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Slovo nového ředitele Městského kulturního střediska Konice
K 31. 3. 2017 skončilo pracovní období ředitelky Mileny Navrátilové a do funkce nastoupil Tomáš Vrba, vítěz ze čtyř uchazečů výběrového řízení, manažer, proškolený
Akademií J. A. Komenského České republiky.
Chtěl bych poděkovat výběrové komisi Města Konice za důvěru a paní ředitelce Navrátilové za trpělivost při předávání funkce. Musím ji pochválit za vzorně vedené účetnictví
a přehlednou evidenci všeho dění. Přeji jí
hodně zdraví a klid v důchodu po čtyřech letech řízení organizace, protože nikdo opravdu netuší, kolik práce a zodpovědnosti to
obnáší. Dojemné bylo i její loučení po koncertu KPH vděčným potleskem publika. Po
dvaceti pěti letech končím jako OSVČ a můj
koníček se stává mým povoláním. Nebylo to
lehké rozhodnutí. Na umělecké dráze jsem
dosáhl s poslední kapelou na světovou úroveň a za 33 let praxe nasbíral spoustu zkušeností. V roce 2013 jsme točili na konickém
zámku prezentační videoklip, a kdyby mně
v té době někdo tvrdil, že tady budu pracovat jako ředitel, asi bych mu klepal na čelo.
Jsem mile překvapený. Těším se na práci
v novém kolektivu, který je kvalitní a zkušený. Vernisáže, výstavy, besedy, koncerty
KPH, divadlo, knihovnu, turistické a informační centrum, redakci Zpravodaje, účetnictví, muzeum, spolupráci Mikroregionu
Konicka, MC Srdíčka a ostatní pod střechou
konického zámku jsem si již omrknul. Plánů
co všechno by šlo udělat a vylepšit je hodně,
jen aby to místní občané ocenili a na akce
více chodili. Čeká mě ještě navazování spolupráce se spoustou dalších organizací, škol
a spolků. Mám v plánu řádně a v pravidelných intervalech prezentovat vše, co ke konické kultuře, zábavě i umění patří. Určitě
nebudu rušit osvědčené akce a chci předem
poděkovat všem sponzorům, partnerům
a návštěvníkům za finanční příspěvky, protože jen s jejich pomocí lze nápady realizovat a úroveň i kvalita kultury v Konici tak
může stoupat. Jako první máme připravené
krásné, pohodové nedělní odpoledne 14. 5.
2017, nazvané „DEN KONICKÉHO MUZEA“.
Jde o zábavný program při příležitosti oslav
převzetí Ceny veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury v roce 2016 pro Muzeum řemesel Konicka, z.s.,
s expozicí největší sbírky seker na světě. Od
13 hodin začnou probíhat hodinové prohlídky muzea a zámku. Připravená je i kapela,
šermíři, výstava dravců, dětské atrakce, projekce. Neváhejte s návštěvou! Muzeum má
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Cena Olomouckého kraje za přínos
v oblasti kultury za rok 2016 putovala do Konice

vysokou, světově oceněnou certifikovanou
úroveň. Srdečně Vás (za Turistické informační centrum i za tým Městského kulturního střediska a Muzea řemesel Konicka)
osobně zvu na tuto mimořádnou akci a zároveň slibuji, že udělám vše pro rozkvět
místní kultury na úrovni hodné města. Těším se na Vaši návštěvu a podporu.
Tomáš Vrba

Dne 5. dubna 2017 proběhl již jedenáctý
ročník prestižní události, která má za cíl
ocenit a zviditelnit ty nejlepší na poli kultury v regionu. Letošní ročník proběhl
v Moravském divadle Olomouc.
Za výjimečný počin v oblasti tradiční lidové kultury pak byl oceněn Pavel Šín –
iniciátor a představitel spolku Muzeum
řemesel Konicka z.s., jehož součástí je
i největší sbírka seker na světě. V muzeu
je prezentováno cca dvacet řemesel typických pro Konicko.
Již před zámkem Vás upoutá největší sekera v ČR, zapsaná v České knize rekordů.

