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Soňa Holíková představila své malby i výtvarné přátele
Kontrast snových abstraktních maleb a expresivního vidění světa, tak vypadalo v konické
Zámecké galerii setkání dvou výtvarnic Soni
Holíkové a Dity Langerové.

Obě autorky představily svá díla na vernisáži
výstavy 4. března 2016. O úvodní program se
postarala žákyně ZUŠ Konice Eva Kopřivová.
Soňa Holíková se narodila v Prostějově, dětství prožila se svými rodiči a starším bratrem
v Malém Hradisku. Od svých devatenácti let
bydlí v Prostějově, kde vychovává i své dvě děti.
Vystudovala Střední pedagogickou školu v Boskovicích. S kresbou paní Soňa Holíková začala
s podporou svých rodičů už v dětství. Do svých
osmnácti let pak navštěvovala výtvarný obor
ZUŠ Vladimíra Ambrose v Prostějově.
Druhá výtvarnice Dita Langerová žije i tvoří
v Otaslavicích. Vystudovala Pedagogickou fakultu v Ostravě, obor Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ a ZUŠ.

V současné době je na mateřské dovolené a studuje Pedagogickou fakultu v Olomouci. I ona se
výtvarným činnostem věnuje od dětství. I když
holduje všem uměleckým oborům, nakonec
prostor pro největší seberealizace nalezla právě v malbě.

Výstavu ovšem netvořily jen olejomalby, Soňa
Holíková se věnuje práci s polymerovou hmotou a tak zde představila i šperky a dekorace
z tohoto materiálu. S polymerovou hmotou pracuje od roku 2009 a jak sama říká, je to doslova její vášeň. Protože velmi ráda pracuje s lidmi a dělí se o svoje zkušenosti, vede od roku
2013 se svou kamarádkou Evou Schwarzovou
výtvarné kurzy pro děti i dospělé.
V Konici se obě výtvarnice představily na Velikonoční tvořivé dílně 24. 3. 2016, kterou spolu s Městským kulturním středisko organizovalo Mateřské centrum Srdíčko.

POZVÁNKA NA ZÁMECKÉ VÝSTAVY

Na dílně si všichni návštěvníci mohli vyzkoušet práci s polymerovou hmotou, vytvořit nejrůznější velikonoční ozdoby včetně věnečků,
závěsných ozdob nebo kraslic. Kdo by si na výrobek netroufl, mohl si jej od profesionálních
výtvarnic za symbolickou cenu zakoupit.
Děkujeme tímto autorkám i návštěvníkům za
velmi vydařenou akci.

Za MěKS Konice Jiřina Novotná

Výzva pro všechny šikovné tvůrce
nejen z Konice:
Opět se můžete do 15. dubna 2016
přihlásit se svými pracemi k účasti na
výstavě Kouzlo šikovných rukou
na e-mail: zpravodaj.konice@seznam.cz
nebo na tel.: 602 115 351.
Z důvodů omezené kapacity výstavních
prostor si vyhrazujeme možnost výběru.

FOTOAKTUALITY

Milan Al-Ashhab – Houslový recitál 17. 2. 2016

Kytarový soubor Non Mesure – 23. 3. 2016
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Zastupitelstvo
města Konice
22. února 2016
Zápis č. 9/2016
z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 22. února 2016
v malém sále zámku v Konici.
Přítomni: Anna Hanáková, Petr Krejčí, MUDr. Irena Lenfeldová, František Novák, Ing. Svatopluk
Odehnal, Bc. Jaroslav Procházka, Ing. Arnold
Rozehnal, Mgr. Jaromír Schön, Pavel Studený,
Pavel Šín, Vlastimil Šmída, Mgr. Petr Vařeka,
Mgr. Antonín Vymětal.
Tajemník: Ing. Bc. Opletal Dušan
Omluveni: Ing. Leo Doseděl, Ing. Petr Ullman
Program:
1. Zahájení.
2. Kontrola usnesení ZM a RM za období od
14. 12. 2015 do 22. 2. 2016.
3. Rozpočtové opatření č. 6/2016 a č. 7/2016.
4. Změna zřizovací listiny JSDH Runářov.
5. Schválení zástupce města do dozorčí rady
Vodovodů a kanalizací Prostějov, a.s.
6. Schválení měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva.
7. Majetkové záležitosti.
8. Dotazy, připomínky a podněty členů ZM
a dalších osob.
9. Usnesení a závěr.
Ad 1) Jednání Zastupitelstva města Konice
v 18.00 hodin zahájil a řídil starosta města
p. František Novák. Seznámil přítomné s programem jednání. V souladu s jednacím řádem
jmenoval starosta zapisovatelkou jednání paní
Veroniku Kutou a dva ověřovatele zápisu, pana Petra Krejčího a pana Ing. Svatopluka Odehnala.
Předložený program byl schválen poměrem
hlasů 13–0–0.
Ad 2) Byla provedena kontrola usnesení ZM
a usnesení RM za období od 14. prosince 2015
do 22. února 2016.
Kontrola usnesení byla schválena poměrem
hlasů 13–0–0.
Ad 3) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
Rozpočtová opatření č. 6/2016 a č. 7/2016,
která se týkají:
Rozpočtové opatření č. 6/2016
Jedná se o zapojení přebytku peněžních prostředků na bankovních účtech do rozpočtu
města na rok 2016 ve výši 3.990.369,03 Kč.
Financování:
Položka 8115 změna stavu na bankovních účtech 3.990.369,03 Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
– viz tabulka níže
MUDr. Lenfeldová – Bude možno čerpat pro sociální služby?
starosta – Z nespecifikovaných rezerv, v průběhu roku podle situace.
Schváleno poměrem hlasů 13–0–0.

