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

Záměry investic města do cizího majetku

26. ročník

KONICE
Letos s mezinárodní účastí

19. 6. 2022

Zámecký park Konice / zahájení ve 13.00 hodin

HOLÓBKOVA MOZEKA (ZUŠ Konice)
BABOUCI (nejstarší jihočeská dechovka)
ZÁHORIENKA (Záhorí – Slovensko)
SKOROŇÁCI (Slovácko – Skoronice u Kyjova)
Mažoretkový soubor ZUŠ Konice a Národopisný soubor Mánes

Moderuje Jiří Holub
Výročí 115 let narození Antonína Žváčka (29. 4. 1907),
rodáka z Haček na Konicku, akce s účastí rodiny skladatele
Předprodej – dospělý 100 Kč (Do 18. 6. 2022 v TIC Konice, Kostelní 46, tel.: 582 334 987)
Při zakoupení vstupenky v předprodeji – dárek v hodnotě vstupenky!
Cena na místě – dospělý 130 Kč, dítě do 15 let vstup zdarma

VČELAŘSTVÍ
Ing. Antonín Kucera

Nejen slíbení Babouci v Konici, ale festival mezinárodního charakteru! Srdečně zveme na akci
u příležitosti výročí 115 let narození skladatele Antonína Žváčka. Předprodej za 100 Kč
v informačním centru na zámku v Konici
zahájen. V ceně vstupenky v předprodeji obdržíte hodnotný dárek. Na místě bude cena
130 Kč bez slev a dárků, neváhejte! Vaše MěKS

Gymnastika Sokol Konice

Vážení spoluobčané,
veřejné prostředky samozřejmě nemůžeme investovat do cizího majetku. Název tohoto článku jsem ale zvolil záměrně. Chci vás informovat
o plánovaných investicích města, jejichž společným jmenovatelem je to, že objekty našeho zájmu dosud nevlastníme.
To se ale právě snažíme změnit a věřím, že se
nám to podaří. Co je tedy v plánu na příští roky?
1. V plánu máme celkovou úpravu hřbitova.
2. V centru města chceme vybudovat veřejné
parkoviště.
3. Rekonstrukci potřebuje cesta u bývalých uhelných skladů.
4. Areál sběrného dvoru musíme zvětšit.
5. Nádražní budova by měla sloužit svému účelu.
6. Stanoviště autobusů bychom chtěli přemístit
k vlakovému nádraží.
Ale pojďme popořádku:
Hřbitov – jistě se shodneme, že místo, kde odpočívají naši blízcí, by si zasloužilo minimálně dobudovat chodníky, vybudovat vhodná zákoutí s lavičkami a umístit i chybějící kolumbárium. Díky
podpoře a pochopení nového pana faráře chystáme k předložení zastupitelstvu smlouvu o darování pozemku hřbitova Římskokatolickou církví
městu Konice. To nám umožní zpracovat projekt,
který poslouží k celistvé rekonstrukci místa.
Další veřejné parkoviště v centru – dlouhé
roky bylo možno na náměstí zaparkovat jen na
malém placeném parkovišti. Dál na náměstí byl
zakázán vjezd. Zákaz jsme odstranili a původní
parkoviště rozšířili o celý prostor náměstí. Poplatek, jehož smyslem je regulovat dopravu na
náměstí je sice symbolický, ale přesto bývá náměstí plné aut. Jít cestou zvyšování parkovného
není řešením. V Olomouci dnes stojí lístek v centru 100 Kč/hod. a auta jsou tam pořád. Problémem u nás ve městě je to, že COOP nemá parkoviště pro své zákazníky a neplánuje jeho stavbu.
Nicméně jsme našli náhradní řešení. Do zastupitelstva chystáme smlouvu o prodeji části dvoru
COOPu městu (zatravněný pozemek a přístřešek ve dvoře). Věřím, že to dobře dopadne a pak
se pustíme do projektování.
Rekonstrukce cesty u bývalých uhelných skladů – cesta vydlážděná žulovou kostkou ve směru k překladišti je v katastrofálním stavu, ale je
ve vlastnictví Správy železnic, s. p. Naše žádost
o bezúplatný převod na město Konici je již v řízení této organizace. Dá se očekávat, že nenastanou překážky v převodu, byť časově neumím termín převodu určit. Nicméně, pak se pustíme do