v neděli 14. 5. 2017 od 13 do 17 hodin

JN
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ZPRÁVY Z RADNICE
Rada
města Konice
10. dubna 2017
Usnesení č. 42/2017
1. Rada města Konice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PV-014330041779/
001 se společností E.ON Distribuce, a.s., za cenu 2.500,– Kč + platná sazba DPH.
2. Rada města Konice schvaluje oslovení společností E.ON Energie, a.s., ČEZ, a.s., Pražská plynárenská, a.s., BOHEMIA ENERGY entity, s.r.o.
a X Energie, s.r.o. s nabídkou odprodeje plynárenských zařízení v místních částech Křemenec, Čunín, Ladín, Runářov a Nová Dědina.
3. Rada města Konice schvaluje uzavření Smlouvy č.: 1030036201/005 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene se společností E.ON
Distribuce, a.s., týkající se pozemku p.č. 5708
v k.ú. Konice za cenu 2.500,– Kč + platná sazba DPH.
4. Rada města Konice navrhuje zastupitelstvu
města Konice schválit prodej pozemku p.č. 158
v k.ú. Konice p. Jaroslavu Křupkovi za cenu
100,– Kč/m2, tj. celkem za 38.800,– Kč.
5. Rada města Konice bere na vědomí, že
p. Ohlídal vzal svoji žádost o prodej pozemku
p.č. 604/4 v k.ú. Konice zpět.
6. Rada města Konice schvaluje:
a) Rozpočtové opatření č. 18/2017.
Jedná se o poskytnutí státního příspěvku na
výkon pěstounské péče, který se zvyšuje za
kalendářní rok 2017 o 44.000,– Kč. Příspěvek
poskytuje Úřad práce ČR v souladu s § 47d
odst. 6 zákona č. 359/1999 Sb. O sociálněprávní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů, ve výši 44.000,– Kč.
V příjmech bude rozpočtováno:
Položka 4116 ÚZ 13010 – 44 .000,– Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§ 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí, položka 5011 platy zaměstnanců, ÚZ 13010 org.
3000000 – 44.000,– Kč.
V účetní evidenci musí být jejich příjem a čerpání označeny účelovým znakem, který umožní
oddělené vyúčtování skutečných příjmů a výdajů.
b) Rozpočtové opatření č. 19/2017.
Jedná se o převod finančních prostředků ve
výdajové části rozpočtu na zajištění výběrového řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek v souvislosti s projektem „Stavební úpravy objektu a přístavby Konice 386“. Rozpočtové opatření ve výši 5.445,– Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§ 6409 Ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy org. 5000000 – 5.445,– Kč,
§ 4349 Ostatní sociální péče, pol. 5169 nákup
ost. služeb, org. 16000000 – 5.445,– Kč.
7. Rada města Konice schvaluje odpisový plán
příspěvkové organizace Mateřská škola Konice dle přílohy.

8. Rada města Konice bere na vědomí odpis
pohledávky dle přílohy o pozůstalostním řízení.
9. Rada města Konice schvaluje „Smlouvu O poskytnutí dotace na celoroční činnost“ pro Sbor
dobrovolných hasičů v Konici, IČ: 70900311
ve výši 49.000 Kč.
10. Rada města Konice schvaluje „Smlouvu
o výkonu kontrolní činnosti“ uzavřenou v souladu s § 2652 a Občanského zákoníku mezi
městem Konice a Ing. Jiřím Turoněm.
11. Rada města Konice v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000
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, § 33 odst. 3 zákona č.
262/2006 Sb. Zákoník práce v platném znění:
a) Jmenuje paní Mgr. Evu Obrusníkovou na
pracovní místo ředitelky Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvkové organizace,
Tyršova 609, 798 52 Konice, IČ: 47918594
s účinností od 1. 7. 2017.
b) Určuje plat a jeho složky paní Mgr. Evě Obrusníkové, ředitelce Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvkové organizace, Tyršova 609, 798 52 Konice, IČ: 47918594 v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, nařízením vlády č. 564/2006 Sb. v platném
znění, platovým výměrem.
c) Schvaluje podání žádosti o zápis změny
v rejstříku škol a školských zařízení týkající
se údajů o řediteli školy.
12. Rada města Konice schvaluje:
A) Dohodu o vytvoření společného školského
obvodu spádové školy pro obec Budětsko.
a) Spádovou školou se určuje Základní škola
a gymnázium města Konice.
b) Spádovou školou se určuje Mateřská škola
Konice.
B) Dohodu o vytvoření společného školského
obvodu spádové školy pro obec Hvozd.
a) Spádovou školou se určuje pro 2. stupeň ZŠ
Základní škola a gymnázium města Konice.
C) Dohodu o vytvoření společného školského
obvodu spádové školy pro obec Ochoz.
a) Spádovou školou se určuje Základní škola
a gymnázium města Konice
b) Spádovou školou se určuje Mateřská škola
Konice.
D) Dohodu o vytvoření společného školského
obvodu spádové školy pro obec Kladky.
a) Spádovou školou se určuje pro 2. stupeň ZŠ
Základní škola a gymnázium města Konice.
E) Dohodu o vytvoření společného školského
obvodu spádové školy pro obec Březsko.
a) Spádovou školou se určuje Základní škola
a gymnázium města Konice.
b) Spádovou školou se určuje Mateřská škola
Konice.
F) Dohodu o vytvoření společného školského
obvodu spádové školy pro obec Jesenec.
a) Spádovou školou se určuje Základní škola
a gymnázium města Konice.
b) Spádovou školou se určuje Mateřská škola
Konice.
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13. Rada města Konice schvaluje výpověď Rámcové dohody Ú č. VS/439164 ze dne 21. 6. 2013,
uzavřené mezi Městem Konice a společností
Telefónica Czech Republic, a.s.
14. Rada města Konice schvaluje zřízení komise státní památkové péče ve složení:
Předseda komise: Mgr. Lucie Bátková
Členové komise: Ing. Tomáš Němec
Bc. Pavel Nerad
15. Rada města Konice bere na vědomí „Otevřený dopis obyvatel města Konice zastupitelstvu města Konice“ a ukládá starostovi jeho
předložení v Zastupitelstvu města Konice.
16. Rada města Konice doporučuje Zastupitelstvu města Konice zadat zpracování studií
na akce: „Chodníky na ulici Zádvoří v Konici“
a „Zástavbové studie pro výstavbu RD v Konici“ dle cenové nabídky.
17. Bere na vědomí Zprávu o činnosti MěÚ
v roce 2016.
Usnesení bylo schváleno v poměru: pro 5, proti 0