Rozpočtové opatření č. 7/2016
Jedná se o změnu v rozpočtu města. Navýšení finančních prostředků za prodej pozemků
v k.ú. Konice, schváleno Zastupitelstvem města Konice, usnesení č. 5/2015, bod 6d) ze dne
31. srpna 2015. Rozpočtové opatření ve výši
510.700,– Kč.
V příjmech bude rozpočtováno:
§ 3639 Komunální služby, položka 3111 příjmy z prodeje pozemků 509.700,– Kč,
§ 3639 Komunální služby, položka 2329 ost.
nedaňové příjmy 1.000,– Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
Na položku Uhrazené splátky dlouhodobých
půjček 8124 – 254.850,– Kč,
§ 3639 Komunální služby, pol. 5901 nespecifikované rezervy org. 16000000 – 255.850,– Kč.
Mimořádná splátka dle úvěrové smlouvy článek VII bod p) – minimálně 50% příjmů pocházející z prodeje majetku nad 100.000Kč. Smlouva o úvěru č. 2327/09/LCD ze dne 13. 1. 2010
ve výši 254.850,– Kč (prodej pozemků).
Schváleno poměrem hlasů 13–0–0.
Ad 4) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
Změnu č. 2 zřizovací listiny Jednotky sboru
dobrovolných hasičů Runářov.
Schváleno poměrem hlasů 13–0–0.
Ad 5) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
Návrh zástupce města do dozorčí rady Vodovodů a kanalizací Prostějov, a.s.
Schváleno poměrem hlasů 13–0–0.
Ad 6) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
Stanovení měsíčních odměn za výkon funkce
neuvolněným členům zastupitelstva.
Schváleno poměrem hlasů 13–0–0.
Ad 7) Majetkové záležitosti
a) Prodej pozemků p.č. 1023/7 a části p.č.
1023/2 v k.ú. Konice.
Neschváleno poměrem hlasů 13–0–0.
b) Prodej části p.č. 578/6 v k.ú. Čunín.
Neschváleno poměrem hlasů 13–0–0.
c) Darovací smlouva mezi městem a Tělocvičnou jednotou Sokol Konice týkající se darování vzduchotechnického zařízení a ozvučení
v budově ev. č. 205 v Konici.
Schváleno poměrem 13–0–0.
d) Zpráva o rozpracovanosti investic města Konice 2015.
MUDr. Lenfeldová – K bodu 4) – Silnice k Jesenci je často využívána chodci, cyklostezka problém nevyřeší.
Schváleno poměrem hlasů 13–0–0.
Vzhledem k tomu, že nebyly žádné další dotazy a připomínky, starosta poděkoval za účast
a jednání zastupitelstva v 18.30 ukončil.
Usnesení (9/2016)
1. Schvaluje kontrolu usnesení ZM a RM za
období od 14. 12. 2015 do 22. 2. 2016.
2. Schvaluje rozpočtová opatření č. 6/2016
a č. 7/2016, která se týkají:
Rozpočtové opatření č. 6/2016
Jedná se o zapojení přebytku peněžních prostředků na bankovních účtech do rozpočtu
města na rok 2016 ve výši 3.990.369,03 Kč.
Financování:
Položka 8115 změna stavu na bankovních účtech 3.990.369,03 Kč
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Ve výdajích bude rozpočtováno:

Rozpočtové opatření č. 7/2016
Jedná se o změnu v rozpočtu města. Navýšení finančních prostředků za prodej pozemků
v k.ú. Konice, schváleno Zastupitelstvem města Konice, usnesení č. 5/2015, bod 6d) ze dne
31. srpna 2015. Rozpočtové opatření ve výši
510.700,– Kč.
V příjmech bude rozpočtováno:
§ 3639 Komunální služby, položka 3111 příjmy z prodeje pozemků 509.700,– Kč,
§ 3639 Komunální služby, položka 2329 ost.
nedaňové příjmy 1.000,– Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
na položku Uhrazené splátky dlouhodobých
půjček 8124 – 254.850,– Kč,
§ 3639 Komunální služby, pol. 5901 nespecifikované rezervy org. 16000000 – 255.850,– Kč.
Mimořádná splátka dle úvěrové smlouvy článek VII bod p) – minimálně 50% příjmů pocházející z prodeje majetku nad Kč 100.000.
Smlouva o úvěru č. 2327/09/LCD ze dne 13. 1.
2010 ve výši 254.850,– Kč (prodej pozemků).
3. Schvaluje Změnu č. 2 zřizovací listiny Jednotky sboru dobrovolných hasičů Runářov.
4. Navrhuje podle §84 odst. 2 písm. g) zákona
č. 128/2000 Sb. O obcích p. Ing. Bc. Dušana
Opletala jako zástupce města Konice do dozorčí rady Vodovodů a kanalizací Prostějov, a.s.
5. Schvaluje měsíční odměny neuvolněným
členům zastupitelstva za výkon jednotlivých
funkcí s účinností od 1. 3. 2016 ve výši:
člen zastupitelstva 576 Kč, člen rady 1.578 Kč,
předseda finančního a kontrolního výboru
1.386 Kč
U členů zastupitelstva, kteří jsou současně členy rady nebo předsedy výborů zastupitelstva,
se odměny kumulují.
6. a) Neschvaluje prodej pozemků p.č. 1023/7
a části p.č. 1023/2 v k.ú. Konice.
b) Neschvaluje žádost o prodej části p.č. 578/6
v k.ú. Čunín.
c) Schvaluje darovací smlouvu mezi městem
a Tělocvičnou jednotou Sokol Konice týkající se darování vzduchotechnického zařízení
a ozvučení v budově ev. č. 205 v Konici.
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d) Schvaluje dle přílohy „Zprávu o rozpracovanosti investic města Konice 2015“, aktivní
a zmařené investice.

Rada
města Konice
7. března 2016
Usnesení č. 25/2016
1. Rada města Konice schvaluje plán účetního
odpisu majetku města Konice na rok 2016.
2. Rada města Konice schvaluje Roční plán pro
provádění finančních kontrol ve městě Konice a zřízených příspěvkových organizacích pro
rok 2016.
3. Rada města Konice schvaluje:
a) Rozpočtové opatření č. 8/2016
Jedná se o poskytnutí státního příspěvku na
rok 2016 od Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče v souladu s § 47d, odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb. O sociálně-právní ochraně
dětí ve znění pozdějších předpisů ve výši
96.000,– Kč.
V příjmech bude rozpočtováno:
Položka 4116 ÚZ 13010 – 96.000,– Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:

V účetní evidenci musí být jejich příjem a čerpání označeny účelovým znakem, který umožní oddělené vyúčtování skutečných příjmů
a výdajů.
b) Rozpočtové opatření č. 9/2016
Jedná se o převod finančních prostředků ve
výdajové části rozpočtu z rezerv na polikliniku (oprava hromosvodu, hlavní budova). Rozpočtové opatření ve výši 76.000,– Kč
Rozpočtováno ve výdajích:
§ 6409 Ostatní činnosti, pol. 5901 nespecif.
rezervy, org. 5000000 – 76.000,– Kč,
§ 3519 Poliklinika, pol. 5171 opravy a udržování, org. 16000000 – 76.000,– Kč.
c) Rozpočtové opatření č. 10/2016
Jedná se o náhradu škody od pojišťovny – vloupání, poliklinika Konice, 2.168,– Kč.
V příjmech bude rozpočtováno:
na § 3519, položka 2322 Přijaté pojistné náhrady 2.168,– Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
na § 3519, položka 5171 Opravy a udržování,
org. 16000000 – 2.168,– Kč.
4. Rada města Konice schvaluje investiční akci
– Rekonstrukce budovy Mateřské školy Konice čp. 202 dle předložené žádosti.
5. Rada města Konice bere na vědomí zprávu
o zjištěních z provedeného auditu podle zákona č. 320/2001 Sb. O finanční kontrole ve
městě Konice, konaného dne 1. 2. 2016.
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6. Rada města Konice:
a) Na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb. O požadavcích na schvalování účetních závěrek
vybraných účetních jednotek dle §11, dne
7. 3. na 2016 Rada města Konice ve složení členů František Novák, Bc. Jaroslav Procházka,
Mgr. Petr Vařeka, Ing. Leo Doseděl a Mgr. Antonín Vymětal schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Konice, Kostelní 46, 798 52 Konice, IČ:
00209988, sestavenou k rozvahovému dni
31. 12. 2015.
b) Rada města Konice schvaluje zlepšený
hospodářský výsledek za rok 2015 ve výši
3.551,94 Kč a schvaluje rozdělení zlepšeného
hospodářského výsledku tak, že tento bude
plně přidělen do rezervního fondu.
7. Rada města Konice:
a) Na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb. O požadavcích na schvalování účetních závěrek
vybraných účetních jednotek dle §11, dne
7. 3. na 2016 Rada města Konice ve složení členů František Novák, Bc. Jaroslav Procházka,
Mgr. Petr Vařeka, Ing. Leo Doseděl a Mgr. Antonín Vymětal schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Konice,
Smetanova 202, 798 52 Konice, IČ: 70988480,
sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2015.
b) Rada města Konice schvaluje zlepšený
hospodářský výsledek za rok 2015 ve výši
325,02 Kč a schvaluje rozdělení zlepšeného
hospodářského výsledku tak, že tento bude
plně přidělen do rezervního fondu.
8. Rada města Konice:
a) Na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb. O požadavcích na schvalování účetních závěrek
vybraných účetních jednotek dle §11, dne
7. 3. na 2016 Rada města Konice ve složení členů František Novák, Bc. Jaroslav Procházka,
Mgr. Petr Vařeka, Ing. Leo Doseděl a Mgr. Antonín Vymětal schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a gymnázium města Konice, Tyršova 609, 798 52 Konice, IČ: 47918594, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2015.
b) Rada města Konice schvaluje hospodářský výsledek za rok 2015 ve výši nula Kč.
9. Rada města Konice schvaluje Smlouvu č. 06
-2016 O výpůjčce pozemků p.č. 123 a 124
v k.ú. Konice na dobu 10 let uzavřenou se společností Muzeum řemesel Konicka.
10. Rada města Konice navrhuje Zastupitelstvu města Konice neschválit prodej části pozemku p.č. 5874 v k.ú. Konice.
11. Rada města Konice schvaluje panu Karlu
Zelinkovi, Chválkovická č. p. 160, 779 00 Olomouc, IČ: 16363949 pronájem části Masarykova náměstí v Konici (parcely č. 695/1 v k. ú.
Konice) ve dnech 16. – 23. 5. 2016 za účelem
provozování lunaparku za částku 55.000,– Kč
za 8 dnů. Platba při podpisu smlouvy.
12. Rada města Konice schvaluje:
a) Pronájem zámeckého areálu v Konici panu Tomáši Greplovi, Radošovec 639, Konice,
IČ: 64261867 za účelem pořádání akce „Pálení čarodějnic“ dne 30. 4. 2016 od 17.00 do
20.00 hodin s programem pro děti. Za předpokladu konání této akce schvaluje taktéž pro-
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nájem na taneční zábavu konanou téhož dne
od 20.00 do 02.00 hodin následujícího dne.
Rada souhlasí s poskytnutím slevy na nájmu
z důvodu pořádání akce pro děti. Platba je stanovena na 4.033,– Kč včetně DPH 21%,
b) Výpůjčku zámeckého areálu v Konici panu Tomáši Greplovi, Radošovec 639, Konice,
IČ: 64261867 za účelem pořádání akce „Legendy se vrací“ dne 17. 6. 2016 od 18.00 do
03.00 hodin dne následujícího.
13. Rada města Konice schvaluje pronájem
zámeckého areálu v Konici panu Tomáši Greplovi, Radošovec 639, Konice, IČ: 64261867 za
účelem taneční zábavy dne 20. 5. 2016 od
20.00 do 02.00 hodin dne následujícího.
14. Rada města Konice schvaluje Dodatek č. 1
ke smlouvě č. EE_00288365/2016-17 O sdružených službách dodávky elektřiny ze dne
3. 8. 2015, uzavřený mezi E.ON Energie, a.s.,
F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice,
IČ: 26078201, zastoupenou společností E.ON
Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6,
České Budějovice, IČ: 25733591 a městem Konice, Masarykovo nám. 27, Konice, IČ:00288365.
15. Rada města Konice schvaluje umístění loga
společnosti FCC Litovel, s.r.o., Cholinská 1008,
Litovel na odpadové nádoby ve vlastnictví města Konice.
16. Rada města Konice:
a) Schvaluje Dohodu o ukončení nájmu se společností Fyzioterapie Zapletalová, s.r.o.
b) Vyhlašuje záměr pronájmu místností č. 5
a 6 v budově Centra zdravotních služeb v Konici č.p. 392, která je součástí stavebního pozemku p.č. 1409 v k.ú. Konice.
17. Rada města Konice schvaluje prodej 4 ks
PC i.č. 0102801079, 0102801077, 0102801076
a 0102801091 za cenu 500,– Kč/ks vč. DPH
zaměstnancům města.
18. Rada města Konice schvaluje Nařízení
č. 1/2016, kterým se mění Nařízení města Konice č. 5/2015 O stanovení rozsahu, způsobu
a lhůt odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic.
19. Rada města Konice schvaluje akce Městského kulturního střediska Konice:
19. 6. 2016 Žváčkův festival dechových hudeb
– 21. ročník, zámecký park, 7. 8. 2016 Divadlo
na zámku – 8. ročník, konický zámek, 17. 12.
2016 Vánoční trhy – 22. ročník, Masarykovo
nám. a výpůjčku místnosti č. 212 na zámku
v Konici dne 19. 6. 2016 za účelem šatny pro
účinkující Žváčkova festivalu dechových hudeb.
20. Rada města Konice schvaluje:
a) Žádost Dalibora Šímy (pořadatele) na pořádání automobilových závodů – Březský vrch
v termínech 16. – 17 .4. 2016 a 1. – 2. 10. 2016
vždy od 7.00 do 18.00 hodin za předpokladu
dodržení podmínek stanovených v Rozhodnutí o povolení úplné uzavírky, zvláštního užívání krajské silnice II/373 a stanovení dopravního značení odborem dopravy MěÚ Konice,
b) Výpůjčku prostorů pro parkování závodních vozidel (parc. č. 1401, 1423, 1488, 4408
v k.ú. Konice).
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21. Rada města Konice bere na vědomí Nabídku zpracování a vydání knihy pro město
Konice od F.R.Z. reklamního studia, Čechyňská 8, 602 00 Brno.
22. Rada města Konice bere na vědomí Nabídku implementace normy ČSN EN ISO 50001
a zavedení informačního systému pro energetický management firmou ENSYTRA, s.r.o.,
náměstí Svobody 931/22, 789 85 Mohelnice.
23. Rada města Konice bere na vědomí Žádost
o finanční dar na poskytované sociální služby
Domovu pro seniory v Kostelci na Hané.
24. Rada města Konice bere na vědomí Žádost
o příspěvek na činnost Svazu tělesně postižených v České republice, z.s., okresní organizace, Kostelecká 4165/17, 796 01 Prostějov.
25. Rada města Konice bere na vědomí odpis
pohledávky dle přílohy o pozůstalostním řízení.
26. Rada města Konice navrhuje Zastupitelstvu
města Konice schválit prodej části pozemku
p.č. 250/5 v k.ú. Ladín.
27. Rada města Konice navrhuje Zastupitelstvu
města Konice schválit prodej části pozemku
p.č. 250/5 v k.ú. Ladín.
28. Rada města Konice v souladu s ustanovením
§ 102, odst. 2 písm. b) zákona č. 128/200 Sb.
O obcích v platném znění a v souladu s ustanovením § 166, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.
O předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
v platném znění: Vyhlašuje konkurs na obsazení pracovního místa ředitele Mateřské školy Konice, Smetanova 202, příspěvkové organizace, IČ: 70988480, s předpokládaným nástupem dne 1. 7. 2016.
29. Rada města Konice v souladu s vyhláškou
č. 54/2005 Sb. O náležitostech konkursního
řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, jmenuje konkursní komisi
pro konkursní řízení na obsazení pracovního
místa ředitele Mateřské školy Konice, Smetanova 202, 798 52 Konice, příspěvková organizace, IČ: 70988480. Složení konkursní komise
dle přílohy.
30. Rada města Konice souhlasí s převzetím
finančního účelově určeného daru na základě
Darovací smlouvy. Příjemce Základní škola
a gymnázium města Konice, od dárce společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4, Praha 4, IČ: 24231509.
31. Rada města Konice schvaluje podle §102,
odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. O obcích uzavření veřejnoprávních smluv o zajišťování výkonu přenesené působnosti speciálního stavebního úřadu na úseku místních komunikací
mezi městem Konice a obcemi Ochoz a Dzbel.
Usnesení bylo schváleno v poměru: pro 5, proti
0, zdržel se 0

