červen 2017

DEN KONICKÉHO MUZEA SE SKVĚLE VYDAŘIL
Chci poděkovat návštěvníkům za
finanční příspěvky a všem ochotným spolupracovníkům včetně pohostinských podniků za jejich pracovní nedělní odpoledne. Velký dík
samozřejmě patří i umělcům. Na
programu se pracovně podílela
spousta ochotných lidí a bez nich
by komfort akce zdaleka nebyl takový. Akce byla připravena pro 200
návštěvníků, ale efekt doprovodného programu byl dvojnásobný.
Jsem rád, že program zaměřený na
všechny věkové skupiny, se moc líbil. Nechci se rozepisovat, ale dík
patří Furtovníku, Prostějovskému
Večerníku i TV Ludmírov za jejich
články, fotky a videa z akce, které
najdete na jejich odkazech. Cílem
akce bylo dostat do podvědomí místních občanů možnosti a nabídky všeho, co
konický zámek a provozovny s občerstvením společně v Konici nabízí. Vím, že
jste byli mnohokrát mile překvapeni, a pro ty, co v neděli nemohli přijít, máme taky výhodnou nabídku. Od 1. 6. 2017 nám začíná turistická sezóna v nových cenových relacích a časech. „Ten, kdo se dostaví na prohlídku zámku (i opakovaně) s jakýmkoli číslem konického Zpravodaje, bude mít jednu vstupenku
zdarma.“ Podmínkou je sestavit skupinu minimálně 5 návštěvníků! (10 návštěvníků – 2 vstupenky zdarma, atd.) MěKS s muzeem nabízí 45 minutovou
prohlídku celého zámku s expozicemi řemesel na Konicku, včetně největší
sbírky seker na světě. Součástí je i prohlídka výstavní galerie a expozice starých rádií a gramofonů. V TIC nabízíme suvenýry, knihy, CD s hudbou Antonína
Žváčka, mapy a keramiku s konickou tématikou. Máme zřízeno i náhradní výdejní místo „Prodeje medu – přímo od včelaře“. Připravujeme nápojové občerstvení hostů. Plně můžete využívat služeb naší městské knihovny a všech
akcí nabízených MěKS Konice – koncertů, divadel, zájezdů, vzdělávacích a zábavných pořadů, výstav a vernisáží atd. Všechny odkazy jsou aktuální na
stránkách www.mekskonice.cz
a www.facebook.com/MeKSKonice/
včetně akčního facebooku „Kultura
Konice“.
Závěrem Vás chci opět tento měsíc
pozvat i za místní spolky a organizace na tradiční výstavu bonsají, pouťovou zábavu a nedělní čaje, 22. ročník Žváčkova festivalu dechových hudeb, rockové Konické legendy, výstavu ZUŠ Konice, ale i prohlídku zámku a expozic muzea. Brzy se k nám
připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice,
ostatní spolky z města. Těšíme se na
Vaši návštěvu a moc děkujeme za
Váš narůstající zájem o akce v Konici
a finanční podporu.
Tomáš Vrba,
ředitel MěKS Konice

POZVÁNKA

BIGBÍŤÁCI, BIGBÍŤÁČKY, RYCHLE RIFLE POHLEDEJTE A NA LEGENDY DO KONICE POSPÍCHEJTE

MKS Konice a Mamut Agency uvádí již tradiční

LEGENDY
SE VRACÍ

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

MARASD
JUNIOR
BLACK SABBATH
DIO TRIBUTE

QUERCUS

SI

MER

AC/DC
Revival Back in Black

Začátek od 18:00 hod. Zámecký park otevřen od 17:30 hodin

Sobota

ZÁMECKÝ PARK

17. 6. KONICE
Vstupné do 19:30 hodin - 130 Kč, vstupné od 19:30 hodin - 160 Kč
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ZPRÁVY Z RADNICE
Rada
města Konice
15. května 2017
Usnesení č. 43/2017
1. Rada města Konice – Valná hromada společnosti Služby města Konice, spol. s.r.o., Husova 347, 798 52 Konice, IČ: 48909467 schvaluje:
a) Výroční zprávu pro rok 2016 společnosti
Služby města Konice, spol. s r.o., Husova 347,
798 52 Konice, IČ: 48909467, sestavenou ke
konci účetního období k 31. 12. 2016.
b) Účetní závěrku a výsledek hospodaření za
rok 2016 – zisk ve výši 3.184,48 Kč, který bude sloužit k úhradě ztráty minulých účetních
období.
2. Rada města Konice – Valná hromada společnosti Služby města Konice, spol. s.r.o., Husova 347, 798 52 Konice, IČ: 48909467 schvaluje:
a) Zvýšení příspěvku na stravování od