projektování, a i tento záměr už má v příštím roce reálné kontury.
Zvětšení areálu sběrného dvoru – náš sběrný
dvůr už má své dobré roky za sebou a neumožňuje poskytování odpadových služeb, které ve
městě chybí. Sice dokončujeme areál „komunitní kompostárny“ v místě zvaném „Na Lavečce“,
ale nenabízíme lidem možnost odložit stavební
suť a nemáme tzv. RE-USE centrum, což je místo, kam mohou lidé odkládat třeba ještě použitelný nábytek a věci, které mohou dále někomu
sloužit. A tak se vše, co odvezeme na sběrný dvůr,
stává odpadem, za který pak společně platíme.
Pozemek za sběrným dvorem, tedy důl mezi náspem trati a sousedním břehem, je rovněž v majetku Správy železnic, s. p. I o tento pozemek máme požádáno. V první fázi nám poslouží k uložení výkopku z rekonstrukce náměstí a v druhém
kroku k rozšíření prostoru sběrného dvoru.
Obnovení provozu nádražní budovy – dlouhé
roky musíme čekat na vlak pouze pod přístřeškem. V létě to moc nevadí, ale v zimě by se chtěl
jistě každý schovat před chladem v čekárně. Kromě toho jsou v budově další prostory využitelné například pro spolkovou činnost. A tak jednáme se Správou železnic, s. p. i o převodu této
budovy. Našim cílem je získat budovu do majetku bezúplatně, přece jen bude vyžadovat nemalé investice. Tak snad se podaří i tento záměr.
Slíbili jsme, že splníme podmínku užívání budovy ve veřejném zájmu a budeme akceptovat
všechny další podmínky nezbytné pro zachování funkce nádraží.
Přemístění stanoviště autobusů k vlakovému nádraží – tento záměr má samozřejmě vazbu na předchozí úspěšnost v získání budovy vlakového nádraží. Vlakové a autobusové nádraží
by bylo pospolu, zastávka v centru by samozřejmě zůstala zachována. Cílem je tedy to, aby lidé
mohli chodit na autobus tak jak jsou zvyklí a jak
jim to vyhovuje, ale současně se nám otevře
možnost využívat část prostoru v centru jiným
způsobem.
Tak, a to je vše k záměrům, kterým předchází
nutnost nabytí majetku městem. V dalším čísle
zpravodaje bych vás chtěl informovat o dalších
oblastech činnosti města. V této souvislosti si
vás dovoluji požádat o případné zaslání otázek,
které vás zajímají, na e-mail:
starosta@konice.cz,
rád na ně odpovím.
S pozdravem
Ing. Michal Obrusník, starosta

Dne 11. 4. 2022 se naše mladé cvičenky ukázaly v tom nejlepším světle. Předvedly publiku
své pohybové nadání, píli a odhodlání. I když
děvčata provázela místy nervozita, předvedla
nádherné výkony, kterým patří velký obdiv.
Své sestavy předvedly nejen na prostých, ale i na kladině a přeskoku. Ukázaly svou sílu, ladnost a trpělivost v neustálém zlepšování. Mají mé obrovské
díky. Ale nejen ony, ale i rodiče, kteří děti ke sportu vedou a také vedení klubu za organizaci a podporu. Sportovní gymnastika patří k nejnáročnějším
sportům, ale hlavně vyniká svou všestranností. Proto se snažíme dětem touto formou vštípit základní pohybovou zdatnost a rádi přivítáme nové
členy. Na naše tréninky se můžete přijít podívat každé pondělí od 16.15 do 18.15 hodin do tělocvičny ZŠ a Gymnázia Konice. Vždy probíhají dvě
tréninkové jednotky dle věkových kategorií. Kontaktovat nás můžete na Fb stránkách Gymnastika Sokol Konice.
Petra Koláčková
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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
3. května 2022
Usnesení č. 65/2022
Rada města Konice dne 3. 5. 2022:
1. Doporučuje Zastupitelstvu města Konice schválit účetní závěrku města Konice, Masarykovo náměstí 27, 798 52 Konice, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021.
2. Doporučuje ZMK schválit celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2021
včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření města za rok 2021,
a to bez výhrad.
3. a) Souhlasí s umístěním stavby „Domovní ČOV
– Runářov 121“ za podmínky uzavření nájemní
smlouvy na část oploceného pozemku p. č. 761/11
s možností následného odkupu části pozemku.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu vypracovat
vyjádření k uvedenému záměru v souladu s důvodovou zprávou k tomuto usnesení.
c) Schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na akci „Domovní
ČOV – Runářov 121“.
d) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedenými body.
4. Schvaluje použití finančních darů MěKS Konice, příspěvkové organizaci, na zajištění koncertů Kruhu přátel hudby v celkové výši 31 000 Kč.
5. Schvaluje použití nadačního příspěvku od Českého Hudebního fondu MěKS Konice, příspěvkové organizaci, na úhradu části nákladů spojených s uspořádáním koncertů Kruhu přátel hudby v celkové částce 12 000 Kč.
6. Doporučuje ZMK schválit rozpočtové opatření č. 13/2022 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.
7. Schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2022, 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. 15/2022, které bude v souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/

