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MĚKS KONICE ZVE NA ŽVÁČKŮV FESTIVAL

KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI
Možná mnoho obyvatel
Konice ani neregistrovalo, že po mnoha letech
byla v kostele Narození
Panny Marie sloužena
primiční mše svatá. Celebroval ji 23. dubna
2016 novokněz P. Hyacint Petr Ullman OP, konický rodák.
Petr Ullman po maturitě, kterou složil v roce
2008 na konickém gymnáziu, vstoupil do noviciátu Bratří kazatelů (dominikánů) v Olomouci. Po prvních řeholních slibech
byl poslán do jihofrancouzského města Bordeaux ke dvouletému studiu filozofie. Pak následovaly další čtyři roky teologického studia ve francouzském
Toulouse.
V roce 2013 složil bratr Hyacint slavné sliby a v létě roku 2014 přijal jáhenské
svěcení od kardinála Mons. Dominika Duky OP. Dne 16. dubna 2016 byl olomouckým světícím biskupem Mons. Josefem Hrdličkou v dominikánském kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Olomouci vysvěcen na kněze.
P. Hyacint v současnosti působí ve farnosti sv. Jiljí v Praze, kterou spravují bratři dominikáni. Jeho úkolem je výuka náboženství, duchovní doprovázení studentů arcibiskupského gymnázia a příprava věřících na iniciační svátosti.
V důležitém a nelehkém úkolu být knězem Kristovým v současné materializované společnosti, a navíc ještě ve velkoměstě, přejeme P. Petru Hyacintovi
všechny potřebné dary Ducha Svatého a mocnou ochranu a přímluvu Panny
Marie.
Koničtí farníci

V zahradě Muzea řemesel Konicka vysazen STROM PŘÁTELSTVÍ

BIGBÍŤÁCI, BIGBÍŤ ČKY, RYCHLE RIFLE POHLEDEJTE A NA LEGENDY DO KONICE POSPÍCHEJTE

V dnešním příspěvku Muzea řemesel Konicka
přinášíme aktuální informace o probíhající
revitalizaci zahrady „U Traktorky“, do které
se aktivně zapojili žáci Základní školy a gymnázia Konice spolu s jejich německými spo
lužáky. Požádali jsme o vyjádření představitele ZŠ a G Konice paní Mgr. Naděždu Grenovou a ředitele pana Mgr. Jaromíra Schöna.
„Strom přátelství. Takto lze opravdu nazvat strom (tis sloupový), který jsme vysadili na nově
vznikající Zahradě Muzea řemesel Konicka. Byla to další společná akce mezi gymnáziem Konice a Realschule Bopfingen. Tentokrát nás navštívila menší skupinka žáků Realschule, která
přijela za svými partnery, dá se říct přáteli, protože se již všichni znají z minulých výměnných
pobytů. Náš program byl sice méně bohatý, zato měli žáci více času na svůj individuální program, do něhož byly zapojeny i jejich rodiny. Skupinku německých dětí doprovázela jako obvykle paní Annedore Walter. Náš strom jsme zasadili v pondělí 16. května 2016 a zaplatili společně: dílem Realschule Bopfingen, dílem paní Grenová. Jsme si jisti, že ani toto nebyla naše
poslední akce“, dodává Mgr. Naděžda Grenová.
Do terénních úprav na zahradě Muzea řemesel Konicka se zapojili i žáci místní ZŠ a G Konice.
„Brigády se zúčastnilo devět chlapců z tercie v rámci vyučovacích hodin předmětu Praktické
činnosti. Myslím, že si vedli velmi dobře a práce se zahradnickým nářadím pro ně určitě nebyla neznámou činností. Revitalizace uvedené plochy je určitě dobrý počin, za který dávám Muzeu řemesel jedničku s vykřičníkem“, hodnotí Mgr. Jaromír Schön, ředitel. Připomeňme ještě
výzvu z minulého vydání Zpravodaje, kde jsme vyzvali zájemce, kteří chtějí mít v zahradě
strom s jejich iniciály, aby se hlásili u správce zámku a předsedy Muzea řemesel Konicka pana
Pavla Šína na tel.: 602 934 905.
Mgr. Tomáš Šín

LEGENDY

MKS Konice a Mamut Agency uvádí již tradiční

SE VRACÍ

Postaveno velké pódium - profesionální zvuk a světla.
Akce se koná za každého počasí.
Velkokapacitní
stany.

AREST MERKUR
(Sestava z roku 1970-75 a 1985-89)

MARASD JUNIOR
NEOPETS INTEGRAL
Začátek od 18:00 hod. Zámecký park otevřen od 17:30 hodin

