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Mateřská škola Konice,
příspěvková organizace,
oznamuje:

ZÁPIS
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
se koná
ve čtvrtek 3. května 2018
od 8.00 do 16.00 hodin.
Vezměte s sebou rodný list
dítěte a svůj občanský
průkaz.

Ať jsou lidé kolem nás
mírumilovní jako beránek,
veselí jako velikonoční zajíc
a štědří jako jarní slunce.

FOTOAKTUALITY

Požehnané a radostné

Velikonoce
Vám přeje
město Konice
JSDH Konice

Zápis k povinné školní docházce do 1. ročníku
pro školní rok 2018/2019
Zápis do 1. ročníku základní školy se uskuteční v pavilonu B
Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvkové organizace,
ve čtvrtek 5. 4. 2018, 13.00 – 17.00 hodin
a v pátek 6. 4. 2018, 13.00 – 16.30 hodin
K zápisu prosím vezměte občanský průkaz zákonného zástupce
a rodný list dítěte.

Slavíme

30 let KPH Konice

KČT Konice v Prosenici u Přerova
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Rada města
Konice
5. března 2018
Usnesení č. 54/2018
1. Rada města Konice schvaluje rozložení příspěvku na provoz Základní školy a gymnázia
města Konice ve 2. čtvrtletí 2018 dle návrhu.
Odpovídá: ředitelka ZŠ a G
Termín: ihned
2. Rada města Konice dává souhlas s výměnou
podlahové krytiny v učebně č. 220 ve 2. podlaží pavilonu B, Základní školy a gymnázia města Konice.
Odpovídá: ředitelka ZŠ a G
Termín: ihned
3. Rada města Konice doporučuje Zastupitelstvu města Konice schválit rozšíření zabezpečovacího systému MěÚ, budova č. 28, odbor dopravy, přestupky.
Odpovídá: vedoucí odboru informatiky
Termín: příští ZM
4. Rada města Konice schvaluje prodej níže
uvedeného majetku zaměstnancům města za
50 Kč/ks: inv. č. 0102800246 – Skříň kombinovaná, inv. č. 0102800248 – Skříň kombinovaná, inv. č. 0102800250 – Skříň kombinovaná, inv. č. 0102800251 – Skříň kombinovaná, inv. č. 0102800252 – Skříň kombinovaná, inv. č. 0102800259 – Skříň spodní, inv. č.
0102800260 – Skříň spodní.
Odpovídá: MPO
Termín: ihned
5. Rada města Konice:
a) Souhlasí s umístěním kabelového vedení
NN a vydáním územního rozhodnutí a souhlasu dle zákona č. 183/2016 Sb., pro stavbu „Konice, Na Příhonech, úpr. DS NN, PRO-DOMA“.
b) Schvaluje smlouvu č. 1030039322/001
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu „Konice, Na Příhonech, úpr. DS
NN, PRO-DOMA“.
Odpovídá: MPO
Termín: ihned
6. Rada města Konice:
a) Souhlasí s pokládkou zemního kabelového
vedení včetně rozpojovací skříně a vydáním
územního rozhodnutí a souhlasu dle zákona
č. 183/2016 Sb., pro stavbu „Konice, Husova,
rozš. DS NN, NABISWERA“.
b) Schvaluje smlouvu č. 1030041178/001
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu „Konice, Husova, rozš. DS NN,
NABISWERA“.
Odpovídá: MPO
Termín: ihned
7. Rada města Konice schvaluje:
a) Dohodu o ukončení smlouvy o podmínkách
zřízení sjezdu na stavbu „Novostavba stanice
HZS a ZZS v Konici“.
b) Dohodu o ukončení nájemní smlouvy na
stavbu „Konice – novostavba stanice HZS“.
Odpovídá: MPO
Termín: ihned