ZPRAVODAJ KONICE

duben 2016

MŠ Konice

ZUŠ Konice

Návštěva u hasičů

Z činnosti ZUŠ

Ve středu 9. 3. jsme s dětmi navštívili požární
stanici v Konici. Hasiči nás provedli celým areálem – děti viděly dispečink, posilovnu, ložnici,
kuchyňku, garáže. Potom následovala ukázka
vybavení hasičského auta a techniky, kterou
používají při zásahu. Děti si také prohlédly
oblečení, které hasiči potřebují ke své práci.
Každý se mohl posadit za volant hasičského
vozu a vyzkoušet si, jaké to je mít na sobě hasičskou přilbu. Na závěr se děti s hasiči vyfotili a paní učitelky dostaly do každé třídy pro
děti omalovánky, pexeso a CD „Duha bezpečí“.
Konickým hasičům moc děkujeme za pozvání, byl to pro děti opravdový zážitek.
Kvapilová Milada, uč. MŠ Konice

Velikonoce v MŠ

Týden před Velikonocemi přišel za dětmi do
mateřské školy „Velikonoční zajíček“. Společně s ním se děti seznámily s velikonočními
zvyky, naučily se básničku, pomáhaly zajíčkovi hledat ztracená vajíčka, soutěžily a plnily
různé úkoly, které si pro ně zajíček připravil.
Nakonec měl zajíček pro všechny děti ve svém
velikonočním košíčku sladkou odměnu.
Všichni jsme se také těšili na již tradiční „Velikonoční tvoření“, na kterém si děti společně
se svými rodiči a sourozenci namalovaly velikonoční kraslice nebo vytvářely zajíčky, slepičky, ovečky a další velikonoční dekorace, které
nám nejprve ozdobily celou mateřskou školu,
a potom si je děti odnášely domů.
Děti také navštívily knihovnu, kde si pro ně
paní knihovnice Vlasta Snášelová připravila
krásný program s pohádkou „O jarním sluníčku“.
Začátek jara je v naší mateřské škole vždy pestrý a teď už jenom vyhlížíme, kdy přiletí čápi.
Lenka Řezníčková, uč. MŠ Konice