Pátek

ZÁMECKÝ PARK

17.6. KONICE
Vstupné do 19:30 hod. - 120 Kč, vstupné od 19:30 hod. - 160 Kč
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Rada
města Konice
2. květen 2016
Usnesení č. 27/2016
1. Rada města Konice schvaluje Smlouvu o nájmu vývěsní skříňky č. 22 mezi městem Konice
a politickým hnutím Svoboda a přímá demokracie.
2. Rada města Konice schvaluje uzavření
Smlouvy č.: 1030029618/001 o smlouvě budoucí O zřízení věcného břemene mezi městem Konice a E.ON Distribuce, a.s., týkající se
pozemků p.č. 250/1, 255/7 a 250/5 v k.ú. Ladín za jednorázovou náhradu v celkové výši
1.200,00 Kč + platná sazba DPH.
3. Rada města Konice schvaluje navýšení kapacity školního klubu na 30 žáků (kapacita
doposud 25 žáků, navýšení o 5 žáků) na Základní škole a gymnáziu Konice, Tyršova 609,
798 52 Konice.
4. Rada města Konice bere na vědomí Zápis ze
zasedání Finančního výboru Zastupitelstva
města Konice ze dne 20. 4. 2016 včetně doporučení Zastupitelstvu města Konice.
5. Rada města Konice doporučuje Zastupitelstvu města Konice schválit účetní závěrku města Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice,
sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2015.
6. Rada města Konice doporučuje Zastupitelstvu města schválit celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2015 včetně
zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2015,
a to bez výhrad.
7. Rada města Konice schvaluje:
a) přijetí obdržených žádostí na pořízení Změny č. 1 územního plánu Konice,
b) projektanta pro pořízení Změny č. 1 územního plánu Konice – Projekční a poradenská
kancelář MENCL, IČO: 66587280, Starobrněnská 13, 602 00 Brno.
8. Rada města Konice schvaluje zřízení komise státní památkové péče ve složení: předseda
komise: Mgr. Lucie Bátková, členové komise:
Ing. Tomáš Němec a Bc. Pavel Nerad.
9. Rada města Konice doporučuje Zastupitelstvu města schválit Mateřské škole Konice, příspěvkové organizaci, Smetanova 202, 798 52
Konice, investiční příspěvek na akci „Stavební
úpravy MŠ Konice“ dle položkového rozpočtu
ve výši 229.757,– Kč.
10. Rada města Konice schvaluje uzavření Dodatku č. 03-2016 ke smlouvě č. 0099 ze dne
23. 9. 1993 mezi městem Konice a Zemědělským obchodním družstvem Ludmírov týkající se pronájmu pozemků v k.ú. Ladín, Březsko a Ponikev.
11. Rada města Konice schvaluje Dodatek
č. 01-2016 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti
č. 2012-06 ze dne 26. 3. 2012 mezi městem
Konice a Zemědělskou společností TERRIS
Budětsko, a.s., týkající se pronájmu pozemků
v k.ú. Nová Dědina u Konice.

12. Rada města Konice doporučuje Zastupitelstvu města schválit refinancování (sloučení) půjčky SFŽP a úvěru na kanalizaci u České
spořitelny.
13. Rada města Konice vyhlašuje záměr na
budoucí prodej části pozemku p.č. 4792 v k.ú.
Konice.
14. Rada města Konice vyhlašuje záměr na
budoucí prodej části pozemku p.č. 4792 v k.ú.
Konice.
15. Rada města Konice vyhlašuje záměr výpůjčky nebytových prostor o výměře 63,06 m2
(zasedací místnost č. 212) v 1. patře budovy
č. p. 46 (zámek) v Kostelní ulici v Konici, která
je součástí pozemku p. č. st. 5 v k. ú. Konice.
16. Rada města Konice schvaluje ukončení
nájmu bytu č. 3 na adrese Zahradní 690, Konice, dohodou k 30. 4. 2016 – nájemci Zdeněk
Polák, nar. 13. 1. 1965, Hostěnice č. 14, Mokrá
a Josef Polák, nar. 8. 10. 1963, Masarykovo náměstí 4/2, Boskovice.
17. Rada města Konice schvaluje pronájem
bytu č. 3 o velikosti 1 + kk a podlahové ploše
37,39 m2 na adrese Zahradní 690, Konice, panu Josefu Švecovi, Komenského 360, Čechy pod
Kosířem, od 1. 6. 2016 na dobu neurčitou za
32,– Kč/m2/měsíc s tím, že nájem se vždy od
1. 1. následujícího kalendářního roku zvyšuje
o 1,– Kč/m2.
18. Rada města Konice:
a) bere na vědomí žádosti o přemístění kontejnerů na tříděný odpad – Husova 486 a Komenského 544,
b) pověřuje MPO, aby v souladu s organizačním
řádem navrhl rozmístění kontejnerů v těchto
lokalitách.
19. Rada města Konice:
a) bere na vědomí Žádost o změnu podmínek
Smlouvy o výpůjčce nemovitosti č. 10-2013,
článku III., bodu 4 – místnost č. 226 na zámku
v Konici,
b) ukládá MPO vyvolání jednání zúčastněných.
20. Rada města Konice schvaluje uzavření
smlouvy se společností Flame In Stars s.r.o.
na zajištění ohňostroje pro XXII. Vánoční trhy.
21. Rada města Konice schvaluje podle §102
odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb. O obcích Změnu č. 6 Organizačního řádu Městského úřadu Konice platného od 1. 1. 2012.
22. Rada města Konice bere na vědomí Zprávu o činnosti Městského úřadu Konice v roce
2015.
23. 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:
a) Jmenuje paní Hanu Továrkovou na pracovní místo ředitelky Mateřské školy Konice, příspěvkové organizace, Smetanova 202, 798 52
Konice, IČ: 70988480 s účinností od 1. 7. 2016.
b) Určuje plat a jeho složky paní Haně Továrkové, ředitelce Mateřské školy Konice, příspěvkové organizace, Smetanova 202, 798 52
Konice, IČ: 70988480 v souladu se zákonem
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlá-

červen 2016
dy 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.
24. Rada města Konice schvaluje bezúplatný
převod majetku města Konice do vlastnictví
Městského kulturního střediska, Kostelní 46,
798 52 Konice, IČ: 00209988. Jedná se o drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě
3.400 Kč dle přílohy.
25. Rada města Konice doporučuje Zastupitelstvu města schválit Žádost o navýšení příspěvku na provoz Městského kulturního střediska
Konice.
26. Rada města Konice:
a) doporučuje Zastupitelstvu schválit podání
žádosti na zateplení budovy radnice do Operačního programu Životní prostředí,
b) pověřuje majetkoprávní odbor výběrem
projektanta a energetického auditora.
27. Rada města Konice:
a) Schvaluje Rozpočtové opatření č. 12/2016.
Jedná se o poskytnutí příspěvku od Úřadu práce ČR na vytvoření pracovních příležitostí
v rámci veřejně prospěšných prací, spolufinancovaného ze státního rozpočtu (17,62 %) a Evropského sociálního fondu (82,38%) k dohodě
č. PVA-VZ-55/2016 a PVA-VZ-56/2016, č. projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000059
5 pracovníků na období duben až říjen 2016
a 1 pracovník duben 2016 až březen 2017 ve
výši 602.000,– Kč.
Příjmy