8. Rada města Konice:
a) Souhlasí s přeložením vedení komunikačních
sítí metalického a optického kabelu pro stavbu „16010-045790 VPIC_Konice_PRO-DOMA“.
b) Schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o služebnosti na stavbu „16010-045790 VPIC_Konice_ PRO-DOMA“.
Odpovídá: MPO
Termín: ihned
9. Rada města Konice schvaluje Základní umělecké škole Konice, Na Příhonech 425, Konice,
IČ: 00402320, výpůjčku nebytových prostor na
zámku v Konici, Kostelní 46, Konice, tj. místností
č. 201, 202, 203 (obřadní sál), 205 (kuchyňka),
212, 213 (zasedací místnost), chodby v I. patře
zámku, nádvoří konického zámku (část p. č. 5),
pozemků p. č. 7, 10, 11 (dvůr a prostranství před
zámkem) a zámeckého parku včetně vybavení a obsluhy WC za účelem celostátního happeningu základních uměleckých škol ZUŠ OPEN
dne 24. 5. 2018 od 8.00 do 22.00 hodin.
Odpovídá: MPO
Termín: ihned
10. Rada města Konice schvaluje panu T. G.,
IČ: 64261867, pronájem zámeckého areálu za
účelem akce „Pálení čarodějnic“, 30. 4. 2018
od 17.00 do 20.00 hodin se uskuteční program
pro děti a od 20.00 do 02.00 hodin následujícího dne taneční zábava.
Odpovídá: MPO
Termín: ihned
11. Rada města Konice schvaluje v rámci zakázky „Modernizace a doplnění podpůrných
elektronických procesů pro potřeby města Konice“ hodnotící komisi ve složení:
1. Bc. Jaroslav Procházka (náhradník František Novák), 2. Bc. Martin Ženožička (náhradník
Mgr. Jiří Vodák), 3. Ing. Svatopluk Zbořil (náhradník Bc. Roman Grulich), a ukládá starostovi a místostarostovi města provést jmenování.
Odpovídá: starosta, místostarosta
Termín: 30. 6. 2018
12. Rada města Konice schvaluje smlouvu
o společném zadávání mezi městem Konice
a Správou silnic Olomouckého kraje.
Odpovídá: MPO
Termín: ihned
13. Rada města Konice schvaluje poskytnutí neúčelových finančních darů (dle § 2055 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění) ve výši 1 000 Kč rodičům dítěte při
účasti na „vítání občánků“, které se bude konat dne 24. 3. 2018.
Odpovídá: OF
Termín: ihned
14. Rada města Konice bere na vědomí zprávu o výsledku kontroly nahrazující interní audit dle §29, odstavce 6) a §30, odst. 7) zákona
320/2001 Sb. ve městě Konice za kontrolované období 1. 1. až 31. 12. 2017.
15. Rada města Konice:
a) Schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2018.
Jedná se o změnu rozpočtu ve výdajové části
z rezerv místní správy na rozšíření zabezpečovacího systému zámek, ul. Kostelní 46, Konice – výstavní sály. Rozpočtové opatření ve
výši 23 600 Kč.
Odpovídá: OF
Termín: ihned
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b) Doporučuje Zastupitelstvu města Konice
schválit Rozpočtové opatření č. 7/2018.
Jedná se o změnu rozpočtu ve výdajové části
z rezerv místní správy na rozšíření zabezpečovacího systému 2. NP MěÚ, č. p. 28 – kancelář odboru dopravy – přestupky. Rozpočtové
opatření ve výši 57 400 Kč.
Odpovídá: OF
Termín: příští ZM
16. Rada města Konice bere na vědomí zprávu o kontrole č. j. ČŠIM – 191/18-M provedenou v Mateřské škole Konice, příspěvkové organizaci, a zároveň:
a) Ukládá odboru majetkoprávnímu zajistit
odstranění závad dle požadavku ČŠIM.
b) Schvaluje zhotovení plotu s brankou z boční strany budovy dle předloženého požadavku.
c) Schvaluje Mateřské škole Konice, příspěvkové organizaci, převod částky 20 000 Kč z rezervního fondu do fondu investic na zhotovení plotu s brankou z boční strany budovy.
Odpovídá: OF/oddělení školství
Termín: ihned
Usnesení bylo schváleno v poměru: pro 4, proti 0.