ZPRAVODAJ KONICE
2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
9. Doporučuje ZMK schválit rozpočtové opatření
č. 16/2022 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 přerušení provozu Mateřské
školy Konice, příspěvkové organizace, od 11. 7.
do 12. 8. 2022 z organizačních důvodů.
11. Bere na vědomí Zprávu o činnosti Městského
úřadu Konice v roce 2021.
12. a) Doporučuje ZMK schválit Obecně závaznou vyhlášku – Požární řád města Konice.
b) Ukládá referentovi krizového řízení zpracovat
materiál do Zastupitelstva města Konice v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
13. a) Schvaluje SDH Křemenec Souhlas vlastníka s realizací projektu „Vdechněme Křemenci nový život“ grantového programu Místo, kde žijeme
2022 Nadace Via.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit podepsání souhlasu v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
14. Schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2022,
které bude v souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/
2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
15. a) Schvaluje smlouvu o uspořádání hudební
produkce s hudební skupinou Gabriela V. G.
b) Schvaluje smlouvu o uspořádání hudební produkce s hudební skupinou Marasd.
c) Schvaluje smlouvu o uspořádání hudební produkce s dechovým souborem Holóbkova mozeka.
d) Schvaluje smlouvu o uspořádání hudební produkce s hudební skupinou Minami.
16. Schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo na zpracování změny č. 3 územního plánu Konice.
17. a) Doporučuje zastupitelstvu města schválit
prodej části pozemku p. č. 821 v k. ú. Konice dle
kupní smlouvy uvedené v příloze č. 17a důvodové zprávy. Dle GPL č. 1071-030/2022 se jedná
o prodej pozemku p. č. 821/2 za cenu 130 348 Kč
do vlastnictví Jednoty, spotřebního družstva
v Boskovicích.
b) Doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 820/3 v k. ú. Konice dle
kupní smlouvy uvedené v příloze č. 17a důvodové zprávy. Dle GPL1071-030/2022 se jedná o prodej pozemku p. č. 820/7 se všemi součástmi a příslušenstvím za celkovou cenu 417 443 Kč do
vlastnictví města Konice.
c) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit zpracování materiálu do zastupitelstva města v souladu s uvedenými body usnesení.
18. a) Schvaluje Smlouvy o výpůjčce nemovitostí č. 28-2022, 29-2022, 30-2022 a 31-2022. Jedná se o ubytování osob, které uprchly před válkou
na Ukrajině, v městské budově Hřbitovní 635,
Konice, od 15. 3. do 31. 3. 2022 s tím, že město
bude dále zajišťovat po dobu výpůjčky na své náklady dodávky vody, tepla, plynu a elektřiny.
b) Schvaluje Smlouvy o výpůjčce nemovitostí č.
32-2022, 33-2022, 34-2022 a 35-2022. Jedná se
o ubytování osob, které uprchly před válkou na
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Ukrajině, v městské budově Hřbitovní 635, Konice, od 1. 4. do 19. 4. 2022 s tím, že město bude dále zajišťovat po dobu výpůjčky na své náklady dodávky vody, tepla, plynu a elektřiny.
c) Schvaluje Smlouvy o výpůjčce nemovitostí č.
36-2022, 37-2022, 38-2022 a 39-2022. Jedná se
o ubytování osob, které uprchly před válkou na
Ukrajině, v městské budově Hřbitovní 635, Konice, od 20. 4. 2022 do 14. 3. 2023 s tím, že město
bude dále zajišťovat po dobu výpůjčky na své náklady dodávky vody, tepla, plynu a elektřiny.
d) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření smluv o výpůjčce dle důvodové zprávy a výše uvedených bodů a), b), c).
19. a) Vyhlašuje záměr pronajmout část pozemku p. č. 5874 v k. ú. Konice.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit vyhlášení záměru v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
20. a) Revokuje usnesení č. 64/2022 bod 1 ze
dne 11. 4. 2022.
b) Souhlasí se změnou umístěním stavby „Křemenec, rozšíření DS NN, Pajchl“.
c) Ukládá odboru majetkoprávnímu vypracovat
vyjádření k uvedenému záměru.
d) Schvaluje Smlouvu č.: PR-001030074883/
001-ENGP o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi městem Konice a E.GD, a. s.
e) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedenými body.
21. a) Schvaluje Smlouvu o nájmu nemovitosti
č. 40-2022 s p. R. Š.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem
usnesení.
22. a) Doporučuje ZMK schválit přijetí dotace
z programu Prevence kriminality na projekt „Prevence sociálně patologických jevů – zvýšení bezpečnosti v Konici“.
b) Doporučuje ZMK schválit smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Konice a Olomouckým
krajem.
c) Ukládá odboru majetkoprávnímu zpracovat
materiál do zastupitelstva města v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
23. a) Schvaluje přijetí dotace z programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji
v roce 2022 na akci „Dokončení opravy zámecké
zdi v Konici“.
b) Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace mezi
městem Konice a Olomouckým krajem.
c) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedenými body.
24. a) Schvaluje smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 45145563/1.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem.
25. a) Schvaluje přijetí daru městem Konice a darovací smlouvu uzavíranou s Ing. Michalem Obrusníkem.
b) Schvaluje přijetí daru městem Konice a darovací smlouvu uzavíranou s p. D. Urbanem.
c) Schvaluje přijetí daru městem Konice a darovací smlouvu uzavíranou se společností STATEKON, s. r. o.
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d) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření darovacích smluv v souladu s výše uvedenými body usnesení.
26. Doporučuje schválit ZMK účelový příspěvek
na provoz 2022 Technickým službám Konice, příspěvkové organizaci, na akci vybudování chodníků v ul. Burianova v Konici ve výši 700 000 Kč
s vyúčtováním dané akce zřizovateli.
27. Doporučuje schválit ZMK účelový příspěvek
na provoz 2022 Technickým službám Konice, příspěvkové organizaci, na akci Modernizace veřejného osvětlení města Konice z programu EFEKT
II ve výši 385 000 Kč s vyúčtováním dané akce
zřizovateli.
28. Doporučuje ke schválení ZMK rozpočtové
opatření č. 18/2022, které bude po schválení
zastupitelstvem v souladu s § 16 odst. 5 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
29. Doporučuje ke schválení ZMK rozpočtové
opatření č. 19/2022, které bude po schválení zastupitelstvem v souladu s § 16 odst. 5 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
30. Doporučuje ke schválení ZMK rozpočtové
opatření č. 20/2022, které bude po schválení zastupitelstvem v souladu s § 16 odst. 5 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněno na úřední desce.
31. a) Schvaluje Smlouvu o výpůjčce č. 41-2022
uzavřenou mezi městem Konice a TJ Sokol Konice na výpůjčku zámeckého areálu (parku) v Konici za účelem pořádání pouťové taneční zábavy
11. 6. 2022 od 20.00 do 03.00 hodin dne následujícího.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření smlouvy dle výše uvedeného bodu a).
32. Schvaluje Základní škole a gymnáziu města
Konice, příspěvkové organizaci, na základě podané žádosti provedení oprav svěřeného majetku.
33. Bere na vědomí vyhlášení volných dnů 23.
a 24. 5. 2022, a to z organizačních důvodů – konání maturitních zkoušek pouze pro žáky vyššího
gymnázia, tj. pro třídy kvinta, sexta a septima.
Výuka žáků základní školy a výuka žáků nižšího
gymnázia bude probíhat podle rozvrhu.
34. Schvaluje použití fondu investic příspěvkové
organizaci Technické služby Konice, dle důvodové zprávy.
35. a) Schvaluje Smlouvu o výpůjčce č. 42-2022,
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 náhradní
akce s reprodukovanou hudbou bez placení vstupného 29. 4. 2022 od 20.00 do 02.00 hodin dne
následujícího.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření smlouvy dle výše uvedeného bodu a).
36. Souhlasí se zapojením MŠ Konice, příspěvkové organizace, do projektu Obědy do škol v Olomouckém kraji III. a s uzavřením smlouvy o partnerství.
37. Schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění ubytovací kapacity mezi městem Konice a Olomouckým krajem. Ing. M. Obrusník, Bc. J. Procházka
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Městský úřad Konice
Platby místních poplatků
pro rok 2022
Místní poplatky je možné hradit složením hotovosti na pokladně MěÚ, platební kartou, poštovní poukázkou, převodem na účet města číslo
1826701/0100 Komerční banka.
1. Místní poplatek ze psů podle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2020 splatný do 30. června příslušného roku:
- za prvního psa 200 Kč za rok, od stáří 3 měsíců
- za každého dalšího 300 Kč za rok, od stáří
3 měsíců
2. Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství podle Obecně závazné
vyhlášky č. 2/2021 splatný jednorázově do
30. června příslušného roku.
Na základě novely zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a vydáním Obecně závazné vyhlášky města č. 2/2021 se původní místní poplatek za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů mění na místní poplatek za obecní systém
odpadového hospodářství.
Poplatek platí (poplatníkem je):
a) fyzická osoba přihlášená v obci ve výši 740 Kč,
b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům, nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve
které není přihlášena žádná fyzická osoba, a která je umístěna na území obce, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu (dále
také „vlastník nemovitosti“) ve výši 740 Kč.
c) NOVĚ od 1. ledna 2022 se poplatníkem ve
smyslu odst. 2 stávají také právnické osoby.
Doposud hradily místní poplatek pouze fyzické
osoby přihlášené v obci a fyzické osoby, které vlastní nemovitost určenou k bydlení (rodinný dům, byt,
rekreační objekt), ve které není nikdo přihlášen
k pobytu. Od 1. ledna 2022 se stávají poplatníkem
také právnické osoby, které vlastní nemovitou věc
zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná
fyzická osoba, a která je umístěna na území obce.
Poplatek se platí ve výši za jednu osobu bez ohledu na to, kolik osob v dané nemovitosti skutečně
žije (a produkuje odpad), a to dokonce i v případě,
že nemovitost není fakticky využívána vůbec, nebo je využívána k jinému účelu, než ke kterému je
určena. V tomto případě se totiž jedná o poplatek
za samotnou existenci systému odpadového hospodářství v obci, který vychází z principu, že ze systému má prospěch každá osoba přihlášená v obci
nebo vlastnící na území obce nemovitou věc určenou k bydlení (ve které nikdo přihlášen není). Navazuje na skutečnost, že obec je povinna přebrat
veškerý komunální odpad (tj. odpad z domácností) vznikající na území obce. Proto vznikem poplatkové povinnosti k tomuto místnímu poplatku není
dotčena povinnost podnikatele zajistit likvidaci odpadu z podnikání (a s tím spojené platby) v případě, kdy je v nemovité věci určené k bydlení provozována podnikatelská činnost. Dotčené právnické
osoby musí (kromě úhrady poplatku) v roce 2022
splnit navíc tzv. ohlašovací povinnost.