V letošním školním roce 2015/16 byla MŠMT
vyhlášena soutěž ve hře na elektrické klávesové nástroje. Školního kola se zúčastnilo 10 žáků,
do okresního kola postoupily 3 žačky. Okresní kolo soutěže se konalo 25. 2. 2016 v Němčicích nad Hanou. Účastnily se žačky: Zuzana
Kvapilová – II. kategorie – 1. místo, Markéta Navrátilová – V. kategorie – 1. místo + postup do
krajského kola, Jana Zatloukalová – 1. místo.
Mažoretkový soubor Večernice z Konice se
6. 2. 2016 zúčastnil soutěže mažoretek a twirlingu v Prostějově, kde obhájil 3. místo jak za
skupinové vystoupení, tak za duo.
V březnu 19. 3. se tento soubor zúčastnil nesoutěžní přehlídky ve Ždánicích u Brna. Před
sebou mají mažoretky ještě 9. 4. 2016 vystoupení v Litovli a pak už se na ně budeme těšit
jako každý rok na Žváčkově festivalu v Konici.
Helena Hrabalová, zástupkyně ředitelky

Program MC Srdíčko
duben 2016
Pondělí (dle domluvy) Cesta ke zdravé rodině – přímá pomoc rodinám, 739 246 008
Úterý (dle domluvy) Konzultační a informační středisko v Srdíčku – základní individuální poradenství a zprostředkování poradenství v oblasti prorodinných služeb –
608 000 181, dasatrnkova@seznam.cz
Třetí úterý v měsíci (8 – 10 hodin) Setkání
věřících maminek – 733 754 143
Středa, pátek (8 – 12 hodin, pátky volný program) Klub pro rodiče a děti – 739 246 019
6. 4. – Cvičení se stuhou
13. 4. – Na dvorku
20. 4. – Pampeliškování
27. 4. – Čarodějnice
Středa (14 – 17 hodin) Mezigenerační setkávání v Srdíčku – 739 246 019
Čtvrtek (9 – 13 hodin) Srdíčkový klub –
739 246 019
Třetí čtvrtek v měsíci (10 – 12 hodin) Klub
pro rodiče se zdravotně znevýhodněnými
dětmi – 739 246 008
Pátek pro předem objednané Laktační poradenství – 739 246 019
MIMOŘÁDNÉ AKCE – DUBEN 2016
1. 4. od 10 hodin – Prezentace produktů léčebné kosmetiky, lektor Dana Poláková
13. 4. od 15 hodin – Prezentace produktů
léčebné kosmetiky, lektor Dana Poláková
21. 4. od 9.30 hodin – Poradna Energy – diagnostika přístrojem Supertronic pro předem
objednané – 739 246 008
Těšíme se na Vás !!!
Aktivity projektu „Rodina od A až do Z“
jsou podpořeny z dotačního programu
Rodina a ochrana práv a dětí MPSV

duben 2016

MAS Region Haná, z.s.
Region HANÁ
Vážení přátelé,
tímto způsobem bychom vás chtěli začít pravidelně informovat o veškerém dění a aktivitách spojených s působením Místních akčních
skupin (MAS) Region Haná, z.s. v oblasti vzdělávání v obci s rozšířenou působností (ORP)
Konice. Přejeme si, abyste měli přehled nejen
o tom, co se již podařilo, ale také o nejbližších
krocích, které budou následovat.
V současné době se vytváří Místní akční plán
vzdělávání v ORP Konice (dále jen MAP), jehož
realizátorem je již výše uvedený Region HANÁ,
z.s., sídlo: nám. T. G. Masaryka 99, 783 44 Náměšť na Hané.
V počátku se zdařilo navázat partnerství a kontakty mezi aktéry v území, což je základem
úspěšné spolupráce v ORP Konice. Výsledkem
vzájemné spolupráce a dohody mezi jednotlivými aktéry v území bylo sestavení Řídícího
výboru MAP – navrhování jeho členů proběhlo při úvodním setkání 17. 2. 2016 na zámku
v Konici (zástupci zřizovatelů škol, vedení škol,
zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání, zástupci ZUŠ atd.) Řídící výbor
má významnou funkci – schvalování dílčích
prvků Strategie MAP vzdělávání v ORP Konice.
Cílem místního akčního plánování je podpora
rozvoje potenciálu a osobnosti každého dítěte a žáka ve věku do 15 let. Každý místní akční
plán rozvoje vzdělávání musí ve výsledku obsahovat tři povinná opatření:
1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost, inkluze, kvalita
2. Čtenářská a matematická gramotnost
v základním vzdělávání
3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí
a žáků ohrožených školním neúspěchem
Tato opatření nabývají velkého významu právě
v době, kdy byla schválena novela školského
zákona č. 82/2015 Sb. stejně jako vyhláška
č. 27/2016 Sb. O vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
Nastoluje se rovný přístup ke vzdělávání všech
žáků v rámci České republiky. Cílem tohoto
procesu je nastavení pozitivních podmínek pro
vzdělávání všech žáků tak, aby při zabezpečení adekvátních podpůrných opatření, nezbytných pro zajištění vzdělávacích potřeb každého žáka, bylo možné vzdělávání uskutečňovat
přednostně v hlavním vzdělávacím proudu.
Hlavním přínosem realizace MAP je vybudování udržitelného systému komunikace mezi
aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. MAP
stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné
k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na
základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty
a analýzami v území.
Očekávaným výstupem MAP je dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území a dále soubor aktivit, ve kterých se navrhují konkrétní
řešení místních problémů v dohodnutých prioritách.