(Zveřejněné zápisy jsou ve zkrácené verzi.
Podrobnosti a přesné nasměrování rozpočtových opatření na účty najdete na internetové adrese: www.konice.cz, záložka
úřad a samospráva, úřední deska, rozpočet, závěrečný účet – rozpočtová opatření,
nebo na úřední desce města Konice.)

Skleněné obaly
do koše nepatří!
Kam s nimi?
Víte, že sklo se dá recyklovat takřka donekonečna a že do tříděného odpadu je možné dát i skleněný obal nevymytý a s kovovým víčkem? Při dalším zpracování to nevadí a víčko se oddělí pomocí magnetu.

Proč recyklovat sklo?
Jako obalový materiál patří sklo z hlediska
vztahu k životnímu prostředí a recyklaci k těm
nejšetrnějším. Sklo lze recyklovat prakticky
donekonečna. Tříděním a recyklací skla šetříme nejen energii, ale i přírodu kolem sebe.

duben 2018
Vytříděným sklem se dá nahradit až 65 %
sklářských písků, přičemž hlavní výhodou výroby nového skla ze starého je ohromná úspora energie – ta může činit až 90% oproti výrobě ze sklářských písků.
? skleněné obaly je možné třídit i se zbyt-

ky obsahu, recyklaci to nevadí. Stačí obsah dojíst, vyškrábnout, nemusí se vymývat
? do tříděného odpadu je možné dát i obal
s kovovým víčkem, oddělí se pomocí
magnetu
? díky třídění odpadu a jeho recyklaci
vznikají nové produkty (sklo lze recyklovat v podstatě donekonečna)
? tříděním skla umožňujeme jeho recyklaci, a tedy snížení spotřeby energií při
výrobě (až 90%), úspory surovin (65%)
? sklo se rozkládá tisíce let – jeho tříděním šetříme přírodu
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Více o třídění skla:
70

www.samosebou.cz/extra/sklo
Recyklační symboly skleněných obalů
Na skle mnoho recyklačních symbolů nenajdete, jde totiž o snadno rozpoznatelný materiál. V ojedinělých případech se s nimi můžete
setkat, tady je jejich stručný přehled.

GL

Bílé sklo – čiré sklenice od kompotů,
od vína a dalších nápojů.

GL

Zelené sklo – barevné lahve od vína,
sirupů a piv i tabulové sklo.

72

Hnědé sklo

71

GL

Zimní měsíce v MŠ Konice

DO KONTEJNERU NA SKLO PATŘÍ:
? barevné sklo a čiré sklo
? lahve od vína, jiných alkoholických i nealko

nápojů
? tabulové sklo z oken nebo dveří

DO KONTEJNERU NA SKLO NEPATŘÍ:
? keramika a porcelán
? zrcadla, autosklo, drátované sklo
? varné sklo nebo zlacené sklo

72 % obyvatel ČR třídí odpad (sklo z nich
třídí 83 %)
Barevné neboli směsné sklo se v ČR třídí do
kontejnerů zelené barvy, na sklo čiré jsou pak
určeny bílé kontejnery. Důvod tohoto rozdělení je prostý – z barevného skla se totiž čiré
již nevyrobí. Vytříděné sklo z kontejnerů se
sveze na třídící linku, kde se odstraní případné nežádoucí příměsi. Poté se nadrtí a pomocí dopravníků a vibračních sít se dále dotřiďuje. Nakonec se dočistí na požadovanou vysokou kvalitu pomocí optoelektrických čidel. Nečistoty jako kamínky nebo kousky porcelánu
či keramiky, by se totiž mohly dramaticky projevit na zhoršených vlastnostech nových skleněných výrobků
Nejčastěji se z recyklovaného skla vyrábí opět
lahve na minerálky a pivo. Ve specializovaných továrnách se z odpadního skla vyrábí také tepelné izolace – skelná vata a tzv. pěnové
sklo, což je materiál, který je vhodný jako izolační zásyp okolo domů, nebo jako izolace pod
základovou desku místo kamenného štěrku.
Nadrcené sklo se může použít i bez nutnosti
tavení jako přísada do speciálních druhů betonů a brusných hmot.
Předností skleněných obalů je velká chemická odolnost, dobrá omyvatelnost, průhlednost, možnost sterilace, vícenásobné použití
a opětovné zpracování. Nejčastější druhy skleněných obalů jsou lahve od piva, vína, nápojů,
zavařovací sklenice, sklenice od kečupů, marmelád, kompotů, flakonky od parfémů, lahvičky od léků.

