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

VÁS SRDEČNĚ ZVE
NA

KONCERT
KE DNI MATEK

5. KVĚTNA 2022 V 17.00
V SÁLE KONICKÉHO ZÁMKU

Fotostřípky ZUŠ Konice od Jana Polcra z akce
„Vánoční trhy“ v jarním kabátě ...více na str. 4
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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
28. března 2022
Usnesení č. 63/2022
Rada města Konice dne 28. 3. 2022:
1. Schvaluje Technickým službám Konice, příspěvkové organizaci, posílení fondu investic převodem z fondu rezervního ve výši 460 464,06 Kč
dle důvodové zprávy.
2. Schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2022, které bude v souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/
2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
3. Bere na vědomí stanovení termínu zápisu do
Mateřské školy Konice, příspěvkové organizace,
zápis proběhne 3. a 4. 5. 2022 v době od 9.30 do
15.00 hodin.
4. Bere na vědomí Kritéria přijímání dětí pro
školní rok 2022/2023 do Mateřské školy Konice, příspěvkové organizace.
5. a) Vyhlašuje záměr pronajmout nebytové prostory (bývalé květinářství) v budově č. p. 27, která je součástí pozemku p. č. 815 v k. ú. Konice.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit vyhlášení záměru v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
6. a) Neschvaluje pronájem části pozemku p. č.
817 v k. ú. Konice.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu informovat
žadatele o výše uvedeném bodu usnesení.
7. a) Doporučuje zastupitelstvu města schválit
přijetí daru od paní L. H. dle přílohy č. 07c.
b) Doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí daru od Ing. F. M. dle přílohy č. 07d.
c) Doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí daru od paní I. D. dle přílohy č. 07e.
d) Veškeré náklady spojené s převodem id. podílů na pozemcích uhradí město Konice.
e) Ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat
materiál do zastupitelstva města v souladu s výše uvedenými usneseními.
8. Schvaluje poskytnutí neúčelových finančních
darů (dle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění) ve výši 1000 Kč
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rodičům dítěte při účasti na „vítání občánků“, které se bude konat dne 14. května 2022.
9. Neschvaluje poskytnutí peněžitého daru (dle
§ 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník v platném znění) Klubu Radost Prostějov dle důvodové zprávy.
10. a) Schvaluje Smlouvy o výpůjčce nemovitosti
č. 16-2022, 17-2022, 18-2022 a 19-2022. Jedná
se o ubytování 10 osob, které uprchly před válkou
na Ukrajině, v městské budově Hřbitovní 635, Konice od 15. 3. 2022 do 14. 3. 2023 s tím, že město
bude dále zajišťovat po dobu výpůjčky na své náklady dodávky vody, tepla, plynu a elektřiny.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření smluv o výpůjčce dle důvodové zprávy a výše uvedeného bodu a).
11. Schvaluje žádost Mateřské školy Konice, příspěvkové organizace, o změnu účelu použití příspěvku na investice ve výši 300 000 Kč dle důvodové zprávy.
12. a) Schvaluje Dohodu o ukončení nájmu bytu
Zahradní 690/6 k 31. 3. 2022.
b) Ukládá MPO zajistit uzavření dohody o ukončení nájmu bytu dle výše uvedeného bodu a).
13. Neschvaluje poskytnutí finanční podpory Lince bezpečí, z. s. dle důvodové zprávy.
14. a) Bere na vědomí nabídku od společnosti
VEMEX Energie, a. s. zaslanou členem představenstva Ing. Oldřichem Jandlem, kdy cena elektrické energie bude stanovena pro všechna odběrná místa města Konice a jeho příspěvkové organizace na 3500 Kč/MWh (+ DPH) a stálý měsíční plat za každé odběrné místo bude nezměněn
ve výši 15 Kč/měsíc (+ DPH). Platnost následně
uzavřených dodatků nastane pro město Konice,
Základní školu a gymnázium města Konice a Technické služby Konice od 7. 2. 2022 a pro Mateřskou školu Konice od 15. 4. 2022. Dodatky ke
smlouvám na fixovanou cenu připraví společnost
VEMEX Energie, a. s.
b) Schvaluje uzavření dodatku ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny se společností VEMEX Energie, a. s., na základě nabídky uvedené v bodě a) usnesení, zaslané členem představenstva Ing. Oldřichem Jandlem, fixované ceny
na období od 7. 2. do 31. 12. 2022.
c) Doporučuje příspěvkovým organizacím města Konice uzavřít dodatky ke Smlouvám o sdružených službách dodávky elektřiny na fixovanou
cenu v souladu s výše uvedenou nabídkou v bodě a) usnesení.
d) Dává na vědomí Zastupitelstvu města Konice
informace o svém postupu ve věci dodávek elektrické energie od společnosti VEMEX Energie, a. s.
e) Ukládá právníkovi města zpracovat materiál
do Zastupitelstva města Konice v souladu s výše
uvedeným bodem usnesení.

