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

Investice do majetku města Na Konickém dni řemesel předvedli
v letošním roce
stylovou raritu
Vážení spoluobčané,
v tomto čísle Zpravodaje Konice bych Vás informoval o tom, co
se podařilo nebo podaří a také o tom, co se bohužel nepodařilo.
Z minula bych se vrátil k některým tématům. COOP schválil převod části dvora městu, takže pracujeme na administraci procesu. Připomínám, že našim cílem je v tomto prostoru vybudovat
bezplatné veřejné parkoviště. Slibně se vyvíjejí i majetkové převody řešené se Správou železnic.
V procesu je i záměr nabytí pozemku hřbitova městem, kdy výsledkem záměru mají být investice do úprav pohřebiště.
Těsně před dokončením je i komunitní kompostárna na spojce
k Runářovu v místě „Na Lavečce“, tak se těším, že brzo zmizí
současná místa pro odkládání větví.
Pustili jsme se do budování krytých autobusových zastávek,
a to nejprve u školy a v ulici Husova, snad bude brzy dodáno zastřešení.
Technické služby budují rozsáhlý chodník v ulici Burianova, kde
už rostou první nové rodinné domy a z toho, že se nám povedla
vybudovat infrastruktura pro nové domy, mám opravdu radost.
Zámecká zeď roste pomalu, ale já jsem hlavně rád, že už se nemusím bát, že na někoho spadne ta původní.
Místní komunikace v Runářově a Čuníně máme z velké části
v novotě. V příštích letech musíme pokračovat v dalších místních částech. Letos ale chceme pokračovat v Konici položením
nového živičného povrchu v celém rozsahu ulic Za Nádražím,
Cihelna I a Pod Cihelnou. Investovat chceme 4 až 5 mil. Kč. Probíhá výběrové řízení na dodavatele, tak uvidíme, jaká bude výsledná cena. Naplánovány máme ale i provizorní opravy asfaltovým recyklátem na cestách v Křemenci.
Radost mám i z toho, že na místních částech lidé přijali možnost
participativních rozpočtů. Na Nové Dědině si krásně opravili
pomník padlých, v Křemenci mají plány na úpravy hřiště a okolí a v Ladíně už budují dětské hřiště.
A nyní zmíním věci, které nejdou podle plánu.
Vypadá to, že nebudeme úspěšní s žádostí o dotaci na dětské
a workoutové hřiště ke komunitnímu centru. Proto plánujeme
alespoň dětské hřiště z vlastního rozpočtu, postupně chceme
upravit celou plochu zahrady komunitního centra.
Zřejmě se letos nepodaří získat ani dotaci na rekonstrukci Víceúčelové sportovní haly. Nicméně umožnit lidem bruslení by
bylo fajn, a tak přemýšlím, že předložím zastupitelstvu návrh
„krizového“ řešení – pokusíme se požádat Olomoucký kraj o individuální dotaci na výměnu chladící technologie. Pokud uspějeme alespoň částečně, tak bychom mohli vyměnit chladící technologii a kluziště zprovoznit. Předpokládané náklady jsou ale
3,2 mil. Kč. Je tu ještě související problém, a to nehorázně vysoká cena elektřiny. Ten už bychom bohužel neuměli řešit jinak
než zvýšením vstupného.
Závěrem vás ještě chci informovat, že z důvodu podmínek dotačních pravidel musíme poskytovateli dotace doložit veřejné
projednání návrhu rekonstrukce městského centra. Setkání plánujeme po prázdninách, ale už teď vás chci poprosit, abyste přišli, je to důležité. Vím, že jsme rekonstrukci náměstí na setkáních prezentovali průběžně, ale v září potřebujeme hojnou účast
na prezenční listině. Setkání spojíme i s dalšími informacemi
o investicích na rok 2023.
Přeji vám krásné léto
Ing. Michal Obrusník, starosta

Během dne byla otevřena nová expozice na zámku. „Katodová trubice. Borový zaváněl
háj. To bych sám rád viděl, ukažte mi ten šmejd,“ pravil Rudolf Hrušínský coby doktor
k půvabné Magdě Vášáryové oděné do dobového negližé v legendárním filmu Postřižiny. Kdo by stejně jako on rád viděl podivuhodný ionizátor na vlastní oči, ten má nyní
šanci. Od uplynulého víkendu je totiž k vidění v nové expozici Muzea řemesel na zámku
v Konici. K jejímu slavnostnímu otevření došlo v rámci Konického dne řemesel konaného v sobotu 11. června.
Vyzkoušet si nejrůznější řemesla na vlastní ruce, vyrobit si svůj kožený náramek, zajezdit si na koni, pustit se do her s místními skauty či vyřádit se na skákacím hradě. To vše
a mnoho dalšího mohly děti během třetího ročníku Konického dne řemesel. Jeho první
ročník zde uspořádali společně s odhalením největší dřevorubecké pily v ČR v roce 2019
(a snad i na světě, neboť o zápis do Guinnessovy knihy rekordů již bylo zažádáno). Pak
si kvůli vládnímu omezení dali rok pauzu a loni se přehlídka vrátila.
Letos pak nabídla jednu zásadní novinku. Tou bylo otevření nové expozice Muzea řemesel na konickém zámku. „Vznikla zapůjčením inventáře a zařízení od potomků někdejšího majitele zámku Karla Přízy. Tento textilní továrník z Brna koupil tehdy zadlužený
a zchátralý zámek v roce 1825 a stal se velkým konický mecenášem. Nejenže zámek nechal
nákladně opravit a přestěhoval
se do něj, navíc stál u základů
vzniku konické školy,“ představil zajímavou historickou osobnost předseda Muzea řemesel
Konicka, z. s., Pavel Šín.
Zámek tak kromě řemeslných
expozic, včetně obrovské sbírky seker, největší tesařské sekyry a největší dřevorubecké
pily, získal další tahák. Tím je
kompletně vybavená ložnice
včetně postele a skříní z 19.
století. Uvnitř pak kromě obrazů zachycujících pohledy na
Konici před sto a více lety lidé
najdou také stejný ionizátor,
prostřednictvím něhož půvabná Magda Vášáryová vstříkla
Rudolfu Hrušínskému koňskou dávku eukalyptové vůně.
Celé rodiny se během Dne řemesel pokojně trousily před
zámkem a zejména děti testovaly jednotlivé atrakce. „Ráno
jich chodilo poměrně málo, ale
po obědě se to už výrazně zlepšilo,“ přiblížil Pavel Šín, který
už nyní chystá další projekty
k popularizaci řemesel ve městě.
Muzeum řemesel totiž získalo
do vlastnictví jedinou technickou památku připomínající
elektrifikaci Konice, k níž došlo před Vánoci roku 1922. Tou
je trafostanice stojící vedle ...
pokračování na str. 6

