemsová, DiS., tel.: 702 269 964, e-mail: jitka.klemsova@konice.cz

14.
Úterý 28. září 2021

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

Český svaz chovatelů ZO Konice děkuje všem sponzorům, návštěvníkům a dobrovolníkům, kteří přišli druhý srpnový víkend podpořit naši výstavu drobného zvířectva do areálu za Kružíkovou ulicí. Věříme, že jste byli spokojeni, seznámili jste se s různými zvířátky a vaše děti si užily atrakcí jízdy na
koních a skákacího hradu. Děkujeme za vaši podporu a věříme, že nás příští rok opět navštívíte. Těšíme se na vás.
ČSCH ZO Konice

září 2021
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Den Charity 2021
Oslavte s námi Den Charity ve čtvrtek
23. září 2021
Zveme vás na Masarykovo náměstí,
kde bude představen prezentační stánek
od 9.00 do 15.00 hodin.
Nabízíme:
- informace o službách Charity
- měření krevního tlaku a cukru
- ukázku kompenzačních pomůcek
- ukázku výrobků našich klientů
(možnost zakoupení)
Zveme vás na malé pohoštění a příjemné
posezení. Těšíme se na vás.
Zaměstnanci Charity Konice

Třinácté Prázdninové
odpoledne se Srdíčkem
Mateřské centrum Srdíčko ve spolupráci s Městským kulturním střediskem a Muzeem řemesel
Konicka uspořádalo v pátek 30. července již potřinácté tradiční akci pro rodiny s dětmi.
Pro děti byl připraven bohatý program. K dispozici byla keramická dílna Galerie u kocoura, umělecké tetování, skákací hrad, kolotoč, super úkoly
Yettiho Miga, hrací koberec, tvůrčí dílna MC Srdíčka a na „posilněnou“ i cukrová vata, ledová tříšť
a další občerstvení ze Zámecké zahrádky. Hudební část zajistily Zpívánky strýčka Líčka a kapela
Hubertus. Díky Stanici ochrany fauny Hluk, pobočka Pateřín, měly děti možnost prohlédnout
si zblízka dravce, se kterými se mohly i vyfotit.
Radost udělaly i ukázky hasičské techniky a pěnová atrakce SDH Konice. Zážitkovou tečkou za

celým programem bylo letní kino, které promítlo animovaný film Yetti Ledové dobrodružství.
Rádi bychom, jménem všech účastníků Prázdninového odpoledne se Srdíčkem poděkovali všem,
kteří se na programu jakkoli podíleli. Městu Konice a Olomouckému kraji za podporu nejen celé
této akce, Mikroregionu Konicko za zapůjčení
skákacího hradu. Nej poděkování však rozhodně patří našim dobrovolníkům za pomoc a dobrou náladu, kterou kolem sebe šířili.
MC Srdíčko, MěKS Konice
a Muzeum řemesel Konicka

Příměstské tábory
pro děti s autismem
Letošní prázdniny jsou plné změn souvisejících
s omezeními způsobenými pandemií koronaviru.
Mnoho provozovatelů letních táborů letos vůbec tábory nepořádá nebo omezuje počty účastníků. Nejasnosti se objevily kvůli testování a hygienickým předpisům. Řada rodičů má problém
najít pro své děti místo na některém z prázdninových pobytů nebo příměstských táborů.
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V ještě těžší situaci se ocitají rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra. Jedná se totiž o postižení, které má vliv nejen na celkové prožívání
jedince, ale i na jeho rodinný systém. I v letošním
roce příměstské tábory pro děti a mladé dospělé
žijící s touto diagnózou zorganizoval spolek Jdeme Autistům Naproti, který své služby této cílové
skupině poskytuje již 18 let. Letos pořádal celkově tři příměstské tábory. Jeden byl určen dětem
do 7 let, druhý dětem a mladým dospělým ve věku do 26 let a poslední dětem s Aspergerovým
syndromem.
„Zájem o příměstské tábory každoročně převyšuje naše kapacitní možnosti“, uvádí vedoucí spolku Mgr. Markéta Jandeková. A dále dodává: „Rodiče jsou přetížení péčí o dítě s tímto velmi náročným postižením také vzhledem k okolnostem,
které všichni zažíváme. Avšak právě na tyto lidi
dopadají, již téměř rok a půl trvající omezení ve
fungování všech typů škol a dalších aktivit, ještě
citelněji. Pak nejen, že možnost příměstského
tábora vítají, ale pro další fungování rodin je tato
aktivita zcela nezbytná.“ Vedoucí tábora pro klienty sociální rehabilitace Mgr. Marcela Šotolová vysvětluje jak tábor pro děti s autismem probíhá:
„Fungujeme v systému jeden na jednoho, kdy
každý klient má svého osobního asistenta, který
se mu zcela individuálně věnuje a pomáhá mu
zvládnout jeho denní program. Bez osobních
asistentů bychom nebyli schopni tuto náročnou
akci zorganizovat.“
Klienti spolku tak mohli vyrazit například na
rozhlednu na Kosíři, brodit se v pěně, zařádit si
v aquaparku, užít si relaxaci v našem snoezelenu
nebo se vydovádět v Jump aréně. Tábor pro děti
s Aspergerovým syndromem byl zaměřen na
zdravý pohyb, pobyt v přírodě a přípravu zdravé
stravy.
Finanční prostředky na tuto akci poskytnul
Olomoucký kraj, Statutární město Olomouc
a Nadace Dětský mozek.
Více podrobností o činnosti spolku i o problematice autismu či Aspergerova syndromu můžete dozvědět na www.jan-olomouc.cz nebo na
www.facebook.com/jdemeautistumnaproti/.
Mgr. Jaroslava Muzikantová