Kromě toho, že chladné zimní měsíce bohatě
využíváme k řádění na sněhu na školní zahradě, nezapomínáme ani na ptáčky. Děti už ví,
že v časech tuhé zimy a sněhové pokrývky
ptáčci zkrátka nemají šanci najít potravu a že
je třeba jim toto pro ně náročné období alespoň trochu ulehčit. Nejdříve se děti ve třídách
seznamovaly se životem ptáčků, prohlížely si
je na obrázcích, kreslily a tvořily. Také se dověděly, čím přilákat ptáčky, jaké dobroty jim
nasypat, jak vyrobit jednoduché tukové a semínkové zobání. A pak už se z vánočních stromečků před školou staly stromky pro ptáčky.
Děti na ně navěsily spoustu dobrot v podobě
závěsů z oříšků, kukuřice, různých semínek
zalitých v tuku a připravily tak ptáčkům báječnou a vydatnou hostinu. Ti se naopak odvděčí
tím, že je můžeme pozorovat a že naše školní
zahrada nikdy nezůstane bez ptačího zpěvu.
V úterý 13. 2. nečekal na děti v mateřské škole v Konici ledajaký obyčejný den. Už v šatnách se to hemžilo nejrůznějšími pohádkovými postavami, nebo zvířátky, což znamenalo,
že se právě koná maškarní karneval. Dětem
i učitelkám to v maskách moc slušelo a někteří
byli opravdu k nepoznání. Paní učitelky připravily program plný soutěží, tancování, a pro-

menádu masek. Kde jinde se děti mohou vyřádit a nespoutaně dovádět, než právě na karnevale. Nejvíce zábavy si všichni užili s bublinkami z bublifuků a nafukovacími balonky
při tanci. Děti také procestovaly celou školku jako mašinka, zapojeni jeden do druhého
a v závěru byly za obrovský výdej energie odměněny sladkostmi. Rozdováděné karnevalové dopoledne bylo fajn a jeden z posledních
zimních dnů jsme si tak v mateřské škole pořádně užili.
Taťána Hájková, učitelka MŠ
Jelikož se blíží duben – měsíc bezpečnosti, zavítali do naší MŠ policisté z Obvodního oddělení Policie ČR. Během besedy policisté děti
seznámili s náplní své práce a ukázali jim služební pomůcky. Největší zájem budily pistole,
pouta a neprůstřelná vesta, kterou si děti mohly i vyzkoušet. V další části se děti dozvěděly,
jak se mají chovat v silničním provozu a na
chodníku, do jakých situací se mohou dostat.
Součástí besedy byla prohlídka služebního vozidla, v němž si děti vyzkoušely i maják a sirénu. Na závěr své dovednosti ukázala fenka
Orina, která byla dětmi odměněna velkým aplausem. Návštěva policistů se dětem moc líbila a mnohé se ptají, kdy do naší MŠ opět policisté zavítají.
Marie Herníková, učitelka MŠ
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Sokolovna v Konici I.
V roce 1921 byla v Konici vystavěna budova
sokolovny. Se stavbou se započalo 11. března,
15. května bylo slavnostní odhalení základního kamene, 25. září konáno slavnostní otevření. Plány vypracoval stavitel Petr Kočíř, stavbu provedli společně stavitelé: Petr Kočíř, Josef Daněk a Antonín Valenta. Náklad dosáhl
výše 400.000 Kč. Stavba byla umožněna jedině obětavou pomocí členstva. Prvním divadelním představením v sokolovně byl Karel Havlíček Borovský od F. F. Šamberka, sehraný
28. října 1921.
Kronika města Konice 1922 – 1941. Rok 1921 –
strana 28.
Po převratu, kdy práce sokolská byla plně uznávána, využili jsme příznivé doby a když zástupy nového členstva s nadšením hrnuly se
do jednoty, vybudovali jsme si v r. 1921 sokolovnu.
Jen neúmorná práce, odvaha činovníků i členstva spojená s velikým nadšením pro věc sokolskou mohly dokázati to, co za daných poměrů bylo vykonáno. Měli jsme 16.000 Kč na
hotovosti, rozpočet zněl na 73.000 Kč a stavba stála 400.000 Kč. V této cifře jsou ovšem
započítány oběti členstva a příznivců za práci
nádenickou, povozy, dřevo a jiný stavební materiál, jež byly poskytnuty z větší části zdarma. Pracovní povinnost byla 120 hodin. Staveniště podobalo se mraveništi, na němž se
hemžilo v plné práci členstvo již před 4. hodinou ranní a večer přes 8 hodin.
Litovel Konice a okolí, Národohospodářská propagace Československa, Brno – Praha – Bratislava, řada a svazek XVIII 1937 – 1938, strana
109.