Výdaje – 5 pracovníků komunální služby

Výdaje – 1 pracovník administrativa správa

V účetní evidenci musí být jejich příjem a čerpání označeny účelovým znakem s uvedením
nástroje a zdroje, který umožní oddělené vyúčtování skutečných příjmů a výdajů.
b) Schvaluje Rozpočtové opatření č. 13/2016.
Jedná se o finanční navýšení služeb v oblasti
kultury. Platba bude kryta z nespecifikovaných rezerv města. Rozpočtové opatření ve
výši 40.000,00 Kč.
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Ve výdajích bude rozpočtováno:
§ 6409 Ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy org. 5000000 – 40.000,– Kč.
§ 3319 Ostatní záležitosti kultury, pol. 5169 nákup ostat. služeb org. 16000000 – 40.000,– Kč.
Dle nabídky na ohňostroj varianta B – příspěvek města schváleno Usnesením Rady města
Konice č. 26/2016 bod 4 ze dne 4. 4. 2016,
c) Doporučuje Zastupitelstvu města Konice
schválit Rozpočtové opatření č. 14/2016. Jedná se o poskytnutí investičního příspěvku Mateřské škole Konice na akci „Stavební úpravy
MŠ Konice“ ve výši 229.757,– Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§ 6409 Ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy org. 5000000 – 229.757,00 Kč.
§ 3111 Mateřské školy, pol. 6351 investiční
transfer zřízeným příspěvkovým organizacím
org. 5000000 – 229.757,– Kč.
d) Doporučuje Zastupitelstvu města Konice
schválit Rozpočtové opatření č. 15/2016.
Jedná se o převod finančních prostředků na
investiční akci „Revitalizace Tyršovy ulice v Konici I. etapa“ ve výši 2.553.000,00 Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§ 6409 Ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy org. 5000000 – 1.053.000,– Kč,
§ 2212 Silnice, pol. 5901 nespecifikované rezervy org. 16000000 – 1.500.000,– Kč,
§ 2212 Silnice, pol. 6121 budovy, haly, stavby
org. 16000000 – 2.553.000,– Kč.
e) Doporučuje Zastupitelstvu města Konice
schválit Rozpočtové opatření č. 16/2016.
Jedná se o zapojení přebytku peněžních prostředků na bankovních účtech do rozpočtu
města na rok 2016 ve výši 800.000,– Kč.
Financování: Položka 8115 změna stavu na
bankovních účtech 800.000,– Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§ 6409 Ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy org. 5000000 – 800.000,– Kč.
f ) Doporučuje Zastupitelstvu města Konice
schválit Rozpočtové opatření č. 17/2016.
Jedná se o navýšení příspěvku na provoz Městského kulturního střediska Konice ve výši
40.000,– Kč.
Finanční krytí bude ze zvýšených daňových
příjmů.
V příjmech bude rozpočtováno:
pol. 1211 Daň z přidané hodnoty 40.000,– Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno na:
§3319 Ostatní záležitosti kultury, pol. 5331 neinv. příspěvky zřízeným příspěv. org. 5000000
– 40.000,– Kč.
g) Schvaluje Rozpočtové opatření č. 18/2016.
Jedná se o převod finančních prostředků z rezerv na sociální pohřeby dle přílohy ve výši
9.000,– Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§ 6171 Místní správa, pol. 5901 nespecifikované rezervy, org. 5000000 – 9.000,– Kč,
§ 3632 Pohřebnictví, pol. 5192 poskytnuté
náhrady org. 16000000 – 9. 000,– Kč.
Po provedení všech právních úkonů bude město Konice žádat o náhradu nákladů za vyřízení sociálního pohřbu Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR.
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28. Rada města Konice nedoporučuje Zastupitelstvu města odkoupení společnosti VKT
plus, a.s. (se sídlem Jesenec č. 47, IČ: 26308070)
a doporučuje přímý odkup nemovitostí.
29. Rada města Konice schvaluje Dohodu o zajištění obsluhy kamerového systému mezi městem Konice a Policií ČR.
30. Rada města Konice schvaluje uzavření pojistné smlouvy na pojištění majetku města Konice se společností Kooperativa pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group.
Usnesení bylo schváleno v poměru:
pro 4, proti 0

INFORMACE V OBLASTI
MÍSTNÍCH POPLATKŮ
PRO ROK 2016
Místní poplatky je možné hradit složením hotovosti na pokladně MěÚ, poštovní poukázkou,
převodem na účet města č. 1826701/0100
Komerční banka. V první polovině roku 2016
připravujeme pro občany možnost platit bezhotovostně místní poplatky platební kartou.
1. Místní poplatek ze psů podle Obecně
závazné vyhlášky č. 1/2011 je splatný do
30. června příslušného roku:
§za prvního psa 100 Kč za rok od stáří 3 měsíců,
§za každého dalšího 150 Kč za rok od stáří 3
měsíců.
2. Místní poplatek za komunální odpad
podle Obecně závazné vyhlášky č. 6/2015
je splatný jednorázově do 30. června příslušného roku.
Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby,
které platí poplatek za více fyzických osob,
jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.
Poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba 540 Kč:
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt
cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na
území České republiky přechodně po dobu
delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana
podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná
ochrana podle zákona upravujícího dočasnou
ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu, tj.
540 Kč; má-li ke stavbě určené k individuální
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rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
3. Místní poplatek za užívání veřejného
prostranství podle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2013
Poplatek ve výši stanovené podle čl. 6 dané
vyhlášky je splatný nejpozději v den zahájení
užívání veřejného prostranství. Připadne-li
lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen
svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.
Kontakt Městského úřadu Konice:
Podatelna tel.: 582 401 411
e-mail: podatelna@konice.cz
město-konice@konice.cz
internet: www.konice.cz
Pokladna na podatelně:
Masarykovo nám. 27, tel.: 582 401 407
Pondělí a středa
7.30 – 16.30 hodin
Úterý, čtvrtek, pátek 7.30 – 14.30 hodin
Městský úřad Konice, odbor finanční je správcem místních poplatků
Obecně závazné vyhlášky města Konice jsou
uvedeny v úplném znění na internetových stránkách www.konice.cz., formuláře na ohlášení,
změny apod. jsou k dispozici ke stažení rovněž na stránkách města v sekci městský úřad,
formuláře, odbor finanční. K nahlédnutí do
obecně závazných vyhlášek a k získání formulářů přímo v tištěné podobě slouží evidenční
místo správce poplatku, kterým je podatelna
Městského úřadu Konice.
V Konici dne 29. 12. 2015
Odbor finanční