Rada města Konice
11. dubna 2022
Usnesení č. 64/2022
Rada města Konice dne 11. 4. 2022:
1. a) Souhlasí s umístěním stavby „Křemenec, rozšíření DS NN, Pajchl“.
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b) Ukládá odboru majetkoprávnímu vypracovat
vyjádření k uvedenému záměru.
c) Schvaluje Smlouvu č.: PR-001030074883/
001-ENGP o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi městem Konice a E.GD, a. s.
d) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedenými body.
2. a) Schvaluje Smlouvu o nájmu bytu č. 6 o velikosti 2 + kk a podlahové ploše 55,68 m² na adrese Zahradní 690, Konice paní E. P. od 1. 5. 2022
na dobu neurčitou.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření smlouvy o nájmu bytu dle důvodové zprávy
a výše uvedeného bodu a).
3. a) Schvaluje Smlouvu o sdružených službách
dodávky elektřiny ze sítí NN č. SMEE_2022_00149
uzavřenou mezi městem Konice a Dobrá Energie,
s. r. o., Klimentská 1216/46, Praha, IČO: 24240834.
Jedná se o elektřinu pro městský byt č. 6, Zahradní 690, Konice.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření smlouvy dle výše uvedeného bodu a).
4. a) Schvaluje Smlouvu o nájmu nemovitosti č.
24-2022, uzavřenou mezi městem Konice a Karlem Zelinkou, Chválkovická č. p. 160, 779 00 Olomouc, IČO: 16363949 na pronájem části Masarykova náměstí v Konici (parcely č. 695/1 v k. ú. Konice) za účelem provozování lunaparku v době
konání pouti 6. – 13. 6. 2022.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření smlouvy dle výše uvedeného bodu a).
c) Ukládá odboru majetkoprávnímu informovat
p. D. o neschválení pronájmu.
5. a) Schvaluje Smlouvu o výpůjčce č. 25-2022,
uzavřenou mezi Tomášem Greplem, Radošovec 639, 798 52 Konice, IČO: 64261867 a městem
Konice. Jedná se o výpůjčku zámeckého areálu
(parku) v Konici za účelem pořádání taneční zábavy Legendy se vrací 17. 6. 2022 od 18.00 do
03.00 hodin dne následujícího.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření smlouvy dle výše uvedeného bodu a).
6. a) Schvaluje poskytnut dotace z rozpočtu města Společnosti pro ranou péči, pobočka pro zrak
Olomouc, ve výši 3 000 Kč na zajištění služby na
území města Konice.
b) Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční činnosti Společnosti pro ranou péči, pobočce pro zrak Olomouc, IČO: 75095009, ve výši
3 000 Kč.
7. Schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2022, které bude v souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/
2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
8. Doporučuje ZMK schválit rozpočtové opatření č. 11/2022 dle důvodové zprávy, které bude
po schválení v souladu s § 16 odst. 5 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
9. Doporučuje ZMK schválit rozpočtové opatření č. 12/2022 dle důvodové zprávy, které bude
po schválení v souladu s § 16 odst. 5 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
10. Bere na vědomí vyhlášení záměru č. 2022-08
prodat část pozemku p. č. 821 v k. ú. Konice.
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11. a) Doporučuje zastupitelstvu města schválit
darování id. ½ pozemku p. č. 4578 v k. ú. Konice
z vlastnictví p. V. H. do vlastnictví města Konice.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zpracovat
materiál do zastupitelstva města v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
12. a) Schvaluje Smlouvu č. 23-2022 o nájmu nemovitosti týkající se pronájmu části pozemku p. č.
663/7 v k. ú. Nová Dědina u Konice manželům B.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu uzavřít
smlouvu v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
13. a) Schvaluje Dodatek č. 01-2022 smlouvy č.
02-2021 o nájmu nemovitosti s P. K. týkající se
pronájmu 2 místností v bývalé mateřské škole
v Runářově č. p. 131.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zpracovat
záměr v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.