Kladení základního kamene sokolovny Konice 15. května 1921

Práce v plném proudu a nadšení

Nová sokolovna byla slavnostně otevřena
25. září 1921.

Slavnostní otevření sokolovny Konice 25. září 1921

Materiál připravil
Bc. Jaroslav Procházka
Příště uvedeme reportáž
o pokračování rekonstrukce
a náhled nových plánů
včetně záměru využití.
TV
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Sokolovna v Konici II.
Rok 1986 byl rokem zahájení přístavby sokolovny. Celková hodnota této přístavby podle
projektu je 1 800 000 Kčs. V roce 1986 bylo na
tuto opravu uvolněno 250 000 Kčs. Z toho bylo
vyčerpáno 200 000 Kčs. Byla provedena demolice přístavby pro kino, vyhloubena a vybetonována žumpa. Dále pak byl zakoupen stavební materiál. Na brigádnických pracích se zúčastnilo 80 členů a bylo odpracováno 1.689 hodin.

ZPRAVODAJ KONICE
V letech 1987 a 1988 pokračovaly stavební práce, byla postavena hrubá stavba, vyčerpáno více jak 200 000 Kčs, odpracováno 3 520 hodin.
V roce 1989 byla zhotovena střecha.
O rok později se dále pokračovalo na opravě
sokolovny, kde se prováděly elektroinstalace,
vodoinstalace, zazdívání a zasklení oken a další zednické práce. Bylo vyčerpáno 200 000 Kčs.
Zpráva k 90. výročí založení SOKOLA v Konici.
Rok 1900 - 1990, Voráč Richard, Balcar Miloslav, strana 15, 16.
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MěKS Konice opět po 18 letech
připravuje v květnu 2018

výstavu konických malířů
1. poloviny 20. století
Prosíme touto cestou
o zapůjčení obrazů
od Františka Navrátila,
Františka Krejčího
a JUDr. Mojmíra Dostála
Bližší informace:
Tomáš Vrba – tel.: 601 590 007
Radka Lexmanová – tel.: 739 333 721

František Navrátil
řídící učitel ve výslužbě, narodil
se 2. 7. 1874 v Konici (viz Nový slovník
čsl. výtvarných umělců, str. 775/II. díl)

František Krejčí
narodil se 29. 8. 1883 v Klužínku
(viz Nový slovník čsl. výtvarných
umělců, str. 771/II. díl)

JUDr. Mojmír Dostál
narodil se 22. 10. 1901 v Luké
(viz Nový slovník čsl. výtvarných
umělců, str. 759/II. díl)
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KULTURNÍ
PŘEHLED
DUBEN 2018
VÝSTAVY

Program KČT KONICE
PROGRAM
duben 2018
Konice, Kostelní 46 (přízemí zámku)
www.mcsrdicko.eu, tel.: 739 246 019
e-mail: charita.srdicko@centrum.cz

GALERIE ZÁMKU KONICE
Ve všední dny 9.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00

Pondělí (dle domluvy)
Cesta ke zdravé rodině
přímá pomoc rodinám – 739 246 008

KOUZLO PATCHWORKU

Pondělí (8 – 12 hodin) – Volná herna

Výstava výrobků Patchwork klubu
Jaroměřice doplněná o velikonoční výrobky.
Výstava do 30. dubna 2018