strana 3
3. Místní poplatek za užívání veřejného prostranství podle Obecně závazné vyhlášky č.
6/2020.
Podrobné informace k vyhláškám najdete na
http://konice.cz/vyhlasky/ds-1028/p1=2531
Kontakt Městského úřadu Konice:
Podatelna, tel.: 582 401 411
e-mail: podatelna@konice.cz
město-konice@konice.cz
Pokladna na podatelně
Masarykovo nám. 27, tel.: 582 401 407
Pondělí a středa 7.30 – 16.30 hodin
Úterý, čtvrtek
8.00 – 14.30 hodin
Pátek
7.30 – 14.30 hodin

Městský úřad Konice
Odbor majetkoprávní
MěÚ Konice
Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice
pracoviště Masarykovo nám. 28
Vážení spoluobčané,
chceme Vás, trvale bydlící i majitele rekreačního
bydlení v Konici a jejich místních částech (Runářova, Čunína, Křemence, Nové Dědiny a Ladína),
požádat, pokud užíváte pozemek ve vlastnictví
města Konice bez nájemní smlouvy, abyste se obrátili na majetkoprávní odbor Městského úřadu
Konice z důvodu narovnání vlastnických vztahů. Na pozemky lze uzavřít kupní, nájemní nebo
pachtovní smlouvu. Upozorňujeme, že město Konice má záměr zrevidovat, narovnat majetkoprávní vztahy k pozemkům města Konice. V budoucnu by mohlo dojít ke zvýšení kupní ceny,
proto nás kontaktujte co nejdříve.
Kontakt: Jana Vychodilová, tel.: 582 401 423
e-mail: jana.vychodilova@konice.cz