INZERCE

Koupím chalupu, nebo
starší dům k bydlení.
Děkuji za nabídku.
Tel. / SMS: 605 541 452
Sháním ke koupi rodinný
dům s garáží
a velkou zahradou.
Kdykoliv na
tel.: 731 078 958

ZPRAVODAJ KONICE

září 2021

KULTURNÍ
PŘEHLED
ZÁŘÍ 2021
Komunitní centrum je v provozu:
- možnost posezení na terase za budovou
- možnost zahrát si ping-pong a stolní fotbálek
- vyzkoušet nové společenské hry
- k dispozici je komunitní knihovna.

strana 7
Zámecký park Konice
Pátek 17. září 2021 v 19.00 hodin

RYBIČKY 48 + STREET 69
viz plakát na str. 3
Komunitní centrum, Vrchlického 386
Sobota 17. září 2021 od 14.00 hodin

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

100 LET SOKOLOVNY V KONICI

VÝSTAVY

Březský vrch
Úterý 28. září 2021 od 14.00 hodin

viz plakát na str. 1

Přijít můžete v pracovní dny, doporučujeme předem si zavolat. Před vstupem na akci vyplní každý
účastník prezenční listinu. V případě akce s počtem vyšším než 10 osob vyplní účastník čestné prohlášení o splnění jedné z podmínek pro účast na
hromadné akci.

Galerie zámku Konice
Do 13. září 2021

14. KONICKÁ DRAKIÁDA

OBRAZY ALENY KOJDLOVÉ,
SKLO A DŘEVĚNÉ PLASTIKY
RENÉHO STODŮLKY

KNIHOVNY

Plánované akce
na pozdní léto a podzim:

VÝSTAVA PORTRÉTŮ
MARTINA KREJČÍHO

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

Vernisáž 17. září v 17.00 hodin
Vstupné dobrovolné
Otevírací doba viz provoz infocentra

Kontakt: Mgr. Jitka Klemsová, DiS.
tel.: 702 269 964
e-mail: jitka.klemsova@konice.cz

malířky a ilustrátorky
TEREZY SKOUPILOVÉ
viz provoz knihovny a str. 2

17. září – 17. října 2021

Městská knihovna v zámku Konice
Výstava září – říjen 2021

VESELÁ ZVÍŘÁTKA

KONCERT

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

Koncertní sál zámku Konice
Středa 22. září 2021 v 18.00 hodin
TIMOTEJ ZAVACKÝ – kytara
viz plakát na str. 1

DIVADLA A POEZIE

KLOBOUKY JANA PŘEUČILA

Pondělí (8 – 12 hodin)
Volná herna – prozatím mimo provoz!