strana 2

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
23. května 2022
Usnesení č. 66/2022
Rada města Konice dne 23. 5. 2022:
1. a) Schvaluje přijetí dotace z Programu podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2022 na
akci „Tradiční vánoční trhy v jarním kabátě, aneb
co nemohlo být a bude“.
b) Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace mezi
městem Konice a Olomouckým krajem.
c) Ukládá projektovému manažerovi města zajistit uzavření smlouvy.
2. a) Schvaluje Smlouvu o výpůjčce nemovitosti
č. 43-2022, uzavřenou mezi městem Konice a Muzeem řemesel Konicka, z. s., se sídlem Cihelna II
č. 604, Konice, IČO: 22740678 na výpůjčku prostranství před zámkem, tj. pozemku p. č. 9/2, pozemku p. č. 11 a části pozemku p. č. 10, vše v k. ú.
Konice 11. 6. 2022 za účelem konání akce Konický den řemesel.
b) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit uzavření smlouvy dle výše uvedeného bodu a).
3. Schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě
o zajištění podpory provozu počítačového systému GINIS MUKO ze dne 9. 9. 2014.
4. a) Souhlasí se zřízením pracovní pozice správce počítačové sítě v rozsahu 0,50 úvazku v Základní škole a gymnáziu města Konice, příspěvkové organizaci, od 1. 9. 2022.
b) Souhlasí s financováním pracovní pozice správce počítačové sítě z prostředků na provoz poskytnutých zřizovatelem z rozpočtu města Konice.
5. Schvaluje rozpočtové opatření č. 21/2022 dle
důvodové zprávy, které bude v souladu s § 16
odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů zveřejněno na
úřední desce.
6. a) Schvaluje Dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce nemovitosti č. 37-2022 a Dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce nemovitosti č. 39-2022.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit uzavření dohod o ukončení smluv o výpůjčce nemovitosti dle důvodové zprávy a výše uvedeného
bodu a).
c) Ukládá referentu krizového řízení informovat
Olomoucký kraj o ukončení smluv o výpůjčce ne-
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movitosti dle důvodové zprávy a výše uvedeného bodu a).
7. a) Vybírá ve výběrovém řízení nabídku společnosti Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, podanou prostřednictvím pojišťovacího makléře Mgr. Ladislava Bílého.
b) Schvaluje uzavření pojistné smlouvy mezi městem Konice a společností Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group na dobu jednoho roku.
8. a) Schvaluje Smlouvu o výpůjčce nemovitosti
č. 46-2022 se Sborem dobrovolných hasičů Čunín
týkající se výpůjčky části pozemku p. č. 666/3
v k. ú. Čunín.
b) Ukládá majetkoprávnímu odboru zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem
usnesení.
9. a) Schvaluje přijetí neinvestiční dotace ve výši 35 000 Kč s účelem použití dle čl. I odst. 2
smlouvy.
b) Schvaluje znění veřejnoprávní smlouvy „Smlouva o poskytnutí dotace uzavřené v souladu s §159
a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve
znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních
předpisů“, kdy účelem dotace je částečná úhrada
nákladů Městského kulturního střediska, příspěvkové organizace, na činnost informačního centra s názvem „Zkvalitnění služeb TIC XIII“.