Šachový oddíl
Konice
Soutěž družstev je ukončena. Přináším hodnoceni jednotlivých hráčů z hlediska procentní úspěšnosti jednotlivých hráčů. Hráči jsou
seřazeni podle pozice na soupisce.

Prvních 5 hráčů je základní sestava, další jsou
náhradníci. Z přehledu je vidět, že došlo v několika utkáních na náhradníky a ti hráli velmi
dobře a získali body potřebné k vítězství. Hráči Burget, Páleník a Dvořák jsou stále i členové
šachového kroužku. Nyní nastává období pro
soutěže jednotlivců. Hráči budou mít možnost
si vybrat z velké nabídky turnajů v blízkém
i vzdálenějším okolí.
Samozřejmě pokračují i čtvrteční schůzky šachového kroužku.
Bohuslav Kučera
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Příměstské tábory
v Konici
O letošních prázdninách pořádá Charita Konice prostřednictvím svého centra Srdíčko tři
letní příměstské tábory. Charita takto nabízí nejen pomoc rodičům s péčí o děti v době prázdnin, ale zejména dětem nabízí celodenní program plný her, soutěží, vycházek, výtvarných
a sportovních aktivit, zábavy i poznání. Přihlášky jsou přijímány do 23. června 2017.
Příměstské tábory MC Srdíčko se uskuteční
pro děti od šesti do dvanácti let ve třech
týdenních turnusech: 10. – 14. 7. „Letem
světem světadílem“, povede jej lektorka Jana Dostálková Baciak. Druhý tábor se uskuteční 31. 7. – 4. 8., tentokrát s názvem „Srdíčkový tábor“ pro děti od pěti do dvanácti
let, a bude jej lektorovat Markéta Klíčová.
Třetí tábor bude „Cesta do pravěku“ pro děti od pěti do deseti let v termínu 7. – 11. 8.,
opět pod vedením Jany Dostálkové Baciak.
Cena táborů je 1 500,– Kč, přičemž tyto prostředky pokrývají jen vybavení a personální
náklady. Na úhradě zbylých režií se podílí
Charita Konice. Přihlášky budou po domluvě
zaslány nebo budou k dispozici vytištěné v MC
Srdíčko v přízemí konického zámku vždy ve
středu nebo v pátek od 8 do12 hodin. V těchto
záležitostech se zájemci budou obracet na:
paní Markétu Klíčovou
tel.: 739 246 019
e-mail: charita.srdicko@centrum.cz
Závazné přihlášky, včetně úhrady, je nutné
odevzdat shodně pro všechny tábory nejpozději do 23. června 2017.
Za program odpovídají tito zkušení lektoři:
Jana Baciak je maminka čtyř dětí, která podniká v oblasti předškolní výchovy na čtyřech
místech v Olomouckém kraji. Její přirozené
vzdělávací a výchovné centrum je zaměřeno
na poskytování služeb pro celou rodinu, především však na přirozené vzdělávání a výchovu samotných dětí ve věku od 2,5 do šesti
let. Kromě vedení miniškolek se paní Jana ve
spolupráci s mateřskými a rodinným centry
věnuje lektorování vzdělávacích seminářů
a pořádání příměstských táborů.
Markéta Klíčová je koordinátorkou MC Srdíčko od jeho založení. V rámci MC Srdíčko působí také jako laktační poradkyně. Vede Klub
seniorů v Srdíčku. Je maminkou 3 dětí. Již řadu let je lektorkou příměstských táborů v Srdíčku.
Příměstské tábory v Konici jsou pořádány od
roku 2006. Zakladatelkou je paní Slávka Šmídová v rámci občanského sdružení KOZA, která tábory pořádala ještě před založením Srdíčka. V roce 2007 byl příměstský tábor již v prostorách MC Srdíčko. Občanské sdružení KOZA
mělo tábory v Srdíčku do roku 2013, pak pořádání táborů převzalo MC Srdíčko.
Již nyní Charita Konice za podporu příměstských táborů děkuje Městu Konici a řadě dobrovolníků, kteří se spolu s lektory budou podílet na zajímavých programech.
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Program MC Srdíčko
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Pondělí (dle domluvy) Cesta ke zdravé rodině – přímá pomoc rodinám – 739 246 008
Pondělí (8 – 12 hodin) volná herna
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 (9 – 11 hodin) Setkání
věřících maminek – 733 754 143 – Blanka
Hájková
Středa, pátek (pátky volný program)
(8 – 12 hodin) Klub pro rodiče a děti
739 246 019
3. 5. – Pampeliškování
10. 5. – Pro maminku
17. 5. – Srdíčková školička
24. 5. – Beruška
31. 5. – Svátek sousedů