Městská knihovna
Prázdninové tipy na knížky pro děti
Do našeho dětského oddělení jsme zakoupili
spoustu novinek. Děti určitě potěší oblíbené vyprávění o Kouzelné třídě v nové knížce Kouzelná třída: další rok s vílou Jasmínou. Úspěšná
série Strašidelná knihovna pokračuje tituly Poplach u hasičů, Duch za oponou, Duch na stromě
a Tajný pokoj. Pavoučí prázdniny s Luckou, Jendou a Martínkem je knížka plná zábavy, hraní
a tvoření. Nejmenší děti potěší pohádky Tlapkové patroly, holky dají přednost příběhům od
Anny a Elsy a Sofie První. Pro starší děti je tu pokračování série Strážci ztracených měst a fantasy Škola dobra a zla. Všichni malí čtenáři rádi
pátrají, luští a hádají. Nejen v knize Adam detektivem se můžete pokusit pátrat po záhadách.
V příběhu Kdo ukradl dětem čtení, najdete další tipy na prázdninovou četbu. Navíc, můžete odhalit, kteří knižní hrdinové se skrývají v hádankách. Zkuste najít tři hrdiny z dětských knížek
a zjistit, kteří spisovatelé o nich napsali jejich dobrodružství.
1. Jako první se představuje malý chlapec, snědý,
s vlasy černými jako havran. Ocitl se sám v hlubo-
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kém lese. Tam si našel kamarády, kteří mu pomohli přežít. Byli jimi starý medvěd a černý pardál.
Přestože je člověk, jeho bratři jsou vlci.
2. Jako druhý přichází obrovský svalnatý chlapík.
Bosý, s přehozem přes levé rameno. V ruce třímá
obrovský kyj. Plní dvanáct velmi náročných úkolů. Možná by vám pomohl vyčistit pokojíček, protože Augiášův chlév byl pro něho hračka.
3. Posledním hrdinou dobrodružných knih je
chlapec, který je plavčíkem a jeho nepřítelem je
John Silver.
Pokud se budete chtít s námi o hádanky podělit,
přineste jejich řešení do 15. září do knihovny.
Bude vás čekat malá odměna.
Vlasta Snášelová, knihovnice

Z dění v TJ Sokol Konice
Příspěvek do aktuálního vydání zpravodaje je
třeba zahájit důležitou informací z činnosti TJ Sokol Konice. Dne 25. března 2022 se totiž uskutečnila valná hromada TJ Sokol Konice, která byla valnou hromadou volební, na které bylo právoplatně zvoleno jeho vedení. Starostou byl zvolen
pro následující volební období br. Ladislav Bílý,
místostarostou br. Jiří Kučera, jednatelem br. Pavel Klíč, hospodářem br. Vojtěch Nehanský a členem výboru br. Roman Jedlička. Do čela kontrolní komise byl zvolen br. Mojmír Sláma a členkami s. Dana Poláková a s. Šárka Fišerová. Jak vyplynulo ze zprávy starosty TJ br. Bílého v rámci
TJ provozuje tradičně činnost oddíl kopané, nově se rozvíjí oddíly gymnastiky a jógy. Celkem je
v evidenci TJ Sokol Konice téměř 200 členů. Jednání valné hromady se jako pozvaný host zúčastnil starosta města p. Ing. Michal Obrusník,
který mj. ocenil práci Sokola a přislíbil v rámci
možností města Sokolu pomoc.
A nyní již k činnosti tradičního
a největšího oddílu, tj. oddílu kopané
Jarní část soutěžního ročníku 2021/2022 se přehoupla do své druhé poloviny, a je třeba konstatovat, že 2 naše mužstva hrající soutěže Olomouckého krajského fotbalového svazu, tj. muži a dorost, si vedou velmi dobře.
Mužstvo dospělých, které hraje v 1. A třídě je po
21 odehraných zápasech na 1. místě průběžné tabulky. V jarní části soutěže porazili muži postupně Českou Ves 7:0, Troubelice 6:1, Maletín 1:0,
Bělkovice-Lašťany 5:2, Chválkovice 3:2, Lesnici
2:0 a Paseku 3:2 a poraženi odešli pouze ze hřiště v Lošticích v poměru 0:1. Do konce soutěže tak
zbývá sehrát ještě pět zápasů, z toho dva v době
do vydání tohoto zpravodaje, a to doma s Bohdíkovem a v Olešnici a pak ještě tři v měsíci červnu, a to 4. 6. v Postřelmově, 11. 6. na domácím
hřišti s Náměští a poslední zápas se bude v hrát
v Chomoutově v sobotu 18. 6. od 17.00 hodin.
Mužstvo dorostenců je v průběžné tabulce k datu uzávěrky tohoto vydání zpravodaje na solidním 6. místě v soutěži krajského přeboru Olomouckého kraje, když na jaře porazili Slavonín,
Čechovice, Černovír, Brodek u PV, Zábřeh a porážku utrpěli v utkáních s Dubem, Chomoutovem
a s Jeseníkem. V květnu odehrají utkání v Kozlo-
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vicích a doma s Tovačovem a 5. června doma
s Novými Sady, 11. června ve Šternberku a soutěž zakončí na domácím hřišti utkáním s týmem
Mostkovice/Kostelec.
Poněkud problematičtější je situace v žákovských
kategoriích. Starší žáci pro nedostatek hráčů do
soutěže vůbec nenastoupili a mladší žáci hrají ve
sdruženém klubu TJ Horní Štěpánov/Konice. Tento sdružený klub si vede rovněž dobře, když mu
patří v průběžné tabulce 5. příčka.
Zdá se, že na lepší časy se začíná blýskat v kategoriích přípravek, kde svoje soutěže hraje starší
přípravka Sokol Konice, s. r. o. a mladší přípravka a minipřípravka FKM Konice.
Závěrem bychom chtěli vyzvat všechny diváky k podpoře našich mužstev. Mužstvo mužů
má reálnou šanci na postup do vyšší soutěže
a tomu jim docela jistě pomůže i podpora fanoušků. Přijďte proto v co nejhojnějším počtu na
závěrečné, možná rozhodující zápasy, povzbudit
naše hráče.
Na vaši návštěvu a podporu se těší nejen všichni
hráči, ale i tým dobrovolných funkcionářů a také
Pavel Klíč, autor tohoto příspěvku.