Úterý (dle domluvy)
Konzultační a informační středisko v Srdíčku
základní individuální poradenství
a zprostředkování poradenství v oblasti
prorodinných služeb
dasatrnkova@seznam.cz, 608 000 181

KVĚTINOVÉ VARIACE
Aleny Pecákové
Vernisáž výstavy obrazů
9. 4. 2018 v 17.00 hodin
Výstava od 9. do 30. dubna 2018

KPH
KONCERTNÍ SÁL ZÁMKU KONICE
Středa 11. dubna v 19.00 hodin

OPERNÍ VEČER
Jan Hnyk – bas / Ahmad Hedar – klavír
Středa 25. dubna v 19.00 hodin

SOUBOR BAROKEA

Třetí úterý v měsíci (9 – 11 hodin)
Setkání věřících maminek
Blanka Hájková – 733 754 143
Středa, pátek
(8 – 12 hodin, pátky volný program)
Klub pro rodiče a děti – 739 246 019
4. 4. – Den ptactva
11. 4. – Jaro a mláďata
18. 4. – Pampeliškování
25. 4. – Slavnost stromů
Středa (14 – 17 hodin) – 739 246 019
Mezigenerační setkávání v Srdíčku

Studenti Konzervatoře Evangelické
akademie – interpretace baroka

Třetí čtvrtek v měsíci (10 – 12 hodin)
Klub pro rodiče se zdravotně znevýhodněnými dětmi – 739 246 008

Vstupné na koncerty 120 Kč, členové KPH 100 Kč,
studenti do 15 let a ZTP -50% z ceny.
Žáci a učitelé ZUŠ Konice mají vstup zdarma.

Pátek (8 – 12 hodin)
Klub pro rodiče a děti – 739 246 019

ZÁJEZDY A DIVADLA
DIVADLO HYBERNIA – PRAHA

Muzikál MEFISTO
Odjezd v sobotu 14. dubna 2018 v 6.30 hodin z autobusového nádraží v Konici.
SÁL ŽIVNOSTENSKÉHO DOMU KONICE
V sobotu 21. dubna 2018 v 19.00 hodin

VINNETOU – POSLEDNÍ ÚSTŘEL
Divadelní komedie z Divokého Západu.
Vstup: 70 Kč předprodej / 100 Kč na místě
Předprodeje v TIC Konice,
Kostelní 46, tel.: 582 334 987

ZÁMEK
Od 1. 9. 2017 do 31. 5. 2018 otevřeno jen ve
všední dny 9.00 – 12.30 a 13.00 – 16.00 hodin
Prohlídková trasa zámku Konice a expozic
(včetně největší sbírky seker, již zapsané do
světové Guinessovy knihy rekordů) probíhá
s průvodcem. Začátek prohlídky vždy v celou
hodinu, kromě 12.00 hodin. Poslední prohlídka
je hodinu před ukončením otevírací doby. Minimální počet na prohlídku jsou 3 (bez slev 2)
osoby. Doba trvání prohlídky je 45 minut. (Po
dobu prohlídky může být TIC Konice uzavřeno,
děkujeme za pochopení).
Informace: 739 333 721, 602 934 905

KNIHOVNA
Půjčovní doba: pondělí – středa – pátek
9.00 – 11.00 a 11.30 – 16.00 hodin
www.konicka.knihovna.cz
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Pátek (pro předem objednané)
Laktační poradenství – 739 246 019