Nádvoří zámku Konice
Neděle 12. září 2021 od 14.00 hodin

Středa, pátek (9.30 – 12 hodin)
Klub pro rodiče a děti – 739 246 019
3. 9. – Srdíčková školička
8. 9. / 10. 9. – Koulelo se koulelo,
červené jablíčko
15. 9. / 17. 9. – Do lesa na houby
22. 9. / 24. 9. – Dráček Mráček
29. 9. – Barevný podzim

UPOZORNĚNÍ

Městská knihovna Konice
Po, St, Pá: 9.00 – 11.00 a 11.30 – 16.00 hodin
tel.: 582 396 487, www.konicka.knihovna.cz
+ výstava září – říjen, viz str. 2
Křemenec (Pá: 17.00 – 18.30 hodin)
Nová Dědina (So – lichý týden: 14.00 – 15.30)

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM,
ZÁMEK A MUZEUM ŘEMESEL KONICE
Po – Pá: 9.00 – 12.30 a 13.00 – 16.00 hodin
Víkendové prohlídky zámku na objednání.
e-mail: icko.konice@seznam.cz
Prohlídkové trasy zámku Konice a expozic Muzea
řemesel probíhají s průvodcem. Začátek prohlídky
je vždy v celou hodinu, kromě 12.00 hodin. Poslední prohlídka je hodinu před ukončením otevírací
doby. Minimální počet na prohlídku jsou 2 osoby.
Doba trvání prohlídky je 45 minut. Vstupenky
zakoupíte v TIC.
Nabízíme prodej suvenýrů a regionálních
produktů. Více na: www.mekskonice.cz
Informace: 582 334 987, 739 333 721

Komunitní centrum, Vrchlického 386
Pátek 10. září 2021 od 18.00 hodin

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

viz plakát na str. 4

viz plakát na str. 4

DIVADLA NA ZÁMKU
13. ročník festivalu
viz plakát na str. 4
Koncertní sál zámku Konice
Pátek 1. října 2021 v 19.30 hodin

VEČER HUDBY A POEZIE
viz plakát na str. 3

AKCE
Čunín – areál Pod Nádornicí
Sobota 4. září 2021 od 15.00 hodin

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
viz plakát na str. 3

Do Klubu pro rodiče a děti (St /Pá)
z důvodu regulace počtu účastníků,
je nutné se i nadále nahlásit den předem na
číslo 723 961 195 (nejlépe SMS zprávou).

Zámecký park Konice
Pátek 10. září 2021 ve 20.00 hodin

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

Pohostinství Na Bytovkách, nebo hvězdicově
Sobota 11. září 2021 od 6.30 hodin

MARASD 30 let + FARAO
viz plakát na str. 3

ZA VÍLOU PILAVKOU – 9. ročník
Pěší trasy i cyklotrasy KČT Konice
viz plakát na str. 3

září 2021
Sobota 4. 9. – Čunín žleb
Sraz na kruháči ve 13.00 hodin. Statkovou cestou
do Runářova a dále kousek po silnici ke Lhotě.
Lesem se dostaneme ke studánkám a k 7 chatám.
Odtud dojdeme do Čunína a do Konice. 10 km.
Sobota 11. 9. – pochod KČT Konice „Za vílou
Pilavkou“
Srdečně zveme všechny příznivce turistiky na
9. ročník turistického pochodu a cyklojízdy
– „Za vílou Pilavkou“, který se koná v sobotu
11. září 2021. Start od restaurace Na Bytovkách
od 6.30 do 9.00 hodin. Trasy dle propozic pro pěší 14 a 22 km, cyklojízdy 20, 40 a 60 km.
Čtvrtek 23. 9. – Domašov nad Bystřicí
Odjezd busem z Konice v 7.41 hodin do Prostějova, přes Olomouc do Šternberka a odtud do Domašova. Po ČZ se vydáme přes Kamenné proudy
a Malý Rabštejn do Jívové. Pokračujeme přes Pohořany (14.15 hodin) nebo až do Radíkova k busu do Olomouce a do Konice. 16 km /20 km.
Úterý 28. 9. – Ochoz
Akce, slavnost sv. Václava. Sraz ve 13.00 hodin
u komunitního centra. 6 km.
Neděle 1. 10. – Skřípov
Sraz ve 13.00 hodin na kruháči. Po neznačené
cestě lesem dojdeme na Skřípov, odtud přejdeme zkratkou na Šubířov a zpět se vrátíme lesem
do Konice. 14 km.

DĚLNÍKA SKLÁŘSKÉ VÝROBY
MECHANIKA ELEKTRONIKA
PROVOZNÍHO ZÁMEČNÍKA
SMĚNOVÉHO MISTRA VÝROBY
MECHANIKA ÚDRŽBY FOREM
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