Turistický výlet na
Dalimilovu rozhlednu
Byl krásný květnový den a my se opět vydali do
Jeseníků. Již v měsíci březnu jsme se z Ramzové
k této rozhledně vypravili, ale čas a počasí nám
to neumožnilo. Po červené značce jsme vyšli ze
Starého Města do prudkého kopce a po 6 kilometrech se před námi objevila mohutná stavba
kamenné rozhledny. Tato stojí na kopci zvaném
Větrov (918 m n. m. ). Z rozhledny jsou nádherné
výhledy do krajiny. Z vyhlídkové věže jsme v dáli
zahlédli Praděd a na opačné straně Kralický Sněžník. Rozhledna je kamenná s malou a velkou vyhlídkovou věží. Na vrchol rozhledny vede 168 žulových schodů. Součástí rozhledny je i turistické
informační centrum s možností občerstvení a zakoupení turistických známek. Odtud je možno
se vydat na Paprsek, který je vzdálen jen 2,5 km.
Jsou tu ideální podmínky pro turistiku jak v létě,
tak i v zimě.
Za KČT Konice Eva Antlová

červen 2022
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Moderuje
Marie Formáčková
Kulturní dům Chornice

290 Kč

Městské kulturní středisko Konice pořádá zájezd
Předprodej vstupenek: Turistické informační centrum Konice, tel.: 582 334 987

Autobus zdarma: 16.50 - Slavíkov, 16.55 - Budětsko, 17.00 - Konice aut. nádr.,
17.02 - Konice bytovky, 17.05 - Jesenec, 17.07 - Dzbel, 17.30 - Chornice

Výstava je pořádaná ve spolupráci
s MěKS Konice
Během výstavy probíhá poradenská služba
k pěstování bonsají, ukázka tvarování
a prodej výpěstků a misek.
VSTUPNÉ
DOBROVOLNÉ

VIDEO na FB MěKS
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Dáváme plastům nový život
Cirkulární ekonomika, green deal, uhlíková stopa… Pojmy, se kterými se v dnešní době setkáváme denně, ale málokdo jim rozumí a dokáže je
popsat. Stejně tak jsme před několika lety začínali s recyklací a dnes je pro nás běžné umísťovat plastový odpad do žlutých popelnic. Ale kde
končí plastový odpad z průmyslové výroby a jaká je jeho další cesta?
Víte, že jen kousek od vás v Luké a v Bohuslavicích stojí dva moderní výrobní závody, kde se pro
další použití zpracovávají tyto neshodné plastové výlisky? Remarkplast svojí činností dává průmyslovým odpadům druhou šanci, čímž přispívá k udržitelnému rozvoji. Pomocí nejmodernějších technologií se postupným přepracováváním
v jednotlivých výrobách přeměňuje tento odpad
na kvalitní plastové regranuláty, které využívají
zpětně významní výrobci v automobilovém, elek-

trotechnickém, strojírenském a spotřebním průmyslu. Svůj příspěvek k ochraně životního prostředí tak denně odvádí více než tři sta zaměstnanců Remarkplastu v českých i slovenských
pobočkách. A díky rostoucí kapacitě výrobních
a skladovacích prostor během letošního roku přivítáme další.

malý dárek, drobné občerstvení v cíli a také pěkný diplom a suvenýr z pochodu. Pěší akce je zařazena do seriálu pochodů IVV a akce Dvoustovka. Podrobnosti najdete na www.stdostal.unas.cz
Těšíme se na vás! :-)
Za pořadatele z Přerova a Konice
Stanislav Dostál

Konické štrapáce
a Na kole okolo Konice
Vážení přátelé pohybu, dovolujeme si vás pozvat
na 45. ročník tradičního turistického pochodu Konické štrapáce a 24. ročník cykloturistické jízdy
Na kole okolo Konice. Akce se uskuteční v sobotu
25. června v Konici. Start je od 6.30 do 9.30 hodin v restauraci Klasik u fotbalového hřiště.
Cíl tamtéž od 10.00 do 19.00 hodin. Pro pěší turisty jsou připraveny trasy 6, 10, 20 a 35 km a kočárková trasa 3 km po Konici. Pro cyklisty jsou
připraveny trasy 20, 40, 60, 90 a 120 km. A na co
se mohou turisté těšit? Na setkání s přáteli, pěknou přírodu, nová razítka do vandrovní knížky,