FINANČNÍ ÚŘAD
PRO OLOMOUCKÝ KRAJ
TISKOVÁ ZPRÁVA
Od června nastane změna organizace práce
na Územním pracovišti FÚ v Konici. V rámci
změny organizace práce malých územních pracovišť, informuje Finanční úřad pro Olomoucký kraj o skutečnosti, že od 1. června 2016 tato
změna postihne i Územní pracoviště v Konici.
Od 1. června 2016 bude Územní pracoviště
v Konici zajišťovat příjem veškerých podání
a poskytovat součinnosti občanům. Dále bude
poskytovat informace ve věcech daní, jako je
zejména pořizování a ověřování výpisů z digitalizované části spisu v rozsahu Daňové informační schránky, zajištění vystavování potvrzení včetně potvrzování stavu osobního daňového účtu, poskytování základních informací
k oblastem činnosti Finanční správy a distribuci daňových tiskopisů. Všechny tyto činnosti bude Územní pracoviště zajišťovat v úřední
dny pondělí a středu od 8.00 do 17.00 hodin.
V exponovaných obdobích (leden, březen) bude možné rozšíření úředních hodin.
Od výše uvedeného data dojde ke změně umístění spisů poplatníků. Daňové spisy budou
přesunuty z Územního pracoviště v Konici na
Územní pracoviště v Prostějově.
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V neposlední řadě je třeba upozornit na to, že
datová schránka Územního pracoviště v Konici (ID: muqn6qu) bude zrušena a platná datová schránka bude datová stránka Územního pracoviště v Prostějově (ID: wmzn6qr).

Jak je to s cestovními
doklady pro děti?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do
zahraničí znamenají i vyřizování cestovních
dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat na
vlastní občanský průkaz? Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější. Blíží se čas
dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta
k moři či do hor za hranice České republiky.
Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým
rokem platí, že i dítě musí mít vlastní cestovní
doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením
Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat
na zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená
nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě
do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti má
stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci
v některých zemích, které byly dlouhodobě turistickými destinacemi, jako například Egypt
nebo Turecko, se dá letos očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší
možnost cestovat po většině států Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten je nyní možné vycestovat do zemí Evropské unie a také
do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory,
Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na
Island. Cena za vydání občanského průkazu
pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let. Cestovní doklady jsou hotové do
30 dnů. O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému
stačí s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad
obce s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje úředník, není nutné přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo na úřadu při podání žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj
průkaz totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, lze tento předložit
místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 30 dnů. V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je
možné požádat o vydání cestovního pasu ve
zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon
je ovšem u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši
2.000 Kč. Bližší informace k vyřizování osobních dokladů lze nalézt na webu Ministerstva
vnitra na adrese: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady. Informací není nikdy dost. V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii,
doporučujeme se předem informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezle-
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tilým dítětem. Je také třeba dát si pozor na to,
že některé státy mimo Evropskou unii mohou
vyžadovat určitou minimální dobu platnosti
cestovního dokladu při vstupu na jejich území nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí požadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám
(např. vízová povinnost) lze zjistit u zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě je lze
nalézt na webu Ministerstva zahraničních věcí
www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále v části
„Státy a území – informace na cesty“.
Mgr. Jana Vildumetzová,
náměstkyně ministra vnitra
pro řízení sekce veřejné správy

MŠ KONICE
Slet čarodějnic
v mateřské škole

Jako každý rok jsme v naší mateřské škole
oslavily Svátek čarodějnic. Děti se po celý týden učily čarodějnickým dovednostem – létání na koštěti, tanci, přeskakování ohně, vaření
lektvarů, zaříkávadlům… V pátek 29. 4. se děti
oblékly do svých čarodějnických převleků, které jim nachystaly maminky, a konal se „Velký
slet malých čarodějnic“ z naší mateřské školy.
Průvod městem a tancování s košťaty na náměstí sklidilo nemalý úspěch. Zase se budeme těšit na příští Čarodějnice, jak si zařádíme.
Kutá Monika, uč. MŠ Konice

Den matek v MŠ

červen 2016
Děti si v jednotlivých třídách připravovaly
vlastnoručně vyrobená přání nebo dárky, malovaly maminku a povídaly si o tom, jak moc je
maminka pro ně důležitá.
Při této příležitosti jsme pozvali maminky a babičky na krátkou besídku do mateřské školy.
Děti z Koťátek, Berušek, Motýlků a Sluníček
předvedly milé vystoupení v podobě tanečků,
zahrály pohádky, zpívaly, recitovaly a hrály na
hudební nástroje. Vše pak završila sladká pusinka pro maminku či babičku a předání dárků.
Odměnou pro děti byl hlasitý potlesk a šťastný
úsměv maminek. Nechyběly ani slzičky dojetí. Věříme, že se všem vystoupení líbilo a že
jsme všem přítomným zpříjemnili květnové
odpoledne.
Kateřina Pírková, MŠ Konice