Středa (14 – 17 hodin) Mezigenerační setkávání v Srdíčku – 739 246 019
Čtvrtek (14 hodin) Kreativní dílnička –Helena Žilková – 601 358 207
Třetí čtvrtek v měsíci (10 – 12 hodin) Klub
pro rodiče se zdravotně znevýhodněnými
dětmi – 739 246 008
Pátek (8 – 12 hodin) Klub pro rodiče a děti
– 739 246 019
Pátek (pro předem objednané) Laktační poradenství – 739 246 019

MIMOŘÁDNÉ AKCE KVĚTEN 2017
14. 5. od 13.00 do 16.00 hodin Den otevřených dveří v rámci Dne konického muzea
18. 5. od 9.30 hodin Poradna Energy-diagnostika přístrojem Supertronic pro předem
objednané – 739 246 008

Aktivity projektu „Rodina od A až do Z“
jsou podpořeny z dotačního programu
Rodina a ochrana práv a dětí MPSV
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MŠ Konice
Velikonoce v MŠ Konice

Před letošními Velikonocemi jsme měli napilno. Před budovou MŠ jsme společně s dětmi
vytvořili jarní zahrádky a u vchodu nás každé
ráno vítal velikonoční zajíček se svou rodinkou.

Také jsme se s chutí pustili do výroby velikonočních kraslic a jarních dekorací, které ozdobily interiér MŠ. Děti byly také zvědavé, co
ukrývá zajíček ve svém košíčku. A protože se
blížil i zápis do 1. třídy ZŠ, měl zajíček kromě
sladkých dobrot v košíčku také plno hádanek,
úkolů a soutěží. A tak děti pomáhaly zajíčkovi
počítat vajíčka, poznávat barvy a tvary, určovat hlásku na začátku slova, přiřazovat zvířátkům mláďátka, vyprávěly mu pohádky. Nakonec jsme se se zajíčkem rozloučili veselou jarní
písničkou a těšíme se, že nás navštíví i v příštím roce.
Lenka Řezníčková, učitelka MŠ Konice

ZŠ a G Konice
Zápis do 1. ročníku
základní školy
Ve dnech 6. a 7. dubna 2017 proběhl na naší
škole zápis do 1. ročníku. Dostavilo se k němu
celkem 65 dětí, z nich bylo 59 zapsáno, pro
zbývajících 6 dětí využili jejich zákonní zástupci možnosti požádat o odklad školní docházky.
Abychom budoucím prvňáčkům vytvořili ve
škole co nejlepší podmínky, budou ve školním roce 2017/2018 otevřeny tři první třídy.
Mgr. Květoslava Coufalová,
zástupkyně ředitele pro 1. stupeň
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Vážení přátelé,
přicházíme za vámi s novými informacemi spojenými s aktuálním děním ohledně MAP vzdělávání v ORP Konice.
1. ČINNOST PRACOVNÍCH SKUPIN
Pracovní skupiny (1. Čtenářská gramotnost,
zájmové a neformální vzdělávání, 2. Mateřské
školy, 3. Polytechnické vzdělávání a matematická gramotnost, 4. Přírodní vědy, environmentální výchova) jsou v plném pracovním
nasazení. Jejich hlavní náplní bylo v poslední
době zejména sestavení aktivit škol a navržení aktivit spolupráce mezi jednotlivými školami do Akčního plánu MAP vzdělávání v ORP
Konice. Dále se podílí na vzdělávání pedagogických pracovníků (návrhy na témata školení, školitele, sdílení dobré praxe mezi pedagogy v regionu), tvorbě didaktického materiálu
apod.
2. PROBĚHLÉ VZDĚLÁVACÍ AKCE
Dne 23. 3. 2017 proběhl v přísálí kulturního
domu v Náměšti na Hané seminář Rozvoj čtenářské gramotnosti v současné základní škole. Lektorem byla doc. PhDr. Hana Marešová,
Ph.D., která působí na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Účastníci se seznámili se současným pojetím čtenářské gramotnosti na základní škole ve vztahu k rozvoji
funkční (dokumentové) gramotnosti, kritické
gramotnosti a čtenářské gramotnosti v oblasti elektronických textů. Dále se prostřednictvím praktických ukázek seznámili se základními postupy rozvoje čtenářské gramotnosti,
s dílnami čtení, náměty na čtenářské koutky,
vedením čtenářského kontinua žáků či hodnocením výsledků v oblasti rozvoje čtenářské
gramotnosti. Pedagogové se zapojovali do diskuze a předávali si své zkušenosti s provozováním čtenářských dílen. Seminář byl účastníky ohodnocen pozitivně.
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7) Schválení komunikační strategie MAP vzdělávání v ORP Konice
8) Schválení průběžné evaluační zprávy v rámci MAP vzdělávání v ORP Konice
9) Seznámení s dokumentem Předávání informací z MAP do KAP
10) Informace o dalším průběhu projektu MAP
vzdělávání v ORP Konice, diskuze a různé
Veškeré dokumenty předložené řídícímu výboru ke schválení byly bez připomínek odsouhlaseny.
Dne 19. 4. 2017, ve 13.00 hodin, se bude na
zámku v Konici (sál v 1. patře) konat další jednání řídícího výboru.
Hlavními body programu bude:
Projednání a schválení návrhů aktivit ročního
akčního plánu
Rozhodnutí, jaké aktivity budou rozpracovány do formy logického rámce
4. SOUTĚŽE MŠ A ZŠ V ORP KONICE
Dne 28. 4. 2017 bude ukončena soutěž pro
děti MŠ v ORP Konice – „Chodíme rádi do naší
školky“ a soutěž pro třídní kolektivy ZŠ v ORP
Konice – „Moje vysněná škola“, o kterých jste
byli informováni v minulém vydání. V týdnu
od 2. 5. 2017 dojde k vyhodnocení soutěže
a následnému předání výher.

