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

Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů
v roce 2021 v České republice
Na celém území ČR bude přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů. Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc
z pátku 26. března na sobotu 27. března 2021. Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem
požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako on-line, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.
Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nejpozději 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem
dokument, seznam standardních sčítacích obvodů v obci včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čísla průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých sčítacích obvodech sčítání zajišťovat, včetně telefonního spojení
na bezplatnou informační linku sčítání a oficiální internetové adresy sčítání. Český statistický úřad žádá všechny občany, aby odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli k úspěšnému provedení sčítání.

Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. března 2021. Do 9. dubna 2021 má každý možnost sečíst se on-line
prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte on-line, má zákonnou povinnost
od 17. dubna do 11. května 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři.
Kontaktním místem České pošty, s. p., je pro naši obec Masarykovo náměstí 41, 798 52 Konice, telefon: 954 279 852.

Balóny Konice
Pilotka horkovzdušného balónu OK– 4731 Bc. Zuzana Klimešová nám poskytla řadu informací a zajímavostí, které se týkají právě létání s balónem. Děkujeme a věříme, že i vy si rádi
následující vyprávění přečtete.
Historicky první let balónu je datován na 4. červen 1783, kdy se vznesl horkovzdušný balón bratrů
Montgolfiérů před zraky dvora Ludvíka XVI.
Své prvenství má i náš krásný růžový kostkovaný balón OK 4731, který se poprvé vznesl nad Konicí
3. 11. 2010. Toto datum se tak navždy vepsalo do dějin balónového létání v Konici.
První start proběhl z louky za Konicí, příprava balónu, nafouknutí a následné odpoutání od země,
pomalé stoupání a krásný průlet přes centrum Konice. Na palubě balónu zkušený instruktor balónového létání, a budoucí piloti Lubomír Šmída (otec, provozovatel, který balónem již jednou letěl, a tak
jej to učarovalo, že pořídil vlastní) a Zuzana Šmídová (dcera) – dnes Klimešová. V té době já 22letá
studující holka, která do koše skočila s touhou stát se pilotkou horkovzdušného balónu.
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Balóny Konice
dokončení ze str. 1
A podařilo se, prošla jsem si pilotním výcvikem,
který zahrnoval spoustu startů, kolikrát i drsnějších přistání a nouzové postupy, abych jako pilot
byla vždy připravena řešit jakoukoliv krizovou
situaci. Balónové létání patří mezi jedno z nejbezpečnějších létání u nás, nicméně i tak je potřeba být připraven na cokoliv. Obvykle když vidíte na obloze letět balón, čekáte na palubě pilota. U nás je to trošku jinak, můžete letět s pilotem
i s pilotkou. Pro ženu je to netradiční povolání,
stejně asi jako řidička kamionu či autobusu – ale
proč ne. V České republice je v současné době 7
pilotek balónu.
Létání se mi vždy líbilo a balón byl v té době v naší oblasti málo známá sportovní aktivita, která se
však průběhu našeho 11letého létání stala velmi
atraktivní a vyhledávanou.
Balónovému létání se věnuji od roku 2010, a propadla jsem mu natolik, že se ve vzduchu cítím jako doma. Náš krásný balón je české výroby a veškeré vybavení pravidelně každý rok prochází
technickou prohlídkou pro zajištění maximální
bezpečnosti letu.
Pilotovat balón je nádherná, nicméně zároveň
i psychicky a fyzicky náročná činnost. Každý let
je potřeba předem pečlivě připravit. Pilot musí
dokonale znát meteorologické podmínky, vzdušné prostory letu, letecké předpisy, musí umět
ovládat radiokomunikaci s letišti.
Pokud podmínky pro let nejsou stoprocentní, let
rušíme a navrhujeme náhradní termín. Jde nám
vždy o to, abyste si z letu odnesli ty nejhezčí vzpomínky. Teď vás možná napadá otázka, jestli se dá
balón nějakým způsobem řídit. Kormidlo nemá
a letí podle aktuálního směru větru, nicméně většinou díky stoupání a klesání může balón využívat různé směry větru v různých výškách. V našem koši máme 3 palivové lahve s propan butanem, který slouží jako palivo pro hořák ohřívající vzduch v obalu balónu. Na každý start jsme tak
vybaveni 210 litry paliva, které bohatě poslouží pro bezpečnou hodinku až hodinku a půl ve
vzduchu. Balón je vyroben z polyesterové tkaniny, která je odolná proti vysokým teplotám a koš
je pleten z proutí, které zvládne i tvrdší přistání
v silnějším větru.
Nejlepší práce je ta, která je zároveň i Vašim koníčkem, a u mě to tak platí na 100%. Vždy říkám,
že to není koníček, ale obrovský kůň. A jsem šťastná, že tomuto koni již teď podléhají oba synové –
Matýsek (6) a Šimonek (3) – a často nás na letech
i doprovází. Létáním tak žije téměř celá rodina.
Žádný pilot s balónem neodletí sám, důležitou
součástí je i pozemní personál, který zajišťuje doprovod balónu na místo přistání. Spousta z vás,
kteří si to teď čtete, už jste s námi letěli, tak mi