Zastupitelstvo města Konice
23. května 2022
Zápis č. 26/2022
z 26. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 23. května 2022 v komunitním centru v Konici.
Přítomni: Ing. Michal Obrusník, František Novák,
Ing. Petr Ullman, Pavel Šín, Ing. Arnold Rozehnal,
Jakub Vlček, Ing. Leo Doseděl, Bc. Jaroslav Procházka, Vlastimil Šmída, Tomáš Vrba, Mgr. Petr
Vařeka
Omluveni: Mgr. Antonín Vymětal, Pavel Studený,
Ludmila Kopečná Nedomanská, Antonín Vymětal
Tajemník: Ing. Bc. Dušan Opletal
Program:
1. Zahájení.
2. Kontrola usnesení.
3. Účetní závěrka 2021.
4. Závěrečný účet města 2021.
5. Technické služby – Žádost o účelový příspěvek na provoz chodníků.
6. Technické služby – Žádost o účelový příspěvek na VO EFEKT II.
7. Rozpočtová opatření.
8. Smlouva o poskytnutí dotace – Podpora prevence kriminality.
9. Majetkové záležitosti.
10. Řešení problematiky s dodavatelem elektrické energie.
11. Požární řád města Konice.
12. Počet členů zastupitelstva města na příští volební období.
13. Připomínky, dotazy a podněty členů ZMK
a dalších osob.
14. Usnesení a závěr.
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Usnesení 26/2022
Zastupitelstvo města Konice dne 23. 5. 2022:
1. Zahájení zastupitelstva města, schválení
programu.
ZMK schvaluje doplněný program zasedání zastupitelstva.
2. Kontrola usnesení ZM a RM za období od
7. 3. do 23. 5. 2022.
ZMK schvaluje kontrolu usnesení ZM a RM za období od 7. 3. do 23. 5. 2022.
3. Účetní závěrka města Konice sestavená
k rozvahovému dni 31. 12. 2021.
a) ZMK schvaluje účetní závěrku města Konice
sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021.
b) ZMK ukládá odboru finančnímu zajistit administraci informací o schválení účetní závěrky do
centrálního systému účetních informací státu.
4. Závěrečný účet města Konice za rok 2021
a Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření města Konice za rok 2021.
ZMK schvaluje celoroční hospodaření města Konice a závěrečný účet města Konice za rok 2021
včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření města za rok 2021,
a to bez výhrad.
5. Účelový příspěvek na provoz 2022 – Technické služby Konice, p.o. – chodníky.
Zastupitelstvo města Konice schvaluje 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.
6. Účelový příspěvek na provoz 2022 – Technické služby Konice, p.o. – VO EFEKT II.
ZMK schvaluje 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.
7. Rozpočtová opatření.
a) Rozpočtové opatření č. 11/2022
ZMK schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2022
dle důvodové zprávy, které bude v souladu s § 16
odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů zveřejněno na
úřední desce.
b) Rozpočtové opatření č. 12/2022
ZMK schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2022
dle důvodové zprávy, které bude v souladu s § 16
odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů zveřejněno na
úřední desce.
c) Rozpočtové opatření č. 13/2022
ZMK schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2022
dle důvodové zprávy, které bude v souladu s § 16
odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů zveřejněno na
úřední desce.
d) Rozpočtové opatření č. 16/2022
ZMK schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2022
dle důvodové zprávy, které bude v souladu s § 16
odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů zveřejněno na
úřední desce.
e) Rozpočtové opatření č. 18/2022
ZMK schvaluje rozpočtové opatření č. 18/2022
dle důvodové zprávy, které bude v souladu s § 16
odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
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pravidlech územních rozpočtů zveřejněno na
úřední desce.
f) Rozpočtové opatření č. 19/2022
ZMK schvaluje rozpočtové opatření č. 19/2022
dle důvodové zprávy, které bude v souladu s § 16
odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů zveřejněno na
úřední desce.
g) Rozpočtové opatření č. 20/2022
ZMK schvaluje rozpočtové opatření č. 20/2022
dle důvodové zprávy, které bude v souladu s § 16
odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů zveřejněno na
úřední desce.
8. Smlouva o poskytnutí dotace – Podpora prevence.
Zastupitelstvo města Konice:
a) schvaluje přijetí dotace z programu Prevence
kriminality na projekt „Prevence sociálně patologických jevů – zvýšení bezpečnosti 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 uvedeným bodem
usnesení.
9. Majetkové záležitosti.
a) Darování pozemku p. č. 4578 v k. ú. Konice
– Hirt
Zastupitelstvo města Konice:
1. Schvaluje darovací smlouvu týkající se darování id. ½ pozemku p. č. 4578 v k. ú. Konice z vlastnictví p. Vladimíra Hirta do vlastnictví města Konice. Všechny náklady spojené s darováním uhradí město Konice.
2. Ukládá MPO zajistit uzavření darovací smlouvy v souladu s výše uvedeným bodem usnesení.
b) Nabídka darování pozemků – Hudcová, Marek, Dočkalová
Zastupitelstvo města Konice:
1. Schvaluje přijetí daru od paní Lubomíry Hudcové dle přílohy č. 9b3.
2. Schvaluje přijetí daru od Ing. Filipa Marka dle
přílohy č. 9b4.
3. Schvaluje přijetí daru od paní Ivy Dočkalové
dle přílohy č. 9b5.
4. Veškeré náklady spojené s převodem id. podílů na pozemcích uhradí město Konice.
5. Ukládá MPO zajistit uzavření smluv v souladu
s výše uvedenými usneseními.
c) Vzájemný prodej pozemků – Jednota
Zastupitelstvo města Konice:
1. Schvaluje prodej části pozemku p. č. 821 v k .ú.
Konice dle kupní smlouvy uvedené v příloze č.
9c1 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.
2. Schvaluje nákup části pozemku p. č. 820/3 v k.
ú. Konice dle kupní smlouvy uvedené v příloze
č. 9c1 důvodové zprávy. Dle GPL1071-030/2022
se jedná o nákup pozemku p. č. 820/7 se všemi
součástmi a příslušenstvím za celkovou cenu
417 443 Kč do vlastnictví města Konice.
3. Ukládá MPO zajistit uzavření smlouvy v souladu s výše uvedenými body usnesení.
10. Řešení problematiky s dodavatelem elektrické energie.
ZMK bere na vědomí informace Rady města Konice o svém postupu ve věci dodávek elektrické
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energie od společnosti VEMEX Energie, a. s. a uzavření dodatku ke Smlouvě o sdružených službách
dodávky elektřiny.
11. Požární řád města Konice.
ZMK schvaluje Obecně závaznou vyhlášku – Požární řád města Konice.
12. Počet volených členů Zastupitelstva města Konice na volební období 2022 – 2026.
ZMK při stanovení počtu členů zastupitelstva města přihlédlo k počtu obyvatel k 1. 1. 2022 a navrhuje zachovat počet členů zastupitelstva podle
počtu členů zastupitelstva obce v končícím volebním období. Zastupitelstvo města Konice stanovuje na volební období 2022 – 2026 počet 15
volených členů zastupitelstva.
Ing. Michal Obrusník, Bc. Jaroslav Procházka

Výstava
v komunitním centru
V pátek 20. května se v konickém komunitním
centru uskutečnila vernisáž výstavy prací žáků
2. stupně a nižšího gymnázia pod záštitou vyučujících výtvarné výchovy Mgr. Jiřiny Novotné
a Mgr. Martiny Polzer.
Uvedení výstavy doprovázelo pěvecké vystoupení žáků 1. stupně pod vedením Mgr. Veroniky
Zbožínkové. Žáci zazpívali několik písní ze zhudebněné a veršované pohádky Perníková chaloupka.
Výstava byla k vidění pro veřejnost do 21. června 2022. Návštěvníci se měli možnost seznámit
s výtvarnou tvorbou žáků všech ročníků 2. stupně a nižšího gymnázia a vidět průřez tématy, kterým se jednotlivé ročníky ve výtvarné výchově
věnovaly. Obdivovat zde návštěvníci mohli např.
komiks, graffiti, detaily portrétů, adaptace děl
slavných umělců, ale i studijní kresby, kterým se
věnují především žáci výtvarného kroužku.
K vidění byly také výstupy z projektových dnů
školy – papírové a sádrové objekty na téma jídlo,
kašírované plastiky zvířat. Oceněné práce z výtvarných soutěží, které byly v době konání výstavy vystavovány v Praze a v Litovli, prezentovala
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výstava prostřednictvím fotografií. Děkujeme komunitnímu centru za poskytnutí výstavních prostor a především všem vystavovatelům.
Mgr. Martina Polzer