První Velikonoce
Téměř před dvěma tisíci lety Ježíšovi učedníci
zakusili, co to jsou „Velikonoce“. Po událostech
Velkého pátku, kdy byl Ježíš, ten, do kterého
vkládali všechny svoje naděje, sprostě zrazen,
zatčen, nespravedlivě odsouzen a krutě ukřižován, jsou jeho učedníci zdrcení, ustrašení,
bezradní, bezmocní… A v tom Ježíš stojí mezi
nimi živý. (O skutečnosti Ježíšova zmrtvýchvstání nyní nechci polemizovat. Prožívání velikonočních bohoslužeb k tomu dává dostatek
příležitostí, jenom se jich zúčastnit… Pozvání
na jednotlivé dny Velikonoc na bohoslužby byly dány v minulém čísle Zpravodaje.) Zpět se
do života učedníků vrací to, o čem mysleli, že
je již definitivně ztraceno. A při pohledu na
Ježíše – vítěze nad smrtí – začínají taky úplně
jinak chápat mnohé skutečnosti lidského bytí.
Ano, když člověk najde odvahu opřít se o Boží
moc, naučí se počítat s věčností jako skutečností, nachází „pevný bod ve vesmíru“, jistotu,
kterou mu nemůže vzít ani hospodářská nestabilita, vrtkavost přírodních živlů, záludné
bacily, lidská hloupost či zloba…
Co k tomu dodat? Jsou před námi Velikonoce.
Naděje pramenící z Ježíšova velikonočního vítězství, kterou prožívají jeho následovníci již
téměř dva tisíce let, není to, co potřebuje dnešní svět plný nejistot a otázek, na které moderní člověk tak těžko hledá odpovědi, a přitom
už dávno byly skrze velikonočního Hrdinu zodpovězeny?
Všem, o letošních Velikonocích, přeji tu radost,
kterou prožívali první Ježíšovi učedníci (a po
nich další a další…).
P. Milan Ryšánek, farář

duben 2018
Velikonoční pondělí – 2. 4. 2018
Ti, kteří nechtějí o Velikonocích sedět doma,
nechť se s námi vypraví na Plumlov. Vlakem
odjíždíme v 9.11 hodin do Prostějova. Kolem
Hloučely po červené značce dojdeme na Plumlov. Odtud zpět autobusem v 13.18 hodin, nebo v 15.28 hodin do Prostějova a dále do Konice. 10 km.
Sobota 7. 4. 2018 Vápenice – Kosíř – Gabrielov – odjezd vlakem v 7.41 hodin přes Kostelec na Hané do Čelechovic. Po zelené zn. se
vydáme směrem na Kosíř, zastavíme se na Vápenici, kde by měly kvést koniklece. Pokračujeme k rozhledně, kde si opečeme uzeninu
a po zelené zn. se vydáme přes Gabrielov do
Drahanovic na autobus. Odjezd v 15.52 hodin
(16.03 hodin) přes Pěnčín do Konice. 12 km.
Sobota 14. 4. 2018 Grygov – vlakem v 9.11
hodin do Blatce. Po silnici půjdeme do Grygova k nádraží, odtud po zelené zn. k rozcestníku a bez značení odbočíme vpravo k přírodnímu parku u Strejčkova lomu. Zpět vlakem z Grygova v 16.18 hodin přes Olomouc
a Prostějov do Konice. 10 – 12 km.
Sobota 21. 4. 2018 Kulturní představení –
divadlo – „Vinnetou – Poslední ústřel“.
Začátek v 19 hodin v Živnodomě v Konici.
Hrají divadelníci z Litovle.
Neděle 22. 4. 2018 Terezské údolí – autobusem v 12.32 hodin přes Pěnčín do Drahanovic. Neznačenou cestou do Náměště na Hané, Terezským údolím do Laškova-Kandie na
autobus. Odjezd v 16.09 hodin (18.09 hodin).
10 km.
Sobota 28. 4. 2018 Javoříčko – tradiční pochod, sraz v 7.30 hodin u sokolovny v Konici.
Známou cestou přes Vojtěchov do Javoříčka,
kde uctíme památku vypálení obce. 10 –20 km.

KČT Konice

Výšlap do Přerova
Sobotní výlet do Přerova se nám vydařil. Jeli
jsme podpořit přerovské turisty na jejich pochod pod názvem „Přerovská padesátka, memoriál Jiřího Caletky. Tento pochod byl pořádán ke 100. výročí republiky a ke 130. výročí
turistiky. Za pěkného jarního sluníčka jsme
se po levém břehu Bečvy dostali do obce Prosenice, kde jsme navštívili místní muzeum.
Shlédli jsme expozice ze života na chalupách
a gruntech. Vystavované předměty nám mnohým připomenuly naše dětské roky. Zpět jsme
se vraceli po pravém břehu Bečvy do cíle pochodu.
KČT Konice

ZPRAVODAJ KONICE
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Konice

V pátek a sobotu 16. a 17. 2. 2018 se naši tři
členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů
z Konice zúčastnili kurzu nositele dýchací techniky na hasičské stanici v Prostějově.
Kurz úspěšně absolvovali: Tomáš Pajchl,
Daniel Haselman a Jaroslav Šmída.