ZPRAVODAJ KONICE
Spolupráce se všemi aktéry bude probíhat formou workshopů, kulatých stolů atd.
Ad 1) Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost, inkluze, kvalita
V tomto opatření bude MAP vzdělávání popisovat plánované aktivity vedoucí ke koordinovanému přístupu v péči a přípravě na vzdělávání v běžné mateřské škole dětí se speciálními
vzdělávacími potřebami (dále jen SVP). Dále
se zaměří na celkové zvyšování kvality vzdělávání a péče s důrazem na rozvoj klíčových
kompetencí všech dětí. MAP vzdělávání by
měl spojit všechny poskytovatele rané a předškolní péče v ORP Konice se zástupci cílových
skupin v partnerství tak, aby v místě vytvořili
koordinované aktivity.
Vhodnou aktivitou je společné vzdělávání vedení mateřských škol a pedagogických pracovníků, sdílení zkušeností mezi mateřskými
školami a neformálními zařízeními zajišťujících péči o děti před zahájením povinné školní docházky, společné využívání odborníků –
např. školního speciálního pedagoga, školního
speciálního psychologa, logopeda atd.
K rozvoji klíčových kompetencí všech dětí mohou sloužit různorodé kvalitní a inovativní aktivity v mateřských školách, např. komplexní
vybavení prostor (heren, učeben, školních zahrad) či pomůcek např. v oblasti polytechnického vzdělávání.
Ad 2) Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
Příklady aktivit v dané oblasti jsou např. zapojení pedagogických pracovníků škol do vzdě-
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lávání rodičů, kteří mají sami nízké nebo neukončené vzdělání. Další vhodnou aktivitou
může být rozvíjení základní gramotnosti prostřednictvím neformálního vzdělávání (např.
tematicky zaměřené kroužky, letní školy atd.)
Mohou být naplánovány a v následné výzvě
podpořeny aktivity knihoven a škol podporujících zapojení rodičů do čtení doma.
Ad 3) Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí
a žáků ohrožených školním neúspěchem
V této oblasti mohou být naplánovány aktivity na podporu práce s žáky s odlišným mateřským jazykem, podpůrné a motivační sítě pro
rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, aktivity pro společné vzdělávání pedagogických pracovníků škol a pracovníků školských poradenských zařízení.
Školy budou v následných výzvách podpořeny formou projektů se zjednodušeným finančním vykazováním v rámci operačního programu Výzkumu, vývoje a vzdělávání (OP VVV),
tzv. šablon. Př. oblast personální podpory –
školní asistent, školní speciální pedagog, školní psycholog, sociální pedagog.
Do konce školního roku plánuje realizační tým
MAP vzdělávání v ORP Konice tři setkání se
zástupci zřizovatelů škol, vedení škol, zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání, zástupci ZUŠ, během kterých vznikne
dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území a budou navrženy konkrétní řešení místních problémů v dohodnutých prioritách.
realizační tým MAP
vzdělávání v ORP Konice

V rámci Cíle a opatření – informovanost občanů o sociálních a návazných službách na Konicku, který vznikl na základě projektu „Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb Konicka“, Vám v tomto čísle Zpravodaje představíme SOS Kompas Prostějov.

SOS Kompas Prostějov
SOS Kompas Prostějov je sociálně aktivizační službou pro rodiny s dětmi, kterou poskytují SOS Dětské vesničky z.s. Ve středisku
SOS Kompas Prostějov poskytují sociální pracovníci podporu a pomoc rodinám v nepříznivé sociální situaci a rodinám ohroženým
odebráním dítěte.
Našim cílem je stabilizovat rodinu, která se
nachází ve složité sociální či materiální situaci, a předejít tak odebrání dítěte či narušení rodinných vztahů. S ohroženou rodinou
pracujeme přímo v jejím přirozeném prostředí, nejlépe u ní doma, kde se rodina cítí
bezpečně, či v prostorách SOS Kompas v Prostějově.
Rodinám poskytujeme pomoc a podporu
v oblastech péče o děti, posilování rodičovských kompetencí, při školní přípravě dětí,
dále pak pomoc při hospodaření, vedení domácnosti a finančním zajištění rodiny.

S rodinami řešíme vyřizování sociálních dávek, hledání vhodného zaměstnání, bydlení.
Sepisujeme návrhy k soudu, žádosti o splátkové kalendáře, pomáháme při komunikaci
s úřady a institucemi. V rodinách ohrožených
rozchodem nebo rozvodem nabízíme rodinné mediace, asistence při kontaktech dětí
a rodičů, podporu při soudních jednáních,
řešení návrhů na soud apod. Služba je poskytována v regionu Prostějovska a Konicka.
Provozní doba služby je
Po, St: 7.00 – 11.30 a 12.00 – 17.00 hodin
Út, Čt: 7.00 – 11.30 a 12.00 – 15.00 hodin
Pá: 7.00 – 11.30 a 12.00 – 13.30 hodin
Úterky jsou, tzv. ambulantním dnem, je tedy
možné pracovnice zastihnout přímo v kanceláři SOS Kompas Prostějov, Kostelecká 4,
Prostějov. V ostatní dny je třeba domluvit si
schůzku předem na telefonech: 773 686 600,
774 497 053, 797 972 961.
Mgr. Regina Šverdíková,
Terénní sociální pracovnice, SOS Kompas Prostějov

ZPRAVODAJ KONICE
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KULTURNÍ
PŘEHLED
DUBEN 2016
VÝSTAVA a PŘEDNÁŠKA
V pátek 8. dubna 2016 v 17 hodin
vernisáž výstavy

KRÁSY PŘÍRODY
Výstava maleb Mgr. Ilony Strejčkové
členky výtvarné skupiny Olomoučtí
Otevřeno od 11. do 29. dubna 2016
Po – Pá 10 – 12 a 13 – 15 hodin
Vernisáž spojena s přednáškou
Ing. Jaroslavy Olivové
Vesmír z pohledu Hubbleova teleskopu

KPH
Ve středu 20. dubna 2016 v 19 hodin,
zámek Konice

PĚVECKÝ SBOR LUMÍR
Lumír je amatérský smíšený sbor, který navazuje na 150 letou spolkovou tradici. V jeho řadách působí lidé různých profesí, kterým je
vlastní individuální zaujetí hudbou i společné
nadšení pro sborový zpěv. Sbor má v repertoáru hudbu mnoha žánrů – od úprav lidových
písní přes skladby českých i světových autorů
z různých hudebních období až po spirituály
a populárně laděné skladby. V posledních letech sbor spolupracoval také na větších projektech, např. s orchestrem Mladí brněnští symfonikové a se spřátelenými sbory. Pravidelně
sbor vystupuje i v zahraničí.
Vstupné: 100/80,– Kč
Koncert podporují: MUDr. Anna Látalová,
RNDr. Ludmila Dvorská – Lékárna Konice,
Otakar Svoboda – Pohřební služba