Odbor klubu českých turistů TJ Spartak Přerov
s turisty Konice, městem Konice, statutárním městem Přerov,
Pilou Javořice, pivovarem Litovel,
pivovarem Zubr Přerov a firmou Linaplast
pod záštitou starosty města Konice pořádá

v sobotu 25. června 2022
45. ročník turistického pochodu KONICKÉ ŠTRAPÁCE
24. ročník cykloturistické jízdy NA KOLE OKOLO KONICE
Akce Konické štrapáce je zařazena do seriálu IVV v ČR a Dvoustovka
Prezence:

červen 2022

Start:
Cíl:
GPS:

Litovel klasik restaurant, Sportovní 205 v Konici, cca 500 m od nádraží ČD po červené
turistické značce a vlastním značení. U restaurace je parkoviště pro osobní automobily.
Litovel klasik restaurant, Sportovní 205 v Konici průběžný v době od 6.30 do 9.30 hodin
Litovel klasik restaurant, Sportovní 205 v Konici v době od 10.00 do 19.00 hodin
49.594833 N 16.8854950 E

Pěší trasy:
35 km
20 km
10 km
6 km
3 km

Konice – Březsko – Milkov – Kladky – Nectava – Šubířov – Konice
Konice – Březsko – U Křížku – Chobyně – Šubířov – Konice
Konice – Březsko – Jesenec – Konice
Konice – Březsko – Konice
Kočárková trasa po Konici

Cyklotrasy:
120 km
90 km
60 km
40 km
20 km

Konice – Kladky – Slavětín – Bohuslavice – Ohrozim – Brodek u Konice – Konice
Konice – Nectava – Loštice – Bílá Lhota – Chudobín – Loučany – Hvozd – Konice
Konice – Ponikev – Luká – Laškov – Zdětín – Hrochov – Lhota – Konice
Konice – Ponikev – Hvozd – Raková – Ochoz – Konice
Konice – Ladín – Ponikev – Hvozd – Hačky – Ochoz – Konice

Startovné:
Upomínky:

Mládež do 15 let 20 Kč, ostatní 40 Kč. Dítě v kočárku 0 Kč
Každý, kdo přijde, či přijede do cíle ve stanovené době a prokáže se razítky z kontrol, obdrží
pamětní list, razítko, suvenýr a drobný dárek. U pěší akce také razítko IVV.
Občerstvení: Z vlastních zásob nebo v restauracích po trase, v cíli malé občerstvení.
Zdravotní zabezpečení: Na kontrolách a v místě startu a cíle.
Přihlášky:
Vyplňují se u prezence, není nutno zasílat předem.
Různé:
Účastníkům doporučujeme lékařskou prohlídku. Dodržujte prosím všechna epidemiologická
nařízení platná v době konání akce. Při chůzi a jízdě po veřejných komunikacích dodržujte
vyhlášku č. 361/2000 Sb. Cyklojízdy se mohou účastnit děti do 10 let pouze v doprovodu
osoby starší 15 let. V době konání pochodu bude otevřeno informační centrum na zámku,
kde je možnost zakoupit různé propagační materiály. Bude umožněna prohlídka zámku
a muzea řemesel. Můžete si tak prohlédnout největší unikátní sbírku seker v ČR zapsanou
do Guinnessovy knihy rekordů a před zámkem největší sekeru na světě a obrovskou pilu.
Již nyní zveme turisty a cykloturisty na další akci v Konici, turistický pochod a cyklojízdu
Za vílou Pilavkou, kterou pořádají koničtí turisté v sobotu 10. září 2022
Informace: Stanislav Dostál, Sokolská 12, 750 02 PŘEROV, tel.: 720 675 313
e-mail: standa.dost@seznam.cz nebo www.stdostal.unas.cz.
Při požadavku na písemnou informaci přiložte prosím známku v příslušné hodnotě
nebo korespondenční lístek.
Mediální partner: Český rozhlas Olomouc.
Na vaši účast se těší pořadatelé.
Olomoucký kraj – sponzor turistického značení v našem kraji

Zapomenuté krásy
Konicka

Štola
Jak již bylo zmíněno v minulém článku o těžbě
železné rudy nad Březskem – šachty byly zatopeny podzemní vodou. A protože čerpadla již nedokázala pronikající vodu odčerpat, měla být
v Ladíně zbudována odvodňovací štola nazývaná
„štůlna“. Měla mít celkovou délku 600 sáhů (sáh
= 1,8 m), ale zhotovená štola dosahuje délku pouze 300 sáhů.
Štolu za stejným účelem razili horníci i na Opavsku (měla odvést vodu ze zatopených stříbrorudných šachet. Průsak a hluk podzemních vod
odradil zdejší horníky dál pokračovat v práci,
a tak těžba již nikdy nebyla obnovena).
Bohužel vstupní otvor do této odvodňovací štoly
se nachází na soukromém pozemku, vlastně na
zahradě jednoho rodinného domu. Vchod do podzemí je v délce cca 1 m obezděn z boku a stropu
kameny – a je hodně úzký. Dál je štola vylámaná
ve skále a je většího rozměru než vstupní otvor.
Opatrně v předklonu se dá pokračovat do nitra
kopce.
Zdejší horníci měli v tomto případě neskutečně
tvrdou práci. Dovedete si někdo představit, jak
v předklonu od místa ražení vynášeli na povrch
vytěženou horninu? Negativní rolí byl také špatný přívod kyslíku, který navíc likvidovaly hořící
kahany.
Ze série knih „Málo známé a zapomenuté krásy Konicka“ autorů Ludmily Faltýnkové a Petra Bittnera.
Za Muzeum řemesel Konicka, z. s.
Pavel Šín ml.
INZERCE