Z činnosti děkanátního
Centra pro rodinu Kána
květen 2017
Setkání seniorů ve společenství KLAS bude
v Konici na faře v pátek 5. května po ranní mši
svaté a prvopáteční adoraci (začátek přibližně v 9 hodin).
Maminky se budou společně modlit za své
děti ve středu 3., 10., 24. a 31. května v 8 hodin
v Konici na faře a v úterý 17. května od 8 hodin v MC Srdíčko v zámku v Konici.
Pro děti bude připraveno Spolčátko v pátek
5. a 19. května na faře v Konici od 16 do 17.30
hodin. Těšíme se na další děti, které přijdou,
aby si společně s druhými dětmi hrály, zpívaly
a vyráběly zajímavé věcičky.
Mše svatá pro děti bude sloužena ve středu
24. května v 18 hodin v kostele Narození Panny Marie v Konici.
Anna Burgetová

MŠ Skřípov
Jaro v MŠ Skřípov

Realizační tým MAP vzdělávání ORP Konice:
Ing. Ludmila Solovská, Ing. Jaroslav Brzák,
Mgr. Pavla Valentová, Ing. Kateřina Vičarová,
Mgr. Bc. Jiřina Gallasová
V Náměšti na Hané 18. 4. 2017

29. sezóna KPH
je u konce

3. ŘÍDÍCÍ VÝBOR
Dne 21. 3. 2017 proběhlo v zasedací místnosti
Základní školy a gymnázia města Konice jednání řídícího výboru.
Mezi hlavní body programu jednání patřilo:
1) Schválení aktualizace Statutu řídícího výboru
2) Schválení aktualizace Analytické části MAP
vzdělávání v ORP Konice
3) Schválení aktualizace Strategického rámce
MAP vzdělávání v ORP Konice, včetně investičních priorit jednotlivých škol, které jsou jeho součástí
4) Představení průběžných výstupů činnosti
jednotlivých pracovních skupin vedoucími těchto skupin
5) Schválení období, na které bude realizován
Akční plán vzdělávání v ORP Konice
6) Schválení priorit Strategického rámce MAP
vzdělávání v ORP Konice, které budou rozpracovány v rámci ročního Akčního plánu vzdělávání v ORP Konice
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Dvacátá devátá koncertní sezóna Kruhu přátel hudby Konice byla zakončena nezapomenutelným varhanním koncertem v chrámu Narození Panny Marie v Konici. Nám nezbývá než
poděkovat všem příznivcům a návštěvníkům
za jejich podporu, sponzorům za štědrost poskytnutých darů a zejména předsedkyni KPH
paní Ludmile Kopečné Nedomanské za skvělou organizaci a výběr interpretů. Můžeme se
již teď těšit na jubilejní třicátou sezónu 2017/
2018, ve které pro nás připravuje opět skvělé
zážitky ze světa hudby.
Jiřina Novotná