Program MC Srdíčko
červen 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
1. 6. – Svátek dětí
8. 6. – Potkala se včelka s beruškou
15. 6. – Den tatínků
22. 6. – Léto je tu!
29. 6. – Hopsa hejsa
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 – ČERVEN 2016
10. 6. od 10 hodin Uplatnění na trhu práce
po mateřské dovolené, lektor Mgr. Hana
Koudelková, Tomáš Crhonek
16. 6. od 9.30 hodin – Poradna Energy – diagnostika přístrojem Supertronic pro předem
objednané – 739 246 008
18. 6. od 9 hodin Vítání občánků
Aktivity projektu „Rodina od A až do Z“
jsou podpořeny z dotačního programu
Rodina a ochrana práv a dětí MPSV

INZERCE

Ani letos jsme nezapomněli na svátek všech
maminek, který připadl na neděli 8. května.

Pronajmu levně patrový dům 4 + 1
v Konici nedaleko náměstí. Součástí
pronajímaného domu je garáž, dílna,
zahrada, sklep. Pro bližší informace
volejte na mobil: 737 040 614
nebo raději zašlete SMS.

ZPRAVODAJ KONICE
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Komunitní plánování sociálních služeb Konicka
Z činností Domova
pro seniory v Ludmírově
Ohlédnutí za květnem
Začátek tohoto měsíce patřil v našem
Domově dosud živému lidovému zvyku
stavění máje. Přípravy začaly druhý květnový den ráno, kdy
seniorky pečlivě vybíraly pestré látkové
stuhy.
Odpoledne jídelnu
provoněly koláčky
s kávou. Po ozdobeStavění májky
ní a postavení májky, přímo za budovu Domova, začala samotná
oslava. Tato akce se koná ve spolupráci s obcí
Ludmírov, pod kterou naše zařízení patří a srdečně jsou zváni všichni obyvatelé Ludmírova, v čele s paní starostkou.
Naše pozvání přijala též country kapela Kamarádi, která navodila výbornou atmosféru
nejen k poslechu, ale i k tanci.

Country kapela Kamarádi z Loštic

Jelikož je zvykem májku hlídat, kdyby se ji snažil někdo z vedlejších vesnic porazit a ukrást
vršek, je tento úkol na našich seniorech. Hlídkují ale velice dobře, za celá léta májka ukradena nebyla a příští rok bude postavena jubilejní desátá. Paní ředitelka Bc. Marta Spurná
zavedla tuto tradici v Domově v roce 2007.
Příjemnou společenskou událostí byla oslava
Dne matek, na kterou seniorky napekly tvarohové a ořechové vdolečky. K dalším činnostem
v květnu patřilo přesazování kytiček na pokojích uživatelů, příprava truhlíků na okna jídelny, výroba pampeliškového medu a také starost o skleník, kde už pilně roste hlávkový sa-

lát a ředkvičky. Na dvoře probíhal jarní úklid,
úprava skalky, chystání altánu a venkovního
posezení. Po práci přišel čas zaslouženého odpočinku, proto čajový dýchánek pod altánem
byl pro všechny příjemnou relaxací.
Radost udělala návštěva kronikáře obce Ludmírova pana Mgr. Daniela Žáka, který měl připraveno mnoho zajímavých informací, a také
cestopisná přednáška Ve stopách Vikingů pana
Jiřího Máry.
O tom, že mají naše seniorky šikovné ruce, se
mohli přesvědčit návštěvníci výstavy s názvem Kouzlo šikovných rukou.

Galerie konického zámku

Poslední týden května patřil výrobě bezinkové šťávy a kácení máje opět s hudbou a pohoštěním. Toliko ohlédnutí za měsícem květnem
a už se těšíme na pravidelný sedánek, kde se
budou společně plánovat aktivity na červen.
Domov je příspěvkovou organizací a jak už jsem
se zmínila výše, zřizovatelem je obec Ludmírov. Zařízení poskytuje sociální služby seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech, a proto potřebují podporu, pomoc a péči při zajišťování
základních životních potřeb. Kapacita je 36
míst. Věková struktura cílové skupiny jsou
mladší senioři (65 – 80 let) a starší senioři
(nad 80 let). Posláním Domova je usilovat
o důstojný a spokojený život našich seniorů,
podporovat jejich soběstačnost a udržovat
kontakty s okolím. Snažíme se o vytvoření co
nejpřirozenějšího prostředí, aby co nejméně
pocítili nějakou změnu a cítili se jako doma.

Domov pro seniory Ludmírov, p. o.

Veškeré informace naleznete na našich webových stránkách www.volny.cz/ddludmirov. Žádost o umístění lze vyzvednout přímo v Domově v Lumírově, na Obecním úřadě v Ludmírově nebo na Městském úřadě v Konici – odboru sociálních věcí. Na základě ústní nebo
telefonické domluvy lze uskutečnit pro nové
zájemce o službu prohlídku našeho Domova.
Bc. Dagmar Trnková
sociální pracovnice DpS Ludmírov, p. o.
Přesazování pokojových kytek
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Z činnosti děkanátního
Centra pro rodinu Kána
v červnu 2016
Senioři budou mít setkání ve společenství
KLAS v Konici na faře v pátek 3. června po
ranní mši svaté a adoraci. Na programu bude
seznámení s životem svaté Kláry, zakladatelky kontemplativního řádu klarisek a přítelkyně sv. Františka z Assisi.
Mládež se setká ve spolču BETA v Konici na
faře v sobotu 4. a 18. června od 18 do 20 hodin. Maminky se budou společně modlit za
své děti v Konici na faře v pondělí 6., 13., 20.
a 27. června v 19 hodin a ve čtvrtek 2., 9., 16.
a 30. června od 8 hodin. Společná modlitba
matek pro všechny skupinky z farnosti bude
v úterý 21. června od 8 hodin v Mateřském
centru Srdíčko v konickém zámku. Manželé
budou mít příležitost k setkání v Konici na
faře v pátek 10. června v 19 hodin. Ve středu
22. června v 18 hodin bude v kostele Narození Panny Marie sloužena mše svatá “pro děti”
na závěr školního roku. Modlitební třídenní
Modlitby matek, které se konají jednou za
čtvrt roku, budou od pátku 24. června do neděle 26. června. Děti se svými rodiči jsou zvány
v neděli 26. června od 15 hodin na farní zahradu ke hrám a podvečernímu táboráku, aby
mohly společně oslavit ukončení školního roku
a začátek prázdnin.
Anna Burgetová