14. a) Schvaluje Dohodu o ukončení nájemní
smlouvy k 30. 6. 2022 s Agropodnikem les Přemyslovice týkající se pronájmu prostor bývalého obecního úřadu v budově č. p. 82 v Čuníně.
b) Schvaluje Dohodu o ukončení nájemní smlouvy k 30. 6. 2022 s Agropodnikem les Přemyslovice týkající se pronájmu garáže v budově č. p. 82
v Čuníně.
c) Schvaluje Dohodu o ukončení nájemní smlouvy k 30. 6. 2022 s R. T. týkající se pronájmu prostor bývalé posilovny v budově č. p. 82 v Čuníně.
d) Schvaluje Dohodu o ukončení výpůjčky k 30. 6.
2022 s I. K. týkající se pronájmu garáže v budově
č. p. 82 v Čuníně.
e) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření dohod v souladu s výše uvedenými body
usnesení.
Ing. Michal Obrusník
Bc. Jaroslav Procházka

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

KOMUNITNÍ CENTRUM KONICE

Sousedský večer s filmem
Sobota 14. května 2022 ve 20.00 hodin
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Městská knihovna

Knižní tipy
Naše knižní tipy zahrnují poslední novinky, ve
kterých možná objevíte inspiraci na knihy, které
byste si rádi přečetli.
Dalibor Vácha je autor historických, válečných
a fantasy románů. Ve svém posledním díle M+B+M
nám vypráví o odbojové činnosti tří velikých postav československé historie Josefa Mašína, Josefa Balabána a Václava Morávka. V pasti lží je
psychologický thriller autorky B. A. Paris, kterým navazuje na svoji předchozí úspěšnou knihu
Za zavřenými dveřmi. Naše další romány pokračují oblíbenou detektivní řadou, ve které zaujímají první místo knihy Vlastimila Vondrušky.
Jeho poslední román Morový testament rozšiřuje historickou řadu pátrání Oldřicha z Chlumu.
Další česká autorka Kateřina Karolová nám nabídne výlet do opuštěné oblasti Beskyd, a jak sama cituje ve své knize: „Příběh Odbočka v lesích
je smyšlený, není se čeho bát. Věřte mi. I když – ne
vždycky mám pravdu.“ Design vraždy od Petry
Zhřívalové je poslední napínavou knihou naší
jarní nabídky a opět půjde o pečlivě naplánovanou vraždu, která skrývá spoustu tajemství. Odpoutat se od napětí můžete mezi záhony kytek
a podívat se na život strávený v zahradách Penelope Lively. Ve svém biografickém románu Život
v zahradě vzpomíná na babiččinu zahrádku, na
své vlastní zahrady i na ty, na které narazila při
svých cestách. Pokud máte rádi vůni skořicových
šneků či šálku horké čokolády, dýchnou na vás
z romantických příběhů Ruth Kvarnström-Jonesové Pekárna s vůní skořice a Pekárna plná
života. Ledový muž, to je Wim Hof, který ve své
autorizované knize vypráví o převratné metodě,
jak využít svůj fyzický a duševní potenciál. Svými
kousky ohromuje svět a posouvá hranice vědy.
Bez pohádek by byl náš život smutný. Pohádka
živí naši fantazii už od dětství, je velkým dílem
kreativity. V době internetu a moderních technologií je potřeba číst pohádky více než kdy jindy.
Děti určitě uchvátí nová knížka z edice „Disney“

OPRAVA ODĚVŮ
&
SBĚRNA PRO PRÁDELNU A ČISTÍRNU

Anežzka
E. Beneše 71, Konice
smídka20@seznam.cz
774 991 965

Oprava a úprava oděvů
(výměna zipu, zkracování, zužování atd.)

Šití bytového textilu
Občerstvení zajištěno! Možnost přinést si i vlastní jídlo a pití, které máte rádi.
Vstup zdarma
Kontakt:

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

Přijímáme do prádelny a čistírny oděvy
i pracovní, spací pytle, přikrývky,
plyšové hračky
PPL ParcelShop
Po – Čt: 8 –12 a 13 –16 hodin
Pá: 8 –12 a 13 –15 hodin
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Usínací sbírka pohádek, trošku se mohou bát
s příběhem Strašidýlka, přečíst si, co za pohádky
vymýšlí Táta a princezna Rozárka, nebo jaké
nepravosti připravují Skřítci, či držet pěsti a pozorovat, jak kočička Luna hledá domov.
Na další jarní období se můžete těšit na novinku
Kateřiny Tučkové Bílá voda, nebo historické romány Hany Marie Körnerové. Pro děti doplníme
edici „Strašidelná knihovna“ a zlepšit se ve hrách
mohou v příručkách Fortnite a Minecraft.
Mezi nejpůjčovanější knihy uplynulé sezóny patřila díla Aleny Mornštajnové, Hany Marie Körnerové, Karin Lednické, Roberta Bryndzy a Vlastimila Vondrušky.
Vlasta Snášelová, knihovnice
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a zaštítění akce hejtmanem Olomouckého kraje
Ing. Josefem Suchánkem. Mediální podporu jste
již určitě registrovali od Českého rozhlasu Olomouc, Deníku.cz, Furtovníku, Rádia Haná a Prostějovského Večerníku. Díky!
Za Městské kulturní středisko Konice, p.o.
Tomáš Vrba, ředitel
Moderátor akce – herec Petr Polák, hejtman
Ing. Josef Suchánek a starosta Ing. Michal Obrusník