Skaut Konice
Milí čtenáři a příznivci konického skautingu, přestože jste se o nás na stránkách zpravodaje dlouho
nedočetli, neznamená to, že s dětmi nic nepodnikáme. Jen toho času se nám vedoucím moc nedostává, ale blýská se snad na lepší časy. O tom však
až později v tomto článku. Doba covidová snad
už skončila, takže se už delší dobu můžeme scházet bez omezení na schůzkách, podnikat výpravy, jezdit na závody a užívat si na táborech. Od
posledního článku ve zpravodaji se toho událo
opravdu hodně. Tak vás ve stručnosti seznámím
s proběhlou činností.
V září loňského roku jsme pomáhali uklízet nepořádek kolem silnice směrem na Křemenec. Jeden
se nestačí divit, kde se ten binec pořád bere, když
akce Ukliďme Česko se koná každého půl roku.
Od září až do zimy měli naši roveři několik vycházek s přespáním venku pod přístřešky. V září
jsme založili roverský kmen mladších roverů. Ti
si zatím ještě nevymysleli jméno, ale pod vedením
Hudyho se podívali do Jeseníků. V květnu stáli
u památníku při pietní akci za vypálené Javoříčko. V červnu zase vyrobili podlážky do táborové
kuchyně, aby se tam dětem příjemněji připravovalo jídlo pro celý tábor.
V březnu jsme uspořádali oddílovou výpravu na
Kyselku, kde jsme zahráli spoustu her, opekli něco dobrého na ohni a užívali si jarního sluníčka.
Prostředí je tam pořád krásné, jen škoda toho
množství stromů napadených kůrovcem. V dubnu jsme se účastnili další akce Ukliďme Česko
a pořád jsme nacházeli nepořádek. Zavzpomínali
jsme na padlé občany u pomníčku u Březska. Po
dvouleté pauze kvůli covidovým restrikcím jsme
uspořádali 15. ročník Akce Noční Konice. Dětí se
nám sešlo opět hodně a všichni jsme si společně
užili rukodělku, odpolední bojovou hru a hlavně
samotnou Noční Konici. Zde děti ve skupinkách
chodily po Konici, hledaly různá stanoviště, na
kterých plnily rozličné skautské i zábavné úkoly.
Aby to neměly tak jednoduché, honili je Chytači.
V polovině května jsme se ve Vrbátkách zúčastnili závodu vlčat a světlušek. Úkoly byly rozličné
ze skautských znalostí i dovedností – dále pak
první pomoc, vyhledávání informací, praktické
dovednosti a podobně. Po urputném úsilí naše
vlčata a světlušky obhájily s minimální bodovou
ztrátou první místo a postoupily do krajského

Český svaz chovatelů, základní organizace Konice Vás zve na

60. výročí založení ČSCH v Konici
Oslava této události se bude konat dne 9. 7. 2022 od 10.00 hodin
v areálu za Kružíkovou ulicí, kde je pro Vás připraveno bohaté
občerstvení, živá hudba a pro děti různé soutěže, malování
na sádrová zvířátka, jízda na koni a skákací hrad. Přijďte s námi tuto
příležitost oslavit, i děti se budou dobře bavit. Těšíme se na Vás. J
Srdečně zvou pořadatelé ČSCH Konice
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kola. To se konalo hned o týden později v Týně
nad Bečvou od pátku do neděle. Tady naše hlídka skončila na děleném 4. – 6. místě. Na stupně
vítězů jim moc bodů také nechybělo. V květnu se
tradičně starší roveři Scoia´teal vydali na čtyřdenní puťák. Tentokrát jsme prošli Rychlebské
hory z Bílé Vody do Starého Města. Výstupů a sestupů pekelných kopců tu bylo také nemálo. Ale
pohoda, krásná příroda a spaní pod širákem a pod
přístřešky nám to vynahradilo. V červnu jsme ještě nachystali několik stanovišť pro děti na Dni řemesel.
Po registraci našich členů na začátku roku 2022
máme registrováno v Konici 48 členů do 18 let
a 21 členů nad 18 let. A to se nám na jaře ještě několik dětí přihlásilo. Jak jsem zmínil na začátku,
že vedoucí mají málo času, ale blýská se na lepší
časy, tak se podařilo vychovat další vedoucí z našich členů Aničky a Štěpána. Po prázdninách bychom chtěli rozdělit schůzky, aby na nich bylo méně dětí a mohli jsme s nimi dělat kvalitnější program. S množstvím dětí souvisí také klubovna.
Když se nás sejde na schůzce hodně, máme problém se tam vejít. Jednáme stále se starostou o možnostech pozemku pro novou klubovnu a její samotnou výstavbu. Snad se nám podaří něco najít,
abychom pro naše členy měli také odpovídající
zázemí. Myslím, že si to děti zaslouží.
Vlaďa Hirt – Kartágo

MŠ Konice

ZPRAVODAJ KONICE
V týdnu před druhou květnovou nedělí děti ve
třídách popřály maminkám k jejich svátku. Pro
některé děti to bylo první vystoupení před publikem. Ve všech třídách se vystoupení vydařila
a děti byly odměněny velkým potleskem. Na závěr vystoupení děti předaly maminkám dárečky.
Děti z naší školičky také potěšily svým vystoupením seniory v DD v Jesenci.
A to už se blížil školní výlet! Tentokrát jsme se
vypravili do ZOO na Svatém Kopečku. Počasí nám
přálo a tak si děti mohly prohlédnout žirafy, opice, velbloudy, lvy a další zvířata.
Následující den jsme s předškoláky vyrazili za
kulturou do místní ZUŠ, kde nás pohladilo na duši vystoupení žáků této umělecké školy.
Pestré, zábavné dopoledne na školní zahradě připravily paní učitelky dětem k jejich svátku. Dobrou náladu jsme si navodili společným tancováním, po kterém jsme se pustili do plnění netradičních sportovních disciplín a úkolů. Na závěr zábavného dopoledne si každá třída našla poklad,
ve kterém byla spousta sladkostí. Všechny děti si
domů odnesly drobné dárečky a medaile.
Školní rok jsme zakončili „zahradní slavností“
pro děti a rodiče, kde jsme se společně rozloučili
s dětmi, které od září nastoupí do základní školy.
Všem přejeme pohodové prázdniny plné krásných zážitků.
Za kolektiv MŠ Hana Továrková