Vážení přátelé,
hlásíme se opět po měsíci s aktuálními informacemi ohledně dění kolem MAP (Místní akční plán) vzdělávání v ORP (Obce s rozšíř. působností) Konice. Dne 27. 4. 2016 proběhlo na
zámku v Konici školení v rámci projektu. Školení se zúčastnilo 21 ředitelů nebo zřizovatelů MŠ, ZŠ a Gymnázia v ORP Konice, zástupci
realizačního týmu a manažer a předsedkyně
MAS Region HANÁ. Bylo informováno o aktuálním dění a harmonogramu prací v rámci MAP
vzdělávání v ORP Konice. Odborní řešitelé
v současné době zpracovávají analytickou část
strategického dokumentu, kde je využito agregovaných dat dotazníků MŠMT jednotlivých
škol a aktualizovaných dat z Odboru školství
při MěÚ Konice.
V průběhu měsíce května probíhají individuální konzultace odborných řešitelů s jednotlivými řediteli a zřizovateli škol formou osobních schůzek na jednotlivých školách. Cílem
individuálních schůzek je zjištění aktuálních
investičních a neinvestičních záměrů a námětů, které jednotlivé školy plánují realizovat
v průběhu let 2016 – 2022, které budou dále
použity do sborníků záměrů a námětu jako
podklad Dohody o investicích v rámci projektu MAP. Záměrem osobního setkání s řediteli
a zřizovateli škol bylo také reagovat na aktuální potřeby a poskytnou metodickou a odbornou podporu každé škole individuálně.
Realizační tým MAP vzdělávání v ORP Konice:
Ing. Ludmila Solovská, Ing. Jaroslav Brzák,
Mgr. Pavla Valentová, Mgr. Jana Procházková

ZPRAVODAJ KONICE

strana 6

KULTURNÍ
PŘEHLED
ČERVEN 2016
VÝSTAVY
Od pondělí 30. května
do čtvrtka 30. června 2016, zámek Konice

VÝSTAVA
Ivy ŠIŠKOVÉ a Nadi POKOROVÉ
malba, plastika, patchwork
Otevřeno
Po – Pá 9.00 – 12.30 a 13.00 – 16.00 hodin
So 9.00 – 12.30 a 13.00 – 17.00 hodin
Ne 14.00 – 17.00 hodin

ŽVÁČKŮV FESTIVAL
V neděli 19. června 2016, Konice
– zámecký park. Zahájení ve 13 hodin
slavnostním průvodem kapel městem.

ŽVÁČKŮV FESTIVAL
dechových hudeb, XXI. ročník
HOLÓBKOVA MOZEKA – ZUŠ Konice,
BLUDOVĚNKA, NÁKELANKA,
BLATNIČKA, ŽADOVJÁCI,
MAŽORETKY VEČERNICE – ZUŠ Konice
Vstupné: 50,– Kč
Sbor dobrovolných hasičů Dzbel
pořádá ve spolupráci s obcí Dzbel
za podpory Olomouckého kraje

4. června 2016
XXIV. ročník POHÁDKOVÉHO LESA
od 8.00 hodin na tábořišti Borová
soutěže, dětský jarmark, lukostřelci,
koňské spřežení, sokolníci a další
poslední vstup ve 12 hodin
BALÓNKOVÁ „ŠOU“

ZÁMEK

Prohlídková trasa
Otevírací doba od 1. 6. do 31. 8. 2016:
Po – Pá 9.00 – 12.30 a 13.00 – 16.00 hodin
So 9.00 – 12.30 a 13.00 – 17.00 hodin
Ne 14.00 – 17.00 hodin
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 tel.: 739 333 721, 602 934 905
Vstupné:
expozice muzea řemesel 30,– Kč/ 15,– Kč
celá prohlídková trasa 60,– Kč/ 30,– Kč

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
LETEM SVĚTEM SVĚTADÍLEM
pro děti od 5 do 9 let
od 18. do 22. 7. 2016
a lektorkou Janou Dostálkovou Baciak

INDIÁNSKÉ LÉTO
pro děti od 5 do 9 let
od 25. do 29. 7. 2016
s lektorkou Slávkou Šmídovou

POHÁDKOVÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
pro děti od 5 do 12 let
od 1. do 8. 8. 2016
s lektorkou Markétou Klíčovou
Nabízíme celodenní prázdninový program
plný her, soutěží, vycházek, výtvarných
a sportovních aktivit, zábavy i poznání.
Celodenní provoz:
7.00 – 16.00 hodin – Pondělí až pátek
Cena: 1400 Kč (vč. obědů, svačinek, pití
a materiálu na tvůrčí dílny)
Maximální počet dětí: 14
Přihlášky, včetně úhrady tábora:
nejpozději do 24. června 2016