„Vánoční“ trhy v jarním
kabátě – 26. ročník
PODĚKOVÁNÍ!
Musím říct, že na počasí jsme měli obrovské štěstí a vynaložené úsilí se vyplatilo. Děkuji všem
organizátorům, zapojeným spolkům, účinkujícím a všem, co se na akci podíleli. Nelze vyjmenovat všechny, ale bylo nás téměř 200 aktivních. Hrubý odhad návštěvnosti je přes 2000 osob
za celý den, na náměstí, v komunitním centru,
zámku i galerii a doufám, že jste si akci pořádně
po dlouhé odmlce užili.
Poděkování patří především za finanční podporu Olomouckému kraji, městu Konice, firmám
Linaplast a Remarkplast. Děkujeme i za účast

Otevřeme na požádání v Turistickém informačním centru Konice
Po – Pá: 9.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hodin
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cvičit a otestovat u vzdělávacích plakátů, které
připravili žáci 7. třídy. Nabízených aktivit bylo
skutečně mnoho. Kupříkladu studentky sexty připravily pro mladší žáky úžasný anglický workshop zaměřený na zdravou svačinku. Studenti
sexty zase natočili skvělý krátkometrážní film
s vypovídajícím názvem Schizofrenie. Kvarta nabídla originální německý stánek a ruletu dobré
nálady. Proběhl také anglický kvíz připravený
formou tematicky zaměřených plakátů, které vyráběly skupinky z různých tříd. Žáci a učitelé mohli načerpat pozitivní energii a relaxovat v kouzelné anglické kavárně, ve kterou se proměnila
jazyková učebna. Zde také mimo jiné probíhal
workshop muzikoterapie. Celým dnem se prolínala příjemná atmosféra a pocit sounáležitosti.
Pozitivní myšlení podpořil nádherný strom vděčnosti, který se během dne olistil radostnými vzkazy. Jaký lístek byste přilepili vy? Za co jste dnes
vděční? My rozhodně za velmi vydařený den.
Mgr. Anežka Rouš Dvořáková, předsedkyně
předmětové komise anglického jazyka

Projektový den
v konické škole
Poslední dva roky nám ukázaly, že péče o zdraví
a duševní pohodu je velmi důležitá, neřkuli nezbytná. Abychom podpořili duševní a fyzické
zdraví našich žáků, zařadili jsme tuto problematiku do našich pravidelných projektových témat.
V průběhu února a března se ve výuce objevovaly aktivity, které se týkaly právě zdraví. Cílem
bylo, aby si žáci osvojili techniky zvládání stresových situací a nebyly jim cizí různé strategie
udržení si fyzického a psychického zdraví. Naší
snahou bylo také vytvořit přátelskou pracovní
atmosféru ve třídách. Tím, že jednotlivé třídy připravovaly pro ostatní ročníky rozmanité aktivity, se nám též podařilo podpořit spolupráci napříč celou školou.
Celé téma vyvrcholilo projektovým dnem, který
připadl na středu 23. března. Nejen teplé a slunečné počasí přispělo k velmi pozitivní náladě na
celé škole. Byly to hlavně dopředu pečlivě naplánované aktivity, které zpestřily čas ve školních lavicích. V tento speciální den jsme se komplexně
zaměřili na různé aspekty zdraví – pohyb, zdravou a chutnou stravu, relaxaci, meditaci, vzájemné vztahy…
Pro první stupeň to byly devátou třídou připravené pohybové hry na čerstvém vzduchu a sportovní aktivity v tělocvičnách. V učebně biologie
jsme se mohli protáhnout těla například jógou či
nechat změřit tělesný tuk. Oči si přišly na své při
kochání se nad plastickými výtvarnými pracemi
žáků na téma jídlo. Zrak jsme si také mohli pro-