ZÁJEZD DO DIVADLA
V pondělí 23. května 2016 v 19 hodin
Moravské divadlo Olomouc

SLUHA DVOU PÁNŮ
Skoro bleší cirkus
Oblíbená a známá komedie slavného italského
dramatika (kterou Národní divadlo v Praze
s Miroslavem Donutilem v hlavní roli uvádí už
téměř dvacet let) vychází z tradičních námětů
a masek komedie dell´arte, které zároveň reformuje ve smyslu pravdivosti a nadčasovosti, takže vás možná překvapí, jak je aktuální
i dnes. Na olomouckém jevišti se Sluha dvou
pánů objevil naposledy v roce 1989; tentokrát v roli Truffaldina uvidíte Romana Vencla.
Nahlásit se můžete nejpozději
do 11. dubna v kanceláři MěKS,
nebo na tel.: 601 590 007, 582 397 250
Odjezd autobusu z Konice v 17.30 hodin,
cena včetně dopravy 400,– Kč
studenti 310,– Kč/ZTP 255,– Kč

ZÁMEK

Prohlídková trasa
Otevírací doba od 1. 9. 2015 do 31. 5. 2016:
TIC otevřeno jen ve všední dny.
Po – Pá 9.00 – 12.30 a 13.00 – 16.00
Začátek prohlídky vždy v celou hodinu,
kromě 12.00 hodin. Poslední prohlídka
hodinu před ukončením otevírací doby.
Minimální počet na prohlídku jsou 2 osoby.
Doba trvání prohlídky je cca 60 minut.
(Po dobu prohlídky je TIC Konice uzavřeno,
děkujeme za pochopení).
Informace na telefonních číslech:
739 333 721, 602 934 905
Vstupné:
expozice muzea řemesel 30,– Kč/ 15,– Kč
celá prohlídková trasa 60,– Kč/ 30,– Kč

duben 2016

Pozvánka na akce
SDH Konice
Šíma sprint pořádá ve spolupráci s SDH Konice
Automobilové závody do vrchu 16. –17. dubna 2016. Začátek závodu v 9.30 hodin.
22. dubna SDH Konice, SDH Březsko a OÚ
Březsko a MěÚ Konice – Slavnostní odhalení
zrekonstruovaného pomníku tří partyzánů v lese na Březském vrchu.
30. dubna – stavění májky v odpoledních hodinách u sokolovny.
1. května – pořádáme pochod Konice – Javoříčko, odchod v 8 hodin od sokolovny, v 11 hodin – pietní akt pokládání věnců k pomníku.
7. května – konický okrsek pořádá závody
v požárním sportu na hřišti v Březsku, akci zajištuje SDH Březsko
za SDH Konice Vlastimil Šmída

S radostí vám oznamujeme, že Mons. Josef Hrdlička
udělí v sobotu 16. dubna 2016 v 11 hodin
v dominikánském kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie v Olomouci
kněžské svěcení fr. Hyacintu Ullmanovi OP.
Zveme vás též k účasti na primiční mši svaté
v kostele Narození Panny Marie v Konici
v sobotu 23. dubna 2016 v 11.30 hodin

ČSCH v Konici

KNIHOVNA KONICE

ČSCH v Konici zprostředkovává výkup kůží,
pouze suchých, bez končetin a hlavy, každý
sudý týden ve středu od 9 do 11 hodin,
v určité měsíce i odpoledne od 14 do 15 hodin
Cena kůží je pohyblivá, teď v částce 60,– Kč za
kg. Rovněž možnost nákupu krmení pro králíky a drůbež za 215,– Kč, pro králíky za 205,– Kč
v balení po 25 kg. Nákup je možný v uvedenou dobu nebo dle předem domluveného termínu v chovatelském areálu za Kružíkovou ulicí (u kruháče) v Konici. Děkujeme za propagační podporu Chovatelů v Konici.

POZVÁNKA ČSCH
Z.O. ČSCH v Konici v letošním roce 2016
bude pořádat dvě akce:
1. akce – 14. května 2016

MALÁ UKÁZKA
KRÁLÍKŮ, HOLUBŮ A DRŮBEŽE
Hlavně Vás zveme na přátelské posezení
v pěkném prostředí areálu ČSCH při tradičním
občerstvení, budou pečené makrely a jiné
speciality u točeného piva. Pro děti jako
vždy nafukovací skluzavka.
Kružíkova ulice, areál ČSCH
Otevřeno: od 9.30 do 20.00 hodin
2. akce – ve dnech 5. a 6. srpna 2016

TRADIČNÍ VÝSTAVA
Čeká Vás tradiční bohatá tombola a rovněž
nebude chybět občerstvení, makrely a jiné
speciality. Pro děti skluzavka zdarma.
Otevřeno: 5. 8. od 12.00 do 18.00 hodin
a 6. 8. od 8.00 do 16.00 hodin
Srdečně Vás zvou chovatelé.

Dětské oddělení naší knihovny navštívily
v březnu děti z mateřské školy Konice. Vyprávění o počasí a bytostech z nebeské chaloupky nám vyplnilo pohádkové dopoledne.
V dubnu se mohou děti těšit ve výpůjční dny
na směs pohádkových hádanek.
Vlasta Snášelová