Nature and environment:

Příroda a ochrana
životního prostředí
(reportáž z projektového dne)
Přidejte se ke mně a já vás provedu projektovým
dnem na Základní škole a gymnáziu v Konici. Tato akce se konala 19. května 2022. Zúčastnili se jí
žáci a studenti prvního i druhého stupně základní školy a gymnázia a většina učitelů.
Na naší škole se několikrát do roka konají projektové dny, které by měly žáky pobavit a především něco nového naučit. Tentokrát jsme se zaměřili na téma Příroda a životní prostředí. Již
od rána byla rozmístěna různá stanoviště po celém areálu školy a v jejím blízkém okolí. U hlavního vchodu měla stánek třída tercie s otázkami
v angličtině. I já jsem se této aktivity zúčastnila.
Navíc každý, kdo odpověděl správně, byl odměněn bonbónem, což bylo velmi lákavé. Druhá část
této třídy se vydala sbírat odpadky do přírody
kolem školy. „Povedlo se nám posbírat celé 3 pytle
odpadků,“ pochlubili se nám. Kvarta připravila
prezentaci o krajině kolem zdejších rybníků spojenou s poznáváním tamějších rostlin a živočichů.
Septima připravila pro ostatní možnost zkoumat
různé „věci“ z přírody pod mikroskopem. „Co například tu můžeme vidět?“ ptala jsem se. „Máme
zde části rostlin, peří, křídla hmyzu a další objekty
pozorování,“ odpověděla mi jedna ze studentek.

Návštěva komunitního
centra ve Slatinicích
Učit se od druhých, sbírat nové nápady a inspiraci do dalších aktivit v našem městě, sdílení zkušeností. To byly hlavní důvody, proč jsme se rozhodli s aktivními členy komunity vyrazit na poznávací setkání na faru do Slatinic. Zde funguje
komunitní centrum provozované spolkem Cikorka. Realizují zde komunitní práci a snaží o rozvoj
komunitního života v této krásné lázeňské obci.
Na faře provozují kavárnu a na farní zahradě vytvořili okrasnou i užitkovou zahradu. Setkání se
neslo v přátelské atmosféře a bylo velmi inspirativní. Návštěvu tohoto místa rozhodně doporučujeme.
Jitka Klemsová, vedoucí KC

Konec školního roku
Poslední měsíce školního roku bývají plné zážitků a dobrodružství. Od dubna si naši předškoláci
mohli užít předplavecký výcvik na bazéně v Litovli. O „plavání“ bývá tradičně velký zájem a jinak tomu nebylo ani letos, po dvouleté pauze.
Duben jsme společně zakončili „čarodějnickým
průvodem“, který vrcholil krátkým tanečním vystoupením na konickém náměstí.
Začátkem května tradičně proběhl zápis do mateřské školy. K zápisu se dostavilo 29 dětí. Všechny děti s nárokem na přijetí byly přijaty. Místečko nezbylo pouze pro některé dvouleté děti.

červenec – srpen 2022

Projekt Den bez školních aktovek, tzn. přines svoje
školní pomůcky v čemkoli. Buď originální a nápaditý.

Součástí projektového dne bylo i téma recyklace
odpadu. Na toto téma měla septima připravenou
hru: úkolem bylo správně určit, jak dlouho se
v přírodě rozkládají některé předměty. Naší skupince se tento úkol moc nevydařil a dopadli jsme
hůř než žáci 6. třídy, ale i tak jsme se dobře bavili.
Tématu recyklace se ujala především moje třída
sexta, která natočila krátkometrážní film Mafia:

červenec – srpen 2022

ZPRAVODAJ KONICE
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Plastic edition. Film jsme promítali v učebně
chemie a u žáků i učitelů měl velký úspěch.
Také různé části školy (například chodby) byly
vyzdobeny k tématu Nature and environment.
Mohli jsme zde vidět například dekorace vyrobené z plechovek (práce žáků 8. a 9. r. – viz foto),
hudební nástroje složené z recyklovaných materiálů a další. Zajímavý byl i stánek věnovaný včelařství.
Projektové dny jsou skvělé a myslím, že už se
všichni těšíme, jaké téma bude vyhlášeno příště.
Markéta Pořízková, studentka sexty

Dlouhé stráně
V polovině května se náš 8. ročník vydal spolu
s učitelkami Baďurovou a Vychodilovou na dlouho očekávanou školní exkurzi do Přečerpávací
vodní elektrárny Dlouhé stráně. Měli jsme štěstí,
zpřístupněná byla už i horní nádrž, na kterou
jsme se nejvíce těšili. Cesta autobusem do Jeseníků trvala přibližně 2 hodiny. Z okna jsem viděla
nádhernou krajinu a byla jsem zvědavá, jak v ní
bude taková elektrárna vypadat. Těsně před příjezdem na místo v obci Kouty nad Desnou jsme
vyzvedli paní průvodkyni, která nám o elektrárně sdělila důležité informace, zajímavosti, ale
i vlastní zážitky, které s elektrárnou souvisely,
a kterými nás pobavila. Po příjezdu jsme nejprve
zamířili do centrální budovy, kde nám v přednáškové místnosti ukázala na interaktivní tabuli, jak
celý systém funguje, a zhlédli jsme film o výstavbě elektrárny a jejím provozu. Překvapilo mě, jak
málo zaměstnanců v samotné elektrárně pracuje a jakým způsobem se dostávají při kontrolách
z dolní nádrže na horní. Dnes mezi oběma nádržemi funguje malý výtah, ale dříve museli vyjít
stovky schodů, což jim zabralo hodiny. Určitě si
nepřáli v půli cesty něco zapomenout. Po zajímavé přednášce jsme se odebrali přímo do nitra
elektrárny podívat se na turbíny. Cesta k nim
vedla dlouhým tunelem, ve kterém platila přísná
bezpečnostní pravidla. Šli jsme po straně, kde nevedly koleje pro vozy, aby nedošlo k úrazu. Po
stěnách tunelu byly namalovány různé barevné
obrazce, které mají pomáhat lidem lépe snášet