Velikonoce
v Mateřské škole
Konice
Na svátky jara se každoročně všichni moc těšíme. Již v prvních dubnových dnech se ve všech
třídách začala hromadit vyfouknutá vajíčka. Během několika dnů se proměnila na velikonoční
kraslice, velikonoční zajíčky, kuřátka a další dekorace. Během velikonočního tvoření jsme si povídali o velikonočních tradicích, zvycích, děti se
naučily velikonoční říkanky. Spousta dětských dekorací zkrášluje vstupní prostory před naší školičkou.
Na školní zahradě děti hledaly vajíčka, do kterých jim „velikonoční zajíček“ ukryl úkoly, které
jsme společně plnili.
Pro předškoláčky byl nezapomenutelným zážitkem projektový den „Velikonoce na zámku“, který jsme realizovali na zámku v Čechách pod Kosířem. Komorná Růžena formou prožitkového vyprávění seznámila děti s historií Velikonoc, s velikonočními tradicemi a zvyky a také se prostřednictví krátkého divadélka dozvěděly něco o velikonočním zajíčkovi. V rámci tvořivé dílničky si
děti nazdobily dřevěná velikonoční vajíčka, která si mohla odnést domů. Pro všechny byla velkým překvapením návštěva Hanácké ambasády,
kde nás zaujali výrobky ze slámy, kovu, dřeva nebo kůže, hanácké kroje a další výrobky šikovných
řemeslníků, o jejichž práci jsme získali spoustu
zajímavých informací.
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Do konce školního roku se děti mohou těšit na
„Čarodějnice“, Den matek, Den dětí, školní výlet
a Zahradní slavnost s pasováním předškoláků.
Hana Továrková, ředitelka

Sbírka cukrů
z celého světa
Cestování je pro mě zážitkem, příležitostí pro získání nových poznatků, zkušeností a rozšířením
rozhledu. Na památku si někdo přiveze vzpomínku, někdo kamínek, jiný pohlednice, další písek
nebo mušle. Já si vozím na památku balené cukříky různých tvarů, vzhledu a popisu, které se podávají k nápojům.
Jde o málo známou zálibu, které se někdo věnuje. Mám ve sbírce 1520 ks různých cukrů z celého světa. Asi 90 % jsem si přivezla sama z cest po
celém světě. Ostatní mám od svých přátel a rodinných příslušníků. Cukry mám uloženy ve 12
ozdobných boxech, které postupně doplňuji.
Cukříky jsem začala sbírat před 15 lety při cestě
společností Royal Caribbean na lodním zájezdu
v Karibiku. V té době byl znám v České republice
jen kostkový cukr bez balení a reklam nebo sáčkový bez popisu a obrázků. Na dovolené jsem se
setkala s reklamním cukrem, hezky baleným
a s obrázky velmi zajímavými – soubory květin,
nebo obrazů. To mne zaujalo a byl to první počátek mé sběratelské vášně!
Postupně se ale tato forma balení cukrů začala
rozšiřovat v celém světě, ale také u nás. V dnešní
době se setkáváme s různými tvary a balením, restaurace mají svá loga, také podniky, hotely, letiště.
Vedle České republiky a Slovenska mám cukry
z různých míst, která jsem navštívila nebo kde
jsem pobývala. Jde o místa známá i méně navštěvovaná. Cukry jsem si dovezla z Brazílie, Mexika,
z USA (státu Massachusetts), Karibských ostrovů – Haiti, Jamaicy, dále Cozumelu, Kajmanu, potom dále z Floridy – Miami, Las Vegas, z ostrovů
Bermudy a Bahamy, Španělska, Francie, Itálie,
z cesty na Island, návštěvy Arabských emirátů,
Thajska, Řecka, Německa, Anglie, Maďarska, Rakouska. Dostala jsem cukry od přátel z Vietnamu, Malajsie, Indie, Gruzie, Ománu, Holandska,
Austrálie.
Původně byl cukr vyráběn v homolích, krystalech, mleté formě a teprve v roce 1841 byla v DaVIDEO
na FB
MěKSprvní
čicích, okres Jindřichův
Hradec,
vyrobena
kostka cukru na světě.
Pěstování cukrové řepy a rozvoj cukrovarnictví
se datuje od 18. století. V naší zemi se zpracování cukrové řepy začalo rozvíjet po roce 1795. Toto odvětví doznalo širokého uplatnění. Cukrová
řepa se stala domácí surovinou. Na tento obor
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navazují další odvětví. Česká republika je ve výrobě cukru soběstačná. Snížil se však počet cukrovarů ve vlastnictví Česka. Zemědělci mají v ČR
dobré výsledky. Cukrovka se pěstuje v nadmořské výšce do 400 m nad mořem, osivo se používá
jednoklíčkové; hnojení, ochrana je zaměřena na
kvalitu. Hlavní požadavek je vysoká cukernatost
přes 20% a výnos přes 550 q /ha. Spotřeba cukru u nás činí 34 kg na osobu za rok.
Pokud by nebyl cukr, neměla bych tuto sbírku!
Ing. Božena Slouková

Muzeum řemesel Konicka, z. s., žádá všechny
spoluobčany, kteří mají jakékoliv dokumenty, texty, fotografie nebo i vzpomínky ohledně elektrifikace Konice, či stavby první trafostanice v Konici,
nechť se prosím ozvou na tel.: 724 328 934 – Pavel Šín.