červen 2016

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 24. června 2016. Příměstské tábory MC Srdíčko se uskuteční ve třech týdenních turnusech: 18. – 22. 7. určený pro děti od
pěti do devíti let je s názvem „Letem světem světadílem“ a povede jej lektorka Jana Dostálková
Baciak. Druhý tábor se uskuteční 25. – 29. 7.
opět pro děti od pěti do devíti let, tentokrát
s názvem „Indiánské léto“, a bude jej lektorovat
Slávka Šmídová. Třetí tábor bude „Pohádkový“,
v termínu 1. – 8. 8. pod vedením Markéty Klíčové a je, na rozdíl od dvou předchozích, nabízen
dětem od pěti až do dvanácti let. Cena táborů je
1.400 Kč, přičemž tyto prostředky pokrývají
jen vybavení a personální náklady. Na úhradě
zbylých režií se podílí Charita Konice. Přihlášky
budou po domluvě zaslány anebo budou k dispozici vytištěné v MC Srdíčko v přízemí konického zámku vždy ve středu nebo v pátek od 8 do
12 hodin. V těchto záležitostech se zájemci budou obracet na paní Markétu Klíčovou, telefon: 739 246 019, e-mail: charita.srdicko@centrum.cz. Závazné přihlášky včetně úhrady je
nutné odevzdat shodně pro všechny tábory nejpozději do 24. června 2016. Za program odpovídají tři zkušení lektoři: Jana Dostálková Baciak je maminka čtyř dětí a 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. Bohuslava Šmídová působí celý svůj profesní život jako pedagog na ZŠ a G v Konici. Je
maminkou 3 dětí. Mimo jiné vede řadu kroužků. Založila pěvecký sbor Zvonek, pořádá hudební vystoupení s dětmi a působí v cimbálové
muzice Ječmínek. Od roku 2007 je lektorkou
a animátorkou MC Srdíčko. Slávka Šmídová je
zakladatelka příměstských táborů v Konici, které zde mají již svou tradici. 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. Zakladatelka
paní Šmídová v rámci občanského sdružení KOZA tábory pořádala ještě před založením Srdíčka. V roce 2007 byl příměstský tábor již v prostorách MC Srdíčko. O. s. KOZA mělo tábory ve
spolupráci se Srdíčkem do roku 2013, pak pořádání táborů převzala Markéta Klíčová v rámci MC Srdíčko. Již nyní Charita Konice za podporu příměstských táborů děkuje Městu Konice a řadě dobrovolníků, kteří se spolu s lektory
budou podílet na zajímavých programech.
Mgr. Marek Navrátil, ředitel Charity Konice
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KNIHOVNA KONICE

Vážení příznivci konického skautingu,

V dubnu a květnu navštívili naši knihovnu žáci školní družiny základní školy.
Duben patřil Mauglímu a jeho příběhům z Knihy džunglí. 21. dubna měl premiéru filmový
příběh a tak, než se děti vypravily do kina, seznámily se s dobrodružstvím malého chlapce
vychovaného v džungli vlky.
V květnu navštívila knihovnu spisovatelka Klára Smolíková se svým programem pro děti Na
hradě Bradě. Klára Smolíková je česká autorka, scénáristka komiksových příběhů, publicistka a velmi činorodá lektorka. Nyní se plně
věnuje psaní knih pro děti a mládež. Přispívá
do časopisů Sluníčko, Mateřídouška a Čtyřlístek. Sama říká, že když píše pro děti, potřebuje být v kontaktu s dětským publikem. Pro děti
z družiny připravila workshop ke svému pohádkovému komiksu. Holky a kluci si poslechli komiksové příběhy rodiny Bradových.
Společně s Bertíkem a Bibi navštívili pohádkové bytosti z hradu i podhradí. V besedě se
pracovalo s komiksovou řečí, prvky dramatické výchovy a pracovními listy. Paní spisovatelka dětem vysvětlila pravidla při tvorbě komiksů, ukázala knížky a časopisy. Děti z družiny prožily zábavné a poučné odpoledne, ze
kterého odcházely plni nových dojmů a zážitků.
Vlasta Snášelová

vítám Vás u dalšího článku v konickém Zpravodaji. Poslední dva jarní měsíce byly plné
akcí, na kterých jsme si užili spousty zábavy
i nevšedních zážitků. Počasí nebylo zdaleka
vždy ideální, ale i s tímto jsme se poprali. Během jara za mnou byla také studentka, která
ve své diplomové práci mapuje historii skautingu i na Prostějovsku. Ptala se mě konkrétně i na družinu, která fungovala v Jesenci. Bohužel o této družině nemáme žádné informace
ani kroniku. Jestli někdo znáte nějaké pamětníky této družiny nebo víte o kronice či i jiných zajímavých informacích, budu rád, když
mě kontaktujete (vladihi@centrum.cz nebo
731 413 131). Rádi bychom měli zmapovanou
kompletní činnost skautingu na Konicku od
jeho prvních krůčků. Nyní už vás rád seznámím s tím, co se dělo poslední dva měsíce:
O Velikonoční sobotě jsme již tradičně prodávali na náměstí v Konici skautská velikonoční
kuřátka. Opět je vyráběli naši nejmenší členové a dali si na tom záležet. Za dobrovolný příspěvek si kolemjdoucí mohli zakoupit skořápkové nebo papírové kuřátko. Nakonec se nám
podařilo vybrat krásných 5.422 Kč. Za to velice děkujeme všem, kteří nám do kasičky přispěli. Celý výtěžek jsme odeslali na konto nadace Pomozte dětem. Hlavními prodejci kuřátek byli: Anička P., Misha, Klára, Štěpa, Karel,
dále pak Kartágo, Míša, Erik, Jogin, Cecilka
Matěj.
Letos opět po delší době dospěli někteří naši
členové ke Skautskému slibu. Již tradičně celá
slavnostní událost probíhala na Skautské skále, která se nachází u Čertových schodů. Po
příchodu jsme ještě chvíli hovořili o významu
slibu a pak už jsme přistoupili k vlastnímu aktu.
Mezi mladšími děvčaty složily Světluškovský
slib: Bohdanka Švecová, Amálka Mlynárová
a Verča Švecová, mezi hochy pak Vlčácký slib
Štěpán Bednář. Mezi skautkami a skauty Aneta Gottwaldová, Rebeka Elizabeth Leckie – Beky, Valča Pírková a Matěj Mlynár. Všechny vítám mezi právoplatnými světluškami, vlčaty,
skautkami a skauty a tisknu jim ze srdce levici.
22. 4. jsme se zúčastnili odhalení zrekonstruovaného pomníčku mezi Březskem a Konici.
Tento je věnován zastřeleným mladíkům na
konci války.
Na letošní již 11. ročník akce Noční Konice
koncem dubna se sešlo na 31 dětí. Po slavnostním zahájení se jedna skupina dětí vydala hrát
Boj o vlajku a druhá skupina zůstala v klubovně, kde vyráběla chobotničky z vlny. Před
setměním se dítka rozdělila do 6 skupin po 5
a po vyluštění první šifry vyběhla do útrob
noční Konice. Hledání a plnění úkolů jim ztěžovali chytači. Večer jsme se přesunuli do
školní tělocvičny, kde jsme hráli fotbal, pak šli
na procházku do Březska a po návratu tu spokojeně usnuli. V sobotu dopoledne pak bylo
vyhlášení výsledků. Když pomineme absolutní vítězství skupiny našich dospělých skautů
Scoia´teal, tak se na prvním místě umístila
hlídka ve složení: Aneta, Amálka, Štěpa, Sam,
Andrea. Samozřejmě blahopřejeme i dalším
hlídkám. Závěrem chci poděkovat sponzorům