Od 15.00 hodin se na vás těší kapela NO-PROBLEM
hudba pro všechny generace

Od 18.30 hodin pěnová atrakce SDH Konice
Od 21.00 hodin letní kino – Psí kusy

KONICE 29. 7. 2022
LETNÍ KINO – ZÁMECKÝ PARK
OD 21.00 HODIN

Za deště v komunitním centru

VSTUPNÉ – DOBROVOLNÝ PŘÍSPĚVEK

FINANČNĚ PODPORUJE
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stísněné prostory, např. klaustrofobikům. Jeden
tunel vedl do kaverny transformátoru, druhý do
kaverny generátoru, kde najdeme i dvě turbíny.
Když se elektrárna plánovala, měly být postaveny čtyři turbíny o nižším výkonu, ale nakonec se
postavily dvě o větším, silnějším výkonu. Tyto turbíny se nacházejí v obrovském vyvýšeném prostoru, udivilo mě ticho, žádné hučení, rachot,
který jsme všichni očekávali.
Poté nás autobus vyvezl na kopec k dolní nádrži,
odkud jsme mohli pohlédnout na místo, kde se
nacházela centrála a kde jsme se před pár minutami nacházeli. Tato nádrž mě nadchla svým přítokem, řekou Divoká Desná, a také obrovským
přístrojem na přečerpávání vody. Bylo nám řečeno, že od 1. 6. 2022 odtud bude vystřikovat obrovský proud vody až na silnici, protože se bude
horní nádrž po letech vypouštět a čistit, což musí být také skvělý zážitek toto vidět. Pak nás autobus vyvezl ještě výš. Nečekala jsem, že to bude
tak vysoko, že bude vidět i Praděd. Byla jsem
v šoku. Úplně nahoře to bylo až nepředstavitelné. Obrovská vodní plocha, nádherná vyhlídka
na hory. Překvapil mě velký vítr, před kterým se
nebylo kam schovat. Celou vodní nádrž jsme si
obešli dokola. Pohled na horní nádrž se mi už nikdy z hlavy nevymaže. Když jsem pak byla dole
pod horní nádrží, přemýšlela jsem, jaký asi tlak
a síla to musí být, když vodu dostávají z dolní nádrže na horní.
A jak taková elektrárna vlastně funguje a co jsme
se o ní dozvěděli? Elektrárna patří skupině ČEZ.
Začala se stavět v roce 1978 a byla dokončena
r. 1996. Celý areál má čtyři budovy (vše se jinak
nachází v podzemí), jedna z nich patří zaměstnancům. Je tu zaměstnaných asi 27 lidí, včetně
uklízeček a elektrikářů. V hlavní budově jsou lidé,
kteří dohlížejí na správný chod elektrárny. Do
dolní nádrže teče řeka Divoká Desná, samotná
nádrž má 56 m a je v nadmořské výšce 825 m.
Horní nádrž má 27 m na výšku a po obvodě délku 1,5 km. Nachází se ve výšce 1350 m n. m. Pro
elektrikáře, aby v zimě nemuseli chodit kontrolovat horní nádrž po silnici, kde je ještě v květnu
sníh, je vybudované podzemní schodiště. Je rozděleno na tři úseky. Ale jelikož čítá mnoho schodů, byly vybudovány dva výtahy na dvou úsecích.
Propojení těchto dvou nádrží zajišťují dvě tlaková potrubí, která přečerpávají vodu z jedné do
druhé. V době přebytku energie (většinou v noci) je voda přečerpávána z dolní nádrže do horní,
ale pokud je málo energie, jde tento princip naopak. Elektrárna si také vytváří elektřinu pro svou
vlastní potřebu. Také pitnou vodu. Když jsou vel-

ZPRAVODAJ KONICE
ké srážky a hrozí povodeň, většina vody míří do
horní nádrže, protože kdyby se vylila dolní nádrž
(jak se už v minulosti stalo), hrozilo by zatopení
okolních vesnic. Ale pokud se naplní celá horní
nádrž, nic se nestane, jedině to, že se voda vsákne do půdy, ale nenapáchá to takové škody jako
případně u dolní nádrže.
Na exkurzi se mi velice líbilo. Dozvěděla jsem se,
jak taková elektrárna funguje, kde se bere energie, a zároveň jsem se podívala do krásné krajiny
Jeseníků, kam byla citlivě a s ohledem na přírodu
vystavena jedna z našich nejhezčích a zároveň
i světově nejvýkonnějších vodních elektráren.
Nikola Jelínková, 8. B