Zapomenuté krásy
Konicka

Železná ruda
První zajímavost vybíráme z blízkého okolí, kdy
je všeobecně známo, že v těsné blízkosti města
Konice kdysi dávno probíhala těžba železné rudy. Už méně se ale ví, že to bylo ve dvou etapách.
První zmínka o těžbě železné rudy (hematitu)
nedaleko Konice, která probíhala v letech 1709
až 1729, byla poblíž Dzbele v místech zvaných
„V Roudných“. V roce 1709 se dohodl opat kláštera Hradisko Engelgert Hájek se šlechticem Šimonem Durschbergerem, bergmistrem v království Českém, původem ze Švábska, o pronájmu
dolování rud na 15 let. Ročně měl Durschberger
roztavit asi 1000 nůší železné rudy a dávat 300
zlatých z nájmu.
Protože panství Jesenské u Dzbele nemělo mnoho lesa na mýcení a pálení na dřevěné uhlí, byla
ujednána smlouva s majitelem panství Jaroměřického Františkem Michalem Šubířem, rytířem
z Chobyně, že ten bude dřevo dodávat.
Vysokou pec se šmelcovnou (hamrem) pod Dzbelem u potoka nechal Durschberger postavit roku 1710. Stavba stála 339 zlatých, stavba hamru 240 zlatých. Bylo zde zaměstnáno 9 horníků
a 1 důlní. U prostředního mlýna pod Borovou byly pro ně postaveny obytné domky, kovárna a stáj
pro koně. U hamru na potoce byla vyhloubena
tůň na zadržení vody.
Durschberger se snažil, z důvodu nedostatku financí, vytvořit společnost, která by převzala podíly. Tato byla ustavena 9. června 1710, ale již roku 1712 přešly všechny podíly na klášter Hradisko se skvělým stavebníkem opatem Norbertem
Želickým z Počenic, kterému tehdy patřilo Konické panství.
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Durschberger dovedl z Přísečnic horníky i s rodinami. Vybudoval potřebná technologická zařízení a prováděl další průzkumy ložisek. První vyhloubená šachta nesla název „Kryštofka“, neboť
sv. Kryštof byl patronem horníků. Druhá šachta
u Dzbele dostala jméno „Trojice“ podle konického kostela sv. Trojice. Roku 1711 otevřeli důl „Nepomucký“ a u Jesence tzv. Šachty Jesenské.
Celkem tak bylo, u Dzbele a Jesence 6 šachet. Časem se ale ukázalo, že Nectavský potok má vody
málo. Zařízení na zpracování rudy (hamr, měchy
na vhánění vzduchu do pece aj.) tak mohla být
v provozu asi jen 26 týdnů v roce.
Podle rozpočtu se mělo týdně roztavit 17 a půl nůše rudy. Za 26 týdnů to mělo být 455 nůší. Z každé nůše měly být vytaveno 2 centy a 70 funtu surového železa, celkem 1228 centu a 50 funtu.
Z centu (61,7 kg) surového železa se získalo 70
funtu (28,6 kg) kovářského železa. Podle tehdejší ceny stál cent kovářského železa 5 zlatých a 15
krejcarů, celkem tedy 4514 zlatých a 44,5 krejcarů. Z toho čistý zisk měl být 1735 zlatých a 21
krejcarů.
Někdy po roce 1712 nechal klášter Hradisko postavit hamr (z důvodu většího množství vody pro
pohon) v obci Maleny u Stražiska. Záhy se ale
ukázalo, že obsah rudy v hornině byl špatně odhadnut. Nové štoly se přestávají otvírat, hledají
se nová ložiska rud. Hamr v té době vyráběl lité
hrnce, kamnovce, pánve, závaží, radlice, pluhy atd.
Hradišťský opat nachází roku 1727 nová ložiska
rudy v Úsobrně, kde je i dostatek vody. Veškeré
zařízení, související s těžbou, se tak začíná stěhovat do Úsobrna. Smlouva o dodávkách dřeva s majitelem Jaroměřického panství Fr. Michalem Šubířem končí v roce 1726 a následujícím rokem
končí svoji činnost i vysoká pec pod Dzbelem.