MŠ SKŘÍPOV

Začátkem května udělalo dětem radost jejich
vydařené vystoupení v kulturním sále ve Skřípově, kde předvedly taneční a hudební program, který si pečlivě nacvičily. Potěšily starší
občany z naší obce a předaly všem přítomným
vlastnoručně vyrobená přáníčka.
Dalším velkým zážitkem pro děti bylo cirkusové představení s živými zvířátky. Děti pomáhaly s kouzly, mohly si pohladit malého medvídka mývala. Všem dětem se líbilo žonglování a vystoupení dvou malých pejsků.
Nejvíce však děti zaujal výchovný hudební
pořad Harfa, s kterým za dětmi přijel do naší
mateřské školy Mgr. Leoš Drahotský s paní
učitelkou. Děti zábavnou formou seznámili
s různými hudebními nástroji, na které dětem
zahráli různé skladby. Děti byly zapojeny do
děje. Nejvíce je zaujal hudební nástroj harfa,
dudy a na úplný závěr jim pan učitel zahrál na
pilu. Po ukončení se děti pokusily hudební nástroj, který je nejvíce zaujal, nakreslit.
Ivana Ošlejšková, ředitelka MŠ
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akce: fa Mrňka, a.s. Konice, Jakub Vlček – Konice, fa Quilting Konice, fa Marek spedition Konice a Projekční kancelář Ing. Vladimír Hirt.
Po dvou letech jsme se opět účastnili Závodu
vlčat a světlušek. Okresní kolo tentokrát pořádal Přístav Tamatea ve Vrbátkách. Za účasti
závodících Štěpána, Bohdanky, Mishy, Zey, Dana a Domči a doprovodu Míši, Erika a Kartága
jsme dorazili na místo startu. Celkem tu bylo
17 družin v dívčí i chlapecké kategorii. Závod
byl začleněn do tématu filmu Mimoni. Takže
po nástupu v krojích tu vládla modrá a žlutá
barva. Na trati se šestky musely poprat se stanovišti zdravovědy, skautských znalostí, fyzické zdatnosti, řešení krizových situací, vyhledávání informací, přípravy svačiny, manuálních zručností, logického myšlení a schopností orientace. Konkurence byla velká, ale děti
se snažily. Po doběhnutí byly rozjívené a těšily
se na vyhlášení výsledků. Nakonec se umístily na 8. místě. Děkujeme za reprezentaci Konice!
Vlaďa Hirt – Kartágo

KONICKÉ ŠTRAPÁCE
NA KOLE OKOLO KONICE
39. ročník turistického pochodu
a 18. ročník cykloturistické jízdy

sobota 25. června 2016
Pořadatel
Odbor klubu českých turistů TJ Spartak
Přerov ve spolupráci s turisty z Konice
a pod záštitou starosty města Konice.
Prezence
Restaurace Na Bytovkách, Husova 677;
cca 600 m od nádraží ČD po červené
turistické značce a vlastním značení.

Program KČT červen 2016
Sobota 4. 6. 2016 – Dzbel – sraz v 9.00 hodin
na kruháčí, po červené zn. do Šubířova, přejdeme na žlutou zn. a dojdeme do Dzbele kde
se koná Pohádkový les. Občerstvení a zábavný program, 15 km.
Od čtvrtka 9. do neděle 12. 6. 2016 – Jihlava – turistický pobytový zájezd.
Sobota 18. 6. 2016 – Moravská Třebová –
odjezd v 8.47 hodin do Chornic, po modré zn.
na rozcestí a neznačenou cestou obejdeme Hušák na zelenou značku, po které dojdeme přes
Peklo až do Moravské Třebové, zpět vlakem
v 15.10 hodin nebo v 17.10 hodin, 16 km.
Sobota 25. 6. 2016 – Konické štrapáce –
sraz v 7.30 hodin u restaurace Na Bytovkách.
Turistický pochod, trasy 6, 10, 20, 35 km.
Zdrávi došli !!!!

INZERCE
KOUPÍM DŮM NEBO CHALUPU.
Tel. i SMS: 732 755 910
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