Příchod jara jsme v mateřské škole přivítali
návštěvou divadla Sluníčko, které k nám pravidelně přijíždí se svými maňásky a zahraje
nám vždy tři pohádky. Tentokrát se dětem nejvíce líbila pohádka Jak pejsek s kočičkou myli
podlahu. Děti si po pohádkách nakreslily překrásná velká sluníčka, kterými jsme si vyzdobili prostory školky. Dalším zážitkem pro děti
byl pořad pohybové a zvukové imitace zvířat
s aktivní účastí dětí.
Na závěr měsíce března jsme pro děti spolu
s kulturní komisí při OÚ ve Skřípově připravili Dětský karneval, kterého se zúčastnily děti z mateřské školy i z okolí. K tanci a poslechu
nám hrála naše oblíbená hudba STOFKA. Na
programu byly v průběhu celého odpoledne
soutěže, za které děti dostávaly drobné dárky.
Ti nejodvážnější si zazpívaly nebo zarecitovaly
do mikrofonu. Nejvíce děti bavila naše oblíbená hra židličková, kterou jsme museli opakovat. Karneval se vydařil.
Zápis do naší mateřské školy proběhne dne
11. 5. 2017 od 9.00 do 15.00 hodin v mateřské škole ve Skřípově. Vezměte si s sebou
prosím rodný list dítěte. Po telefonické dohodě (727 831 273) je možná návštěva mateřské školy v jiném termínu. Těšíme se na Vaši
účast.
Ivana Ošlejšková,
ředitelka MŠ
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ZŠ a G Konice
Exkurze do Polska

Brzy ráno v pondělí 10. dubna bylo na autobusové točně u školy neobvykle živo. Sjížděli
a scházeli se sem účastníci školní exkurze do
Polska. Celkem to bylo 75 žáků a studentů ze
čtyř tříd. Exkurze měla dva hlavní cíle, a to
Státní muzeum Auschwitz-Birkenau v Osvětimi a potom také historické hlavní město Polska Krakov.

ZPRAVODAJ KONICE
cenosti nacistické ideologie zahynulo více
než milion obyvatel Evropy a mezi nimi třeba
i sedm lidí z Konice.

Po této prohlídce jsme se, plni dojmů, přesunuli do starého polského královského města
Krakova. Zde jsme měli možnost projít si, opět
s průvodcem, historické centrum a někdejší
sídelní hrad polských panovníků na Wawelu.
Ale čas se krátil, tak ještě honem nakoupit nějaký suvenýr nebo něco k jídlu a pak už zase
k autobusu a na cestu domů.
Jaroslav Nedbal

ZUŠ Konice
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bubenický seminář a workshop, kam nás pozvala spřátelená škola. O průběh semináře se
postarali oba vyučující učitelé a do praktických ukázek zapojili všechny přítomné žáky.
Celý seminář byl rozdělen do 4 vyučovacích
bloků a zakončen hrou na velkou bicí soupravu. Za 14 dnů přivítá naše ZUŠ na oplátku
žáky a učitele z Valašského Meziříčí na další
workshop, na který už se moc těšíme.
Roman Mlynář,
učitel oddělení bicích nástrojů

Celostátní soutěž
ve hře na kytaru
– krajské kolo
Dne 11. dubna 2017 se konalo v Zábřehu krajské kolo celostátní soutěže ve hře na kytaru.
Žáci naší školy navázali na vynikající výsledky z okresního kola a byli důstojnými soupeři
těm nejlepším kytaristům z celého Olomouckého kraje. Jakub Čadílek získal 3. místo ve
druhé kategorii, kytarové duo ve složení Jaroslav Večeřa, Josef Šimek získalo 1. místo ve
třetí kategorii (všichni žáci ze třídy pana učitele MUDr. Zdeňka Vlka ).

Bubenický seminář

V Osvětimi jsme si prošli oba dva areály bývalých nacistických koncentračních a vyhlazovacích táborů. Prohlídka na všechny velmi zapůsobila, asi nejhorší pocity jsme prožívali
v místnosti, kde jsou vystaveny lidské vlasy,
ale podobně působily i sály s osobními věcmi
zavražděných vězňů, jako jsou boty, nádobí,
brýle atd. Na člověka zde samozřejmě působí
i vědomí toho, že v těchto místech kvůli zvrá-

Úterý 11. dubna bylo pro žáky oddělení bicích
nástrojů trošku jiný, než běžný vyučovací den.
Už brzo ráno jsme naložili všechny potřebné
věci do auta a jeli do Valašského Meziříčí na

Všem žákům gratulujeme za skvělé výsledky
během celé soutěže a přejeme hodně úspěchů v nácviku a interpretaci dalších skladeb.
MUDr. Zdeněk Vlk,
učitel hudebního oboru ZUŠ Konice

ZPRAVODAJ KONICE
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KULTURNÍ
PŘEHLED
KVĚTEN 2017
VÝSTAVA
Vernisáž výstavy 11. května v 17 hodin,
zámek Konice

Jiří Přivřel

DOLCE VITA. BOHUDÍK
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
Vernisáž výstavy spojena
s autorským čtením poezie.
Vystoupí divadlo LOPOTA
při denním stacionáři DC 90,
které představí inscenaci
„Andělských křídel šumění“.
Výstava otevřena od 3. do 18. 5. 2017,
Po – Pá od 10 do 12 a od 13 do 16 hodin.
Pořádá MěKS Konice ve spolupráci
s PS Čtenářská gramotnost,
zájmové a neformální vzdělávání v rámci
projektu MAP vzdělávání v ORP Konice.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Čtvrtek 18. 5. 2017, 19 hodin,
Kulturní dům Jesenec
Agentura Harlekýn uvádí
komedii s kriminální příchutí