květen 2022
Podle průzkumu z 30. let jsou ložiska nad Dzbelem a Jesencem vyčerpána. Zůstávají ložiska u ponikevské „Rudky“, kde bylo zjištěno, že obsahují
až 68,31% železa. Vyskytuje se zde krevel, magnetit, hnědel, ocelek.
Malá poznámka: Vysoká pec s hamrem která stávala pod Dzbelem byla v blízkosti Hirtova mlýna.
Tomuto místu se donedávna říkalo „U Šmelcovny“ nebo „U Hamrů“. Pod ním je trať zvaná „Šmelcův žlíbek“. Při urovnání pastviska u „Pechovýho
mlýna“ se zde našlo mnoho „velikých okovin a při
kopání jam nalezena byla divná litina a množství
jiných železných odpadků“.
Další období těžby železné rudy na Konicku spadá
do doby, kdy zakladatel blanenských železáren
kníže Hugo Salm nechal postavit hutě ve Vranové
Lhotě. Při hledání nových ložisek nachází nová
ložiska železné rudy nad Březskem, po levé straně silnice vedoucí na Ponikev, na mírném návrší.
V době největšího rozmachu zde byly 3 šachty, ve
kterých pracovalo téměř 100 havířů. Roku 1860
byla těžba přerušena pro zatopení šachet spodní vodou. Těžba se zkoušela obnovit roku 1890,
o tři roky později se opět zastavila.
V letech 1896 – 1898 zde Hornoslezská akciová
společnost vyslala německé horníky od Rýmařova pod vedením inženýra Baumana a důlního
Knappa. Těžba byla ale pro silné pronikání spodní vody definitivně zastavena.
Podle místního vyprávění zdejší ruda byla velmi
kvalitní. Němečtí inženýři chtěli tyto doly od Jesenského a Konického panství levně odkoupit.
Proto poslali na rozbor do Ostravy obyčejnou hlušinu s tím, že rudné ložisko je již vyčerpáno. Panství doly, ale neprodalo. Na hlavní šachty byly položeny dubové trámy a ty zasypány hlínou a kamením.
Hamr je ocelářská a kovářská
dílna, která je vybavena kovacím
strojem poháněným vodním kolem. Vybavení hamru bylo stejné
jako u kovárny – výheň, měchy,
kovadliny, svěráky, kladiva, sekáče, útinky, zápustky, kleště, ale navíc zejména vodou poháněné buchary včetně brusu pro zabrušování a ostření železných výrobků. Hamry v Česku fungovaly až
do poloviny 20. století. V hamrech
pracovali hamerníci. O údržbu
dřevěné části vlastního pohonu
hamru vodními koly se starali
sekerníci. Kování na hamru bylo
dříve jediný možný způsob, jak
získat kujnou ocel z houbovitého
polotovaru (podle čočkovitého
tvaru nazývaného „lupa“) vznikajícího v „dýmačce“, jednoduché
redukční peci používané před vynálezem vysoké pece.
Sáh je historická antropometrická délková míra, odvozená od rozpětí rozpažených rukou dospělého člověka. V našem případě je to
cca 1,8 m.
Za Muzeum řemesel Konicka, z. s.
Pavel Šín ml.
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Neděle 1. 5. – Pochod – Konice – Javoříčko
Sraz v 8.00 hodin u komunitního centra. Známou
cestou se vydáme přes Vojtěchov do Javoříčka. Po
občerstvení se vydáme zpět do Konice. Kdo si netroufá na cestu zpět, jede bus ze Hvozdu (16 km)
v 13.55 hodin nebo z Vojtěchova (13 km) v 17.51
hodin do Konice. 13, 16, 22 km.
Neděle 8. 5. – Kladky
Odjezd busem v 12.05 hodin do Ponikve. Od kravína se dáme známou cestou k přehradě a do
Kladek. Po zelené zn. se vrátíme zpět do Konice.
14 km.
Pátek 13. 5. – Staré Město – rozhledna
Odjezd vlakem v 5.41 hodin z Konice přes Hanušovice do Starého Města. Odtud se vydáme do
kopce k Dalimilově rozhledně a zpět se vrátíme
do Starého Města k vlaku. 12 km.
Sobota 21. 5. – Čachtice
Výlet pro přihlášené účastníky. Odjezd v 7.00 hodin z autobusového nádraží. Prohlídka hradu. Cestou zpět se zastavíme v některém městě na Slovácku. (S sebou vzít platný doklad, OP, nebo pas).
5 km.
Sobota 28. 5. – Loštický tvarůžek
Odjezd v 7 hodin od benzinky auty do Loštic. Pochod dle propozic KČT Loštice. 15 km.
Sobota 4. 6. – Dzbel, pohádkový les
Odchod z kruháče v 9.00 hodin. Přes Sládkovu
skálu se vydáme k Šubířovu a lesem k Borové.
Podíváme se na pohádkové bytosti a vrátíme se
zpět do Konice. 14 km.