Koničtí fotbalisté
slaví postup
Nelze dnešní příspěvek do zpravodaje začít jinak
než obrovskou gratulací všem hráčům a realizačnímu týmu mužstva mužů, kterým se podařilo
zvítězit v soutěži 1.A třídy sk. A soutěžního ročníku 2021/2022, a zajistit si tak postup do soutěže krajského přeboru Olomouckého kraje. Po
dlouhých sedmi letech se to podařilo týmu hráčů
pod vedením trenéra Petra Ullmanna a vedoucího mužstva Vojtěcha Nehanského.
Jak k tomu došlo? V posledním vydání zpravodaje chybělo do konce soutěžního ročníku ještě
5 kol a nic nebylo jisté. Nejdůležitějším utkáním
jara – a jak se ukázalo i celé soutěže – bylo utkání
s druhou Olešnicí, a to na jejím hřišti. Naši hráči
zde zvítězili 5:0 a rozhodli tak o svém postupu
již tři kola před koncem soutěže. Kromě tohoto
klíčového utkání zvítězili muži v utkání s Bohdíkovem 4:0, s Náměští rovněž 4:0 a prohráli pouze v Postřelmově 1:2. V utkání posledního kola,
kdy už bylo samozřejmě o všem rozhodnuto, prohráli naši hráči v pozměněné sestavě v Chomoutově 1:2. V průběhu soutěže tak našlo mužstvo
mužů přemožitele pouze ve 4 zápasech (Olešnice, Loštice, Postřelmov a Chomoutov), a to vždy
pouze o jedinou branku. Proto nikdo nemůže pochybovat o tom, že toto mužstvo si postup do vysněného krajského přeboru plně zasloužilo. Kromě postupu bylo hráčům odměnou i předání poháru za vítězství v soutěži zástupci Krajského
fotbalového svazu v Olomouci, a to po ukončení
zápasu s Náměští na domácím hřišti. Nesmíme
ale zapomenout ani na poděkování věrným fanouškům, kteří se docela určitě rovněž podíleli
na úspěchu našeho mužstva, a pro které byla korunovace našeho mužstva určitě zážitkem.
Fotbal v Konici nejsou ale jen muži. Krajský přebor hrají dorostenci. Od posledního vydání zpravodaje sehráli hráči, pod vedením trenéra Milana Mohelníka, pět utkání, z nichž, bohužel, čtyři
prohráli a pouze v jednom zvítězili na pokutové
kopy, a to s Novými Sady. Prohráli v Kozlovicích
2:9, ve Šternberku 2:5 a doma s Tovačovem 2:3
a se sdruženým klubem Mostkovice/Kostelec rovněž 2:3. Výsledkem je tak 9. místo v konečné tabulce krajského přeboru dorostu. Jak jsme zmiňovali minule, potýká se náš oddíl v soutěžním
ročníku 2021/2022 s problémy v žákovských
kategoriích, a tak soutěž okresního přeboru hra-
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jí pouze mladší žáci, a to pod sdruženým klubem
TJ Horní Štěpánov/Konice. Toto mužstvo si vedlo v přeboru okresu Prostějov solidně a skončilo
na velmi pěkném 5. místě.
V průběhu měsíců května a června odehrály svoje turnaje také naše přípravky. Starší přípravka
hraje pod hlavičkou Sokol Konice, s. r. o., mladší
pak pod hlavičkou úzce spolupracujícího FKM
Konice. Takže snad se blýská na lepší časy.
V příštím vydání zpravodaje vás seznámíme s prvními informacemi týkajícími se nového soutěžního ročníku 2022/2023 a účastí našich mužstev
v jednotlivých soutěžích.
Závěrem mi dovolte, abych jménem všech hráčů
a funkcionářů poděkoval ještě jednou za přízeň
našim fanouškům a abych také poděkoval vedení města za podporu. Vždyť fotbal vždycky byl, je
a bude hlavním zdrojem zábavy pro fanoušky
a zábavy a seberealizace pro hráče všech věkových kategorií v našem městě.
Pavel Klíč, autor příspěvku

Zapomenuté krásy
Konicka

Zvonice v Chobyni
Malá dřevěná zvonice z roku 1932 v ještě menší
obci Chobyně.
Jméno dostala obec po svobodném pánu Františku Michalu Šubířovi z Chobyně. Ten tu měl počátkem 18. století dvůr. Choval převážně ovce. Postavil tu zaměstnancům dvora dřevěné domky. To
bylo kolem roku 1720. V roce 1756 připadly pozemky hraběti Karlovi Otto Samovi. V roce 1779
panství chobyňský dvůr zrušilo a rozparcelovalo
usedlíkům. Kde stávala původní tvrz pánů z Chobyně, není dosud přesně zjištěno. Jedna z domněnek poukazuje na nepatrné zbytky valu a zdiva
v nedaleké trati zvané Na Homoli. Archeologický průzkum však dosud nebyl proveden. Jedna
ze starých pověstí vypráví, že tu stával strážný
domek. Když byl časem opuštěn, nastěhoval se tu
nějaký rytíř z rodu Šubířů. Další domněnka vede
do Horného Slezska k polské Vratislavi. Tam leží
obec Chobenia. Chobyňští měli v erbu tři zlaté
pruhy a v klenotu na koruně listnatý strom. Dosud však nebyly prostudovány archívy v Horním
Pavel Šín ml.
Slezsku.

Na Konickém dni řemesel
předvedli stylovou raritu
pokračování ze str. 1
... zdejšího hřbitova. „My jsme ji opravili a během
letošních vánočních trhů bychom rádi lidem přiblížili nejen tuto stavbu, ale zejména její obrovský
význam, jenž pro naše město měla,“ navnadil Pavel Šín, který počítá i s tím, že příští rok se Den
řemesel do Konice vrátí. „Hodně ovšem bude záležet na přízni města Konice, Olomouckého kraje
a našich četných sponzorů z řad soukromníků, bez
nichž podobnou akci pořádat nelze,“ podotkl.
Reportáž Martina Zaorala pro Prostějovský
večerník poupravil se souhlasem autora Pavel
Šín ml. Původní článek a fotografie najdete na
www.vecernikpv.cz
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5. až 9. 7.
Letní turistický sraz v Olomouci
18. ročník turistického pochodu, pořádá KČT –
Klub dobrý hospodář. Účastníkům bude upřesněno.

Neděle 17. 7. – Okolo Romže
Vlakem v 9.11 hodin jedeme do Prostějova. Od
místního nádraží se vydáme k toku Romže a po
modré zn. pokračujeme kolem vody přes Zdětín
až na Bělecký mlýn. Zpět vlakem v 15.23 hodin
(17.23 hodin) 15 km.

Sobota 23. 7. – Skřípov
Sraz ve 13 hodin na kruháči. Po červené zn. kolem Sládkové skály do Šubířova. Od rybníku se
dáme spojkou do Skřípova a odtud po silnici do
Konice. 12 km.

ZPRAVODAJ KONICE

PROGRAM
červenec / srpen
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
Pátek 1. 7. (9 – 12 hodin)
Volná herna

Neděle 21. 8. – Ochozská kyselka
Sraz ve 13 hodin na autobusovém nádraží. Po ŽZ
se vydáme k prameni Kyselky, dále neznačenou
cestou do Rakové a přes Rakůvku a Ochoz do Konice. 13 km.

Sobota 27. 8.
Stražisko, Štarnov, Konice
Sraz na autobusovém nádraží ve 13.00 hodin. Po
silnici k Čertovým rybníkům, odtud po MZ do
Štarnova a do Konice. 12 km.