RUKOJMÍ BEZ RIZIKA
Alain Reynauld Fourton
„Pytel uloupených peněz dokáže oživit
i sebevraha. Jenže policii taky!“
Vstupné: 340/300 Kč
Osoby a obsazení:
Marc Besson – spisovatel románů pro ženy
Václav Vydra
Luc – jeho přítel, milovník dívčích srdcí
Jan Šťastný / Svatopluk Skopal
Madame Mabouin,
o všem informovaná domovnice
Jana Boušková / Jana Malá
Jojo – šéf lupičské bandy
Martin Zahálka / Martin Davídek
Suzy – ozdoba zlodějského tria
Lenka Zahradnická / Barbora Šťastná
Banán – lidožrout, vegetarián a také lupič
František Skopal / Martin Zahálka ml.
Předprodej: Turistické informační centrum
Konice, Kostelní 46 (zámek)
tel.: 582 334 987

DEN KONICKÉHO MUZEA
V neděli 14. května 2017
od 13 do 17 hodin,
zámecký areál a park KONICE

PROGRAM

folk, country, bluegrass

Dravci stanice ochrany fauny Hluk,
pobočka Pateřín
ROSÁCI – šermíři z Velkých Losin
DEN MATEK s MC Srdíčko
skákací hrad

Turistické informační centrum
zajímavé památky města Konice
procházka – mapy

Možnost focení s dravci i šermíři
Občerstvení v Zámecké zahrádce
a dalších zařízeních
dle záznamů v mapě

Kulturní dům

18.5.JESENEC
19:00

Kapela HUBERTUS

ZÁMEK
Prohlídková trasa
Otevírací doba od 1. 9. 2016 do 31. 5. 2017:
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).
Vstupné:
expozice Muzea řemesel 30,– Kč/ 15,– Kč
celá prohlídková trasa 60,– Kč/ 30,– Kč

Nabízené služby TIC Konice:
- turistické a kulturní informace
- prohlídky zámku
- vyhledávání autobusových a vlakových spojů
- prodej map, upomínkových předmětů,
pohlednic, ...
- veřejný internet
- kopírovací služby
Informace na: 739 333 721, 582 334 987
www.mekskonice.cz

Muzeum řemesel Konicka ve spolupráci s Turistickým informačním centrem Městského kulturního střediska Konice slaví „Ocenění Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti
tradiční lidové kultury v roce 2016“. U příležitosti této oslavy pořádáme nedělní zábavné
odpoledne s hodinovými prohlídkami zámku
a muzea řemesel, jehož částí je i největší sbírka seker a největší sekera na světě.

Hodinové prohlídky zámku Konice
a muzea řemesel

květen 2017

PŘEDPRODEJ: KONICE INF. CENTRUM, Kostelní 46, tel.: 582 334 987

Rukojmí bez rizika. Marc je ženami obdivovaný spisovatel, ale delší dobu již nemá o čem
psát. Usoudí, že se nachází v bezvýchodné životní situaci a rozhodne se spáchat sebevraždu. Překvapí ho letitý přítel Luc, který se už
také kdysi pokusil zabít, když ho opustila žena, a teď chce učinit totéž, protože se k němu
vrátila. Sebevražedné plány jim překazí trojice prchajících amatérských lupičů s pytlem
plným peněz. Vtrhnou do bytu, sebevrahy si
vezmou za rukojmí a vyhrožují, že je zabijí.
Přestože je to právě to, co si Marc s Lucem
nejvíce přejí, při pohledu na plný pytel bankovek dostávají znovu chuť do života. Tvůrčí
fantazie se Marcovi vrací právě včas. Lupičské trio potřebuje plán a za dveřmi je policie.
Máte se na co těšit.

květen 2017

KČT Konice
Celorepubliková
úklidová akce

V sobotu 8. dubna probíhala celorepubliková
úklidová akce „Ukliďme Česko 2017“, kterou
organizoval Český svaz ochránců přírody. Jelikož nám není lhostejný stav životního prostředí ve kterém žijeme, proto jsme se také zapojili do této akce. V sobotu jsme se zúčastnili
pochodu „Vandr skrz Maló Hanó“ v Moravské
Třebové, tak jsme tuto akci na úklid přesunuli
na úterý. Vytyčili jsme si trasu kolem silnice
z Konice k Jesenci. Pytle se nám plnily vším
možným, ale hlavně plastovými lahvemi, které neukáznění řidiči hází přímo z aut do příkopů vedle silnice. Asi po hodinovém úsilí jsme
sesbírali 8 velkých pytlů odpadků, které jsme
vytřídili a odvezli do sběrného dvora. Měli
jsme dobrý pocit z vykonané práce. Nám jako
turistům, kteří mají rádi přírodu, není lhostejný nepořádek v okolí našich bydlišť a v přírodě. Byli jsme rádi, že jsme něco udělali pro dobrou věc. Tato naše brigáda však není poslední,
chceme v tomto úklidu pokračovat. Jen jsme
zvědaví, na jak dlouho bude uklizeno.
Za KČT Konice Eva Antlová