PROGRAM
květen 2022
Kostelní 46 (přízemí zámku), 798 52 Konice
www.konice.charita.cz
e-mail: charita.srdicko@centrum.cz
tel.: 739 246 008, zřizovatel Charita Konice
Pondělí (dle domluvy)
Cesta ke zdravé rodině
přímá pomoc rodinám, 739 246 008
Pondělí (9 – 12 hodin)
Volná herna
Úterý (dle domluvy)
Konzultační a informační středisko v Srdíčku
základní individuální poradenství
a zprostředkování poradenství v oblasti
prorodinných služeb, 739 246 008
Středa, pátek (9.30 – 12 hodin)
Klub pro rodiče a děti – 739 246 008
4. 5. / 6. 5. – Pro maminku
11. 5. / 13. 5. – Pampeliškování
18. 5. / 20. 5. – Barevná školička
25. 5. / 27. 5. – Otevírání studánek
Středa (14 – 16 hodin)
Mezigenerační setkávání v Srdíčku
739 246 008
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.
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KULTURNÍ
PŘEHLED
KVĚTEN 2022
www.mekskonice.cz
tel.: 582 397 250, 601 590 007
e-mail: kultura@konice.cz

VÝSTAVA
Galerie zámku Konice
6. května – 5. června

VARIACE NA VOJENSKÉ TÉMA
výstava fotografií Daniela Schulze
Vernisáž v pátek 6. května v 17.00 hodin
Vstupné dobrovolné
Otevírací doba galerie viz provoz infocentra

KONCERTY
Koncertní sál zámku Konice
Středa 11. května v 19.00 hodin

MÁJOVÝ KONCERT
viz plakát na str. 1
Kostel Narození Panny Marie v Konici
Středa 18. května v 19.00 hodin

VARHANNÍ KONCERT
viz plakát na str. 4

DIVADLO
Sobota 7. května, odjezd v 6.30 hodin
z autobusového nádraží do Prahy

MUZIKÁL TARZAN
DIVADLO HYBERNIA
viz plakát ve Zpravodaji Konice 4/2022 na str. 5

KNIHOVNY
ZUŠ Konice

Městská knihovna Konice
Zámek Konice – 1. patro
Po, St, Pá: 9.00 – 11.00 a 11.30 – 16.00 hodin
tel.: 582 396 487, www.konicka.knihovna.cz
Křemenec (Pá: 17.00 – 18.30 hodin)
Nová Dědina (So – lichý týden: 14.00 – 15.30)

Na Příhonech 425, Konice

ZVEME NA AKCE
Čtvrtek 5. května v 17.00 hodin
sál konického zámku

Koncert ke Dni matek
Čtvrtek 19. května v 17.00 hodin
sál konického zámku

Koncert žáků přípravných ročníků
22. – 27. května

Program – květen 2022
Sobota 14. 5. od 14.00 hodin

ZUŠ OPEN

Sobota 14. 5. ve 20.00 hodin

Sousedský večer s filmem
Betlémské světlo
Úterý 24. 5. od 10.00 do 13.00 hodin

Rodinný dům (pozemek)
do 30 km od Konice – KOUPÍM.
Tel.: 739 940 808

Seminář k dotačnímu titulu Kotlíkové
dotace v Olomouckém kraji IV

Rádi bychom si pořídili dům.
Může být i k opravě a uvítáme
větší zahradu. Za jakoukoliv
informaci budeme rádi.
Tel.: 731 078 958

Pondělí 16.15 hodin – jóga s Michaelou
Pondělí 17.30 hodin – cvičení pro ženy
Středa 17.00 hodin – cvičení pro ženy
Středa 18.00 hodin – jóga s Danou
Čtvrtek 16.00 hodin – rukodělná dílna
Páteční večery vyhrazeny pro kurz společenského tance (pro předem přihlášené páry).

Manželé koupí
byt 2+1/ 3+1 v Konici.
Tel.: 605 541 452

ZÁMEK A MUZEUM ŘEMESEL KONICKA, z.s.

Střípky z II. světové války na Konicku
a Prostějovsku (soubor přednášek)

viz plakát na str. 1
INZERCE

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

Pravidelné aktivity
v komunitním centru:

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

Po – Pá: 9.00 – 12.30 a 13.00 – 16.00 hodin
Informace: 582 334 987, 739 333 721
e-mail: icko.konice@seznam.cz
Prohlídky o víkendech mimo sezónu
vám zajistíme jen po domluvě předem.
(V týdnu v informačním centru, nebo
se správcem zámku, tel.: 724 328 934).
Prohlídkové trasy zámku Konice a expozic
Muzea řemesel Konicka, z. s., 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 trasy „A“ (expozice řemesel a komentovaná
prohlídka zámku) 45 minut. Trasa „B“ (expozice
řemesel) 20 minut.
Vstupenky zakoupíte v informačním centru. Nabízíme prodej suvenýrů a regionálních produktů.
Více na www.mekskonice.cz
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