ZPRAVODAJ KONICE
dáte určitě za pravdu, že každý let je jiné krásné
dobrodružství a pohled z výšky na tu naši krásnou zem vás alespoň na chvíli vytrhne z každodenní reality. Největší odměnou je pro nás nadšený pasažér a úsměv na tváři.
Létáme celoročně, nicméně hlavní letová sezóna je v jarních, letních a podzimních měsících.
Nejčastěji nás můžete vidět na obloze v oblasti
pohádkového Bouzova, Konice, Boskovické brázdy. Máme za sebou několik horských přeletů přes
Krkonoše (Sněžku), Jeseníky (Praděd), lety v Polsku, na jižní Moravě. Jakmile současná situace
dovolí, naším snem je přelet Tater a Alp – a sny se
mají plnit, takové vzpomínky vám nikdo nevezme. :-)
Zuzana Klimešová / red. PK

30. výročí vzniku
skupiny Marasd
O původem konické rockové kapele, věnující se
cca od roku 1992 intenzivněji vlastní tvorbě, slyšel v našem regionu (a často nejen v něm) jistě
téměř každý. Může se pyšnit úspěchy jako např.
třítýdenní vítězství v hudební – klipové hitparádě
Sosákova pětka na tehdejší TV Premiéra (dnešní
Prima), účast v hitparádě ESO na TV Nova, účast
v tehdejší hitparádě ČT – Medúza, její skladby
jsme zejména v průběhu druhé poloviny 90. let
mohli slýchávat na vlnách nejrůznějších regionálních, ale i celostátních rádií – např. Radiožurnálu, nezřídka i jako vítěze rádiových hitparád.
Kapelní diskografie nabízí pět řadových a jedno
výběrové Best of album z roku 2011, na portálu
youtube.com pak můžeme k dnešnímu dni shlédnout poměrně značné množství nejrůznějších
videoklipů. V Marasdu se za 30 let vystřídala zejména na postu kláves a bicích řada muzikantů,
v současné době skupina působí v sestavě: Víťa
Křivánek – kytara, zpěv, Pavel Křivánek – baskytara, zpěv, Pepa Hrabal – klávesy, zpěv a Roman
Mlynář – bicí. Jelikož v letošním roce slaví kapela výročí 30 let (vznik 1991), zeptali jsme
se jejího kapelníka Víti Křivánka, co pro své
příznivce a fanoušky k tomuto výročí Marasd
chystá.
„K výročí 30 let jsme se rozhodli všem těm, kdo
nám tak nějak zůstávají věrní, nabídnout hned
tři zajímavé hudební ochutnávky. První je reedi-
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ce našeho zřejmě nejúspěšnějšího alba Nesmíš
všechno vážně brát, jehož původní skladové zásoby jsou již delší čas vyprodány a o CD je pořád
poměrně značný zájem – a to nejen v moravském
regionu. Věřím, že je to dobrá zpráva pro ty, kteří
do dnešního dne album fyzicky nevlastní, nebo
jim třeba chybí v jejich sbírce. Zvuk nahrávky prošel ve studiu Deltaphon records vkusným a nenásilným remasteringem, který, ač v jistých směrech vylepšený, plně zachovává vlastnosti a jakési ‚kouzlo nedokonalosti‘ původní nahrávky,
upravena a aktualizována byla i PC datová stopa, původně uzpůsobená systému Windows 95.
K dostání by CD mělo být zhruba na přelomu letošního jara a léta.
Druhou událostí, které momentálně věnujeme
svůj čas a energii, je vznik zbrusu nového alba
(prozatím nemá název), které bychom chtěli, pokud to celková situace dovolí, v létě veřejně představit a pokřtít (viz dále). Jako většina hudebních uskupení – tak i my jsme využili současnou
‚Korona dobu‘, dali dohromady hudební nápady,
takříkajíc se zavřeli do studia a nyní intenzivně
pracujeme na nových nahrávkách. Už teď můžu
prozradit, že půjde o hudebně zajímavý celek
a projekt, neboť o autorství cca deseti písní jsme
se tentokrát víceméně rovným dílem podělili tři
– já (Víťa), Pavel a Pepa – a jelikož každý z nás
skládá trochu jinak, výsledkem bude skutečně
nebývale pestrá písňová kolekce. Musím říct, že
jsme se do skládání a realizace nashromážděných nápadů po jistém čase celkem nadšeně vrhli
a věříme, že výsledek bude stát skutečně za to.
Co se týče textů, tak jsme se na tomto albu rozhodli dát prostor (i) externím spolupracovníkům,
např. se zde objeví jméno výborné zlínskootrokovické zpěvačky, autorky a hlasové pedagožky