Pochod
„Vandr skrz Maló Hanó“

ZPRAVODAJ KONICE
rozhledny je 27 m. Tato byla po sto letech znovu obnovena a v roce 2009 otevřena pro veřejnost. Tyčí se na kopci nad městem a je z ní
překrásný pohled na celé město. Naše trasa
pokračovala lesem až do Městečka Trnávky.
Po žluté značce jsme se vyšplhali ke zřícenině
hradu Cimburk, kde byl cíl naší cesty. Po dobré svačince a odpočinku jsme se přesunuli na
vlakové nádraží a ujížděli k domovu. Těm, kteří mají rádi turistiku, vřele doporučujeme navštívit tento kraj. Je tu i mnoho dalších možností k pěkným vycházkám.
Za KČT Konice Eva Antlová

Program KČT KONICE
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Rudolf Vykydal zaslechl rozhovor německých
vojáků, že vlak má být vyhozený do povětří.
Ráno skutečně přišli vojáci se zápalnými šňůrami a připravovali odpálení vlaku. Na naléhání a prosby konických obyvatel ale nakonec
od svého záměru upustili.
Ještě ráno 9. května ustupovaly poslední německé jednotky směrem ke Skřípovu a Šubířovu. Kolem půl jedenácté už ale od Štarnova
po silnici přijel první sovětský tank a po něm
další a další vozidla a jednotky Rudé armády.
V konické kronice se uvádí, že Konicí prošlo
v těchto posledních dnech války a prvních
dnech míru odhadem asi 1 200 000 německých vojáků a následně asi 500 000 vojáků sovětských.

květen 2017
Sobota 6. 5. 2017 – Moraviánská 50 – pochod
KČT Hlubočky. Odjezd vlakem v 7.41 hodin
z Konice do Mariánského údolí. Pochod dle
propozic 15, 25 km, odjezd v 18.07 hodin, příjezd v 19.46 hodin do Konice. 15 km, 25 km
Sobota 13. 5. 2017 – Zajdeme se podívat
k víle Pilávce. Navštívíme neznámé studánky
v okolí Pilávky. Odchod ve 13 hodin od fotbalového hřiště v Konici. 15 km
Sobota 20. 5. 2017 – Smržické vandr – pořádá KČT Smržice. Odjezd vlakem v 7.41 hodin do Čelechovic, odtud pěšky do Smržic. Pochod KČT Smržice 11, 20, 28 km. Příjezd do
Konice v 17.46 hodin. 11 km, 20 km
Sobota 27. 5. 2017 – Rožnov pod Radhoštěm
Autobusový turistický výlet pro přihlášené
účastníky. Odjezd z autobusového nádraží
v Konici v 7.00 hodin. Návrat asi v 19.00 hodin. Program pro účastníky zajištěn.
Sobota 3. 6. 2017 – Pohádkový les Dzbel. Odchod v 9 hodin přes Sládkovu skálu na Šubířov, odtud do Dzbele. Návštěva akce, dále pěšky do Konice. 15 km

Ustupující německá armáda u nádraží
(zdroj: SOkA Prostějov, Sbírka fotografií a negativů, sign. U_13_9, přír. č. 2767.)

Konec války
v Konici

Vandr skrz Maló Hanó, pořádaný KČT Moravská Třebová, se nám vydařil. Z náměstí v Moravské Třebové jsme se vydali do prudkého
kopce až k rozhledně zvané Pastýřka. Výška

V těchto dnech si připomínáme 72. výročí konce druhé světové války. Ve Státním okresním
archivu v Prostějově je k nahlédnutí řada dokumentů, které nám mohou přiblížit konec
tohoto konfliktu přímo v Konici.
Přestože přímé bojové akce na Konicku neproběhly, byl i u nás závěr války plný napětí,
obav a nebezpečí. Přes Konici projížděly kolony a vlakové transporty ustupující německé
armády. Podle zápisu v pamětní knize městečka Konice byla noc na úterý 8. května „...strašná. […] Na všech stranách byla rudá záře. Výbuch následoval za výbuchem a mezi německým vojskem byl chaos. Ohně ničených vozidel osvětlovaly strašidelně cestu. Němcům šlo
již jenom o to, aby se dostali z dosahu drtivé
Rudé armády...“ Nad ránem pak přestaly jezdit vlakové transporty, trať směrem na Chornice byla přeplněná a neprůjezdná. V Konici
na nádraží ale zůstal stát muniční vlak, prý
s 300 tunami třaskavin a munice. Železničář

Studebaker Rudé armády projíždí přes náměstí
(zdroj: SOkA Prostějov, Sbírka fotografií a negativů, sign. U_13_15, přír. č. 2773.)

Sovětští vojáci před radnicí
(zdroj: SOkA Prostějov, Sbírka fotografií a negativů, sign. U_13_27, přír. č. 2785.)
Jaroslav Nedbal
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