duben 2016

Junák Konice
Milí kamarádi, čtenáři konického Zpravodaje,
Po delší době se opět setkáváme na stránkách
konického Zpravodaje. Dny nejsou natahovací, hodiny se přidávat nedají a minut je také
jen 60. A tak jsem za celý leden a únor bohužel
nestihnul uspořádat žádnou víkendovou akci
pro děti. Diář mám nabitý k prasknutí a povinností také není málo. Alespoň naše páteční
družinovky probíhaly pravidelně, i když občas jsem potřeboval být i jinde. Když jsem ještě studoval, tak jsem si říkal, že kvůli škole nemám žádný volný čas, protože jej věnuji převážně studiu. A ten zbytek co mi zůstal, jsem
celý věnoval přípravě programu pro děti, táboru a dalším akcím. A říkal jsem si, až začnu
chodit do práce, bude líp, víc času na skauting
a na další koníčky. Jak hluboce jsem se mýlil.
Volného času sice bylo víc, ale ještě víc přibylo
povinností. A postupem času je jich ještě víc,
že teď nevím co dřív a pořád mám pocit, že nestíhám. Říkám si, že svůj čas musím přeorganizovat. Ale když si jen vyjmenuji, co musím
udělat, tak zjistím, že už teď jsem ve skluzu.
Proto si važme každé volné chvíle a užívejme
si ji. Hlavně si nějaký ten volný čas pro přátele, rodinu, koníčky udělejme. Když si po sobě
čtu tu poslední větu, tak zjišťuji, že se mi ji nějak nedaří úplně dodržovat. Ale nechejme už
toho a pojďme si přečíst alespoň to málo, co
jsme stihli za poslední 4 měsíce podniknout.
Na konci listopadu jsme vyrazili do Prostějova na plavecký bazén. Nejdřív jsme prošli Vánoční trhy, dali si něco dobrého na zub a pak
hurá do lázní. Ve vodě jsme byli hned. Vyřádili
jsme se hlavně skákáním, plaváním i všelijakým blbnutím. Prostě paráda!
Ještě tentýž den odpoledne se konalo Roverské
zimní grilování. Opět byla naložena 4 krásná
kuřata, která pěkně voněla, sotva se dala na
gril. Občerstvení v klubovně bylo také nachystané, takže nám nic nebránilo po roversku
ukončit rok 2015. Je to taková naše Vánoční
besídka pro dospělé. Za zpěvu a hře na kytary
nám to krásně utíkalo a ani jsme se nenadáli –
a byly 2 hodiny ráno.
11. – 12. 12. jsme ukončili kalendářní rok 2015
tradiční Vánoční besídkovou pařbou a to za
účasti většiny členů: Táďa, Ondra K., Tom, Seba,
Filip M., Adam, Michal, David, Krista, Klára,
Ondra J., Misha, Pavla, Zea, Míša, Amálka, Aneta, Elenka, Dan, Domča, Štěpa, Filip K., Bohdanka, Valča, dále pak Ráďa, Erik a Kartágo.
Zahájili jsme koledami a povídáním o Vánocích
slovy Ladislava Šína – Bora, který nás také navštívil. Poté jsme si promítnuli video a fotky
z letošního tábora na Baldovci. Volné chvíle
jsme vyplnili hrami a pak už nás navštívil Ježíšek. Každému něco přinesl, tak asi byli všichni celý rok hodní. K večeru jsme si pustili film
a pak jsme si udělali vycházku na Březský vrch,
kde jsme si pustili ohňostroj. Druhý den ráno
jsme nezapomněli na rozcvičku a ještě film na
rozloučenou před Vánocemi.
Začátkem března jsem se s Erikem vydal do
Olomouce na třídenní Scoutfest. Byla to tako-

ZPRAVODAJ KONICE
vá akce pro vedoucí plná seminářů, inspirací,
workshopů jak zlepšit program i chod oddílu.
Inspirace by byla, ale jak už jsem zmínil v úvodu článku, kde vzít čas na to, zrealizovat ji?
Týden poté jsme vyrazili do Olomouce opět,
tentokrát však i s dětmi, a to do aquaparku.
Jeli jsme ve složení Táďa, Štěpa, Bohdanka,
Míša a Kartágo. Prolezli jsme všechny aktrakce a nejoblíbenější byl samozřejmě tobogán
a bazén s proudící vodou. Cestou zpět jsme se
nezapomněli stavit doplnit energii v KFC.
Nebylo těch akcí mnoho, ale teď na jaře už to
snad bude lepší. Jen toho času se pořád nedostává.
Vlaďa Hirt – Kartágo
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Březen v MŠ Skřípov
Začátkem měsíce navštívila mateřskou školu
paní Libuška se vzdělávacím programem Králíci a morčata. Děti se dozvěděly, jak o tato domácí zvířata pečovat. Prohlédly si je a některá
si i pochovaly. Potom se pokusily králíka a morče nakreslit. Obrázky se dětem opravdu vydařily.

Zavedení úhrad
prostřednictvím platebních
karet
V rámci rozšíření služeb pro občany zavedlo
Město Konice možnost provádět úhrady prostřednictvím platebních karet, a to na podatelně MěÚ Konice na níže uvedené transakce:
§místní poplatek za komunální odpad
§místní poplatek za psa
§místní poplatek za užívání veřejného prostranství
§správní poplatek pouze předepsaný v modulu „Daně, dávky poplatky“
§pokuty pouze předepsané v modulu „Daně,
dávky, poplatky“
§nájmy a služby z bytů
§za pronájmy pozemků
§za nájem z nebytových prostor (kromě lékařů)
§kauce park
§za hrobová místa.
Transakce pro podnikající fyzické osoby a právnické osoby – platba za komunální odpad dle
smluv.

8. března proběhl v mateřské škole preventivní screening zraku. Řada rodičů tuto možnost
vyšetření očí svých dětí přivítala.
Oblíbenou akcí pro děti byla návštěva maňáskového divadla Sluníčko, které dětem zahrálo
pohádku Hrnečku vař, O zlaté rybce a O Smolíčkovi.

Jitka Vrbová,
Odbor finanční

Z činnosti děkanátního
Centra pro rodinu Kána
Setkání seniorů ve společenství KLAS bude
na faře v Konici v pátek 1. dubna po ranní mši
svaté a adoraci. V tomto měsíci se seznámíme
s životem a dílem sv. Jana z Boha.
Spolčátko pro děti bude na faře v Konici
1. a 15. dubna od 16 do 17.30 hodin.
Mládež bude mít setkání ve spolču BETA
2. a 9. dubna od 18 hodin.
Maminky se setkají k modlitbě za své děti
v Konici na faře v pondělí 11., 18. a 25. dubna v 19 hodin, ve čtvrtek 7., 14. a 28. dubna
v 8 hodin a v Mateřském centru Srdíčko
v zámku v úterý 19. dubna od 8 hodin. Srdečně zveme další maminky ke společné modlitbě!
Ve středu 27. dubna v 18 hodin bude v konickém kostele sloužena mše svatá pro děti.
Anna Burgetová

Nejvíce se však děti těšily na Dětský karneval,
který připravila mateřská škola s OÚ ve Skřípově 19. března v kulturním sále. K tanci a poslechu hrála dětem skupina Stovka pod vedením pana Grepla. Děti se celé odpoledne bavily tancem, zpívaly, přednášely, ale hlavně soutěžily o ceny, které pro ně připravili pořadatelé. Odcházely z karnevalu spokojené.
Ivana Ošlejšková,
ředitelka MŠ
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