Za dva dny si každý vydýchal 3 láhve o objemu
7 litrů s dýchacím přístrojem Saturn o hmotnosti 15 kg.
Všichni prošli polygonem s různými překážkami a podzemními místnostmi, kde se prováděl průzkum, zdali se tam nenachází osoby.
Jaroslav Šmída, JSDH Konice

TJ Sokol Konice
Šachy
Milí příznivci šachové hry,
rád bych vás seznámil s činností našeho šachového oddílu a šachového kroužku. Družstvo hraje po roční přestávce v regionálním přeboru oblastní přebor. V době, kdy budete číst
tyto řádky, soutěž už bude pravděpodobně
ukončena. Letošní působení v této vyšší soutěži nám příliš nevyšlo a skončíme ve spodní
části tabulky. S podrobnými výsledky a úspěšností jednotlivých hráčů vás seznámím v některém dalším Zpravodaji.
Šachový kroužek i nadále vyvíjí činnost, i když
s menším počtem žáků. Několik členů kroužku se připravuje na maturitní zkoušky, takže
omezili svou docházku.
Pro případné další zájemce o šachy z řad
školní mládeže připomínám, že schůzky
šachového kroužku probíhají každý čtvrtek od 13.30 hodin v budově zámku v Konici.
Bohuslav Kučera

Workshop na téma

Ostrov rodiny
a jak a kdy dát dítě do MŠ
bez stresu

PRO RODIČE V MC SRDÍČKO V KONICI
v sobotu 14. 4. 2018
od 10.00 do cca 13.00 hodin
od 13.30 do 15.00 hodin konzultace
Přihlásit se můžete nejpozději do 11. 4. 2018
na emailu: charita.srdicko@centrum.cz
nebo telefonicky 739 246 008, 739 246 019

Lektorka: Jana Dostálková Baciak

Jarní dětská burza
19. 4. 2018, 8 – 15 hodin
v Konici na zámku
v 1. patře
místnost č. 213

Zájemkyně o prodej věciček, kontaktujte nás
pro bližší informace a registraci na mobilu:
739 246 019 nebo emailem na adrese:
charita.srdicko@centrum.cz
Markéta Klíčová
Příjem věcí: 18. 4. 2018 od 8.00 do 16.00 hodin
v MC Srdíčko – přízemí zámku, hned u vchodu vpravo
Výdej věcí: 19. 4. 2018 od 15.00 do 16:00 hodin v místě
konání burzy (nevyzvednuté budou dány na charitu)

SKLÁRNY MORAVIA
akciová společnost se sídlem u Úsobrně
výrobce obalového skla s dlouholetou tradicí

PŘIJME ZAMĚSTNANCE
do nepřetržitého provozu na pozice:

DĚLNÍK SKLÁŘSKÉ VÝROBY
KONTROLOR JAKOSTI
STROJNÍK SKLÁŘSKÝCH STROJŮ
Co vám nabízíme?
Práci v zavedené společnosti a perspektivním oboru
Měsíční a pololetní odměny v závislosti na výsledcích firmy
Dlouholetou spolupráci na pracovní poměr
5 týdnů dovolené
Příspěvek na stravování
Příspěvek na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření
Máme zájem o spolehlivé zaměstnance, kteří budou ochotní pracovat v nepřetržitém provoze
Bližší informace k nabízené práci rádi poskytneme při osobním setkání nebo telefonicky

Na Vaše písemné odpovědi se strukturovaným životopisem se těšíme na adrese:

SKLÁRNY MORAVIA, a. s. • 679 39 Úsobrno 79
personální útvar paní Petrová
e-mail: iva.petrova@sklomoravia.com • tel.: 516 427 706

www.sklomoravia.cz
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