Sobota 3. 9. – Smržická šlapka
Odjezd v 7.41 hodin vlakem do Kostelce a 8.20
hodin do Čelechovic. Odtud pěšky do Smržic. Pochod dle propozic KČT Smržice.

Sobota 10. 9.
Pochod KČT Konice „Za vílou Pilavkou“
Start od restaurace Na Bytovkách od 6.30 do
9.00 hodin. Trasy dle propozic pro pěší 14 km
a 22 km, cyklojízdy 20, 40 a 60 km. Pochod hvězdicového typu, odkudkoliv, kdo se dostaví do cíle, bude mu předán diplom, malé občerstvení
a dárek. Více viz plakát na str. 8

PSÍ KUSY
Animovaný / Komedie / Rodinný
Kanada, 2019, 87 min
(viz plakát str. 5)

AKCE
KONCERTY

Středa 24. 8. / Pátek 26. 8.
Pondělí 29. 8. / Středa 31. 8.
(vždy 9 – 12 hodin)
Prázdninový program

60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČSCH V KONICI

V pátek 29. 7. od 15.00 hodin
vás srdečně zveme na tradiční
Prázdninové odpoledne se Srdíčkem

PRÁZDNINOVÉ ODPOLEDNE
SE SRDÍČKEM

Od září 2022 bude v Mateřském centru opět
pravidelný program! Těšíme se na všechny
malé i velké návštěvníky a přejeme krásné
a pohodové léto :-)

(viz reklama na str. 3)
Zámecký park Konice
Pátek 29. července od 15.00 hodin

od 21.00 hodin LETNÍ KINO
(viz plakát na str. 5)
Areál chovatelů za Kružíkovou ulicí
Sobota a neděle 13. a 14. srpna
od 9.00 hodin

VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA,
PAVOUKŮ A KAKTUSŮ
(viz plakát na str. 8)
Komunitní centrum Konice
Sobota 27. srpna od 10.00 hodin

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
(viz plakát na str. 8)

Neděle 7. 8. – Plumlov

Sraz na kruháči ve 13 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.

Zámecký park Konice
Pátek 29. července od 21.00 hodin

Areál chovatelů za Kružíkovou ulicí
Sobota 9. července od 10.00 hodin

Odjezd vlakem v 9.11 hodin do Bedihoště (nebo do Čelčic), odtud naučnou stezkou do Skalky
– prohlídka lázní. Zpět se vydáme po cyklotrase
č. 5250 a č. 5249 do Pivína k vlaku. Odjezd v 16.47
hodin přes Prostějov do Konice. 14 km.

Sobota 13. 8. – Čunín žleb

LETNÍ
KONCERTY
KINO

od 4. 7. do 23. 8. ZAVŘENO
– příměstské tábory

Neděle 31. 7. – Skalka

Vlakem v 9.11 hodin do Prostějova. Po ČZ přes
Hloučel dojdeme do Plumlova. Odtud zpět busem ve 13.01 nebo v 16.32 hodin do Prostějova
a do Konice. 10 km.
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V červenci a srpnu bude provoz komunitního
centra omezen. O případných jednorázových akcích vás budeme včas informovat.
V termínech 4. – 15. 7. a 15. – 19. 8. budeme mít
zavřeno z důvodu čerpání dovolené. Na sobotu
27. srpna 2022 připravujeme již tradiční Rozloučení s prázdninami viz str. 8.
Sociální služby budou dostupné, mimo uvedené
termíny uzavření komunitního centra.
Z důvodu čerpání dovolené pracovníků těchto organizací doporučujeme si před plánovanou návštěvou ověřit přítomnost pracovníků, a to na následujících telefonních číslech: SOS dětské vesničky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 773 686 600, Člověk v tísni, dluhové poradenství a terénní program 778 485 352, Charita
Prostějov, sociální rehabilitace 777 731 329.
Kontakt: Mgr. Jitka Klemsová, DiS.
tel.: 702 269 964, jitka.klemsova@konice.cz

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
DOVOLENÁ Konice: 11. 7. a 1. – 19. 8. 2022
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.

VÝSTAVA UMĚLECKÝCH ŘEMESEL

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.

Vernisáž v pátek 8. července v 17.00 hodin
(viz plakát na str. 1)
Vstupné dobrovolné

Vstupenky zakoupíte v informačním centru. Nabízíme prodej suvenýrů a regionálních produktů.
Více na www.mekskonice.cz

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

VÝSTAVA
Galerie zámku Konice
8. července – 31. srpna

Vítá vás zámek Konice a Muzeum řemesel konicka, z. s.
v hlavní turistické sezóně 1. 6. – 31. 8. 2022

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE
V KONICI
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

VÝSTAVU
KRÁLÍKŮ, DRŮBEŽE, HOLUBŮ,
EXOTICKÉHO PTACTVA,
PAVOUKŮ A KAKTUSŮ

ZÁMEK KONICE
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
Otevřeno od pondělí do pátku
9.00 – 12.30 a 13.00 – 16.00
v sobotu 9.00 – 12.30 a 13.00 – 17.00
v neděli 14.00 – 17.00 hodin
Prohlídková trasa zámku Konice a expozic
(včetně největší sbírky seker zapsané do světové Guinnessovy
knihy rekordů) probíhá 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.
(Po dobu prohlídky mohou být ičko a galerie uzavřeny)
Vstupenky zakoupíte v informačním centru.
Tel.: 582 334 987, 739 333 721
icko.konice@seznam.cz / www.mekskonice.cz

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Sobota 13. 8. 2022 od 9.00 do 19.00 hodin
Neděle 14. 8. 2022 od 9.00 do 16.00 hodin
v areálu ČSCH v Konici (za Kružíkovou ulicí)

Město Konice

Vstupné: dospělí 30 Kč / děti do 15 let zdarma
Občerstvení zajištěno – Pečené makrely – Točené pivo
Skákací hrad – Tombola – Jízda na koni

SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ

sobota 27. srpna 2022

malování na textil
cvičení s Natálkou

Hodně zábavy, dárečků a opět velká tombola!

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

Za vílou Pilavkou
v sobotu 10. září 2022

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
60 km: Konice - Ochoz Kyselka - Krakovec - Laškov - Ludéřov - Drahanovice
novice - 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
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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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