Manželé koupí byt 2+1 (3+1).
RK nevolejte, nabídku
sledujeme. Tel.: 731 078 958
Koupím starší nemovitost
na chalupu, později k trvalému
bydlení. Tel.: 739 940 808
Pro děti sháním ke koupi
chatu / zahradu. Děkuji za
pomoc. Mobil: 605 541 452

ZPRAVODAJ KONICE

červen 2022

strana 7

KONCERTY
KONCERTY
/ AKCE
červen 2022
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.
Neděle 12. 6. – Konická pouť
Neděle 19. 6. – Náměšť na Hané, Terezské údolí
Odjezd busem v 12.31 hodin do Drahanovic, odtud
pěšky do Náměště na Hané a Terezským údolím
do Laškova, Kandie na autobus do Konice. 12 km.
Sobota 25. 6. – Konické štrapáce
Sraz v 7.30 hodin u restaurace Na Bytovkách. Pochod KČT Přerov a Konice. 6, 10, 20, 35 a 50 km.
27. 6. až 3. 7. – Šumava – Modrava
Týdenní turistický výšlap po Šumavě pro přihlášené členy KČT Konice.
5. až 9. 7. Letní turistický sraz v Olomouci
18. ročník akce, pořádá KČT – Klub dobrý hospodář Olomouc.

PROGRAM
červen 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
1. 6. – Den dětí
3. 6. – Baby masáže s Janou Vrbovou
8. 6. / 10. 6. – Srdíčková školička
15. 6. / 17. 6. – Přání tatínkovi
22. 6. / 24. 6. – Letní slunovrat
29. 6. – Domácí mazlíčci
Středa (14 – 16 hodin)
Mezigenerační setkávání v Srdíčku
739 246 008

MIMOŘÁDNÉ AKCE – ČERVEN
3. 6. v 10.00 hodin
Baby masáže s Janou Vrbovou
8. 6. v 16.00 hodin
Jak si pomocí stravy v létě ulevit
od bolestivých a oteklých nohou
Lektorka Ing. Dagmar Lužná, poradce pro
výživu a zdravý životní styl, autorka řady knih
o makrobiotice
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.

Kostel Narození Panny Marie v Konici
Pátek 10. června

Program – červen 2022

NOC KOSTELŮ

Sobota 25. června – Bazar pro dospělé

Zámecký park Konice
Pátek 10. června od 20.00 hodin

Pravidelné aktivity v komunitním centru:

POUŤOVÁ ZÁBAVA – SAX

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

(viz plakát str. 5)
Zámecký park Konice
Sobota 11. června od 20.00 hodin

POUŤOVÁ ZÁBAVA – KREYN
Zámecký park Konice
Pátek 17. června od 17.30 hodin

LEGENDY SE VRACÍ
(viz plakát str. 5)

ZUŠ Konice
Na Příhonech 425, Konice

do 21. června 2022
Komunitní centrum Konice

VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ
ŽÁKŮ 2. STUPNĚ A NIŽŠÍHO
GYMNÁZIA KONICE
Čtvrtek 9. června 2022 v 17.00 hodin
Koncertní sál zámku Konice

ABSOLVENTSKÝ KONCERT
vystupují žáci ZUŠ Konice
(oba plakáty viz str. 4)

KULTURNÍ
PŘEHLED
ČERVEN 2022
www.mekskonice.cz
tel.: 582 397 250, 601 590 007
e-mail: kultura@konice.cz

VÝSTAVY
Galerie zámku Konice
do 5. června
výstava fotografií Daniela Schulze

Zámecký park Konice
Neděle 19. června od 13.00 hodin

ŽVÁČKŮV FESTIVAL
DECHOVÝCH HUDEB
26. ROČNÍK S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ
Předprodej v Turistickém informačním centru
Konice do 18. 6. 2022 za 100 Kč + dárek,
na místě 130 Kč bez slev a dárků.
(viz plakát str. 1)
Uvedené venkovní akce se konají za každého
počasí. Máme zajištěny velkokapacitní stany,
posezení, velké profesionální pódium, zvuk
i světla. Bohaté a kvalitní občerstvení z regionu.

KNIHOVNY
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)

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
ZÁMEK A MUZEUM ŘEMESEL KONICKA, z.s.

VARIACE NA VOJENSKÉ TÉMA
10. června – 6. července
výstava obrazů Vladislavy Netukové

MALUJI PRO RADOST
Vernisáž v pátek 10. června v 17.00 hodin
(viz plakát na str. 4)
Vstupné dobrovolné
Otevírací doba galerie viz provoz infocentra

Nádvoří zámku Konice
11. – 12. června

VÝSTAVA BONSAJÍ
(viz plakát na str. 5)

DIVADLO
Pondělí 27. června v 18.00 hodin
Zájezd – svoz i rozvoz:
Slavíkov – Budětsko – Konice – Jesenec – Dzbel
– Kulturní dům Chornice
(časy odjezdů – viz plakát na str. 5)

TALK SHOW
IVO ŠMOLDASE A VÁCLAVA KOPTY
Předprodej v TIC Konice, tel.: 582 334 987
Cena vstupenky 290 Kč, doprava zdarma

Po – Pá: 9.00 – 12.30 a 13.00 – 16.00 hodin
So: 9.00 – 12.30 a 13.00 – 17.00 hodin
Ne: 14.00 – 17.00 hodin
Informace: 582 334 987, 739 333 721
e-mail: icko.konice@seznam.cz
Prohlídky mimo uvedené časy hlavní turistické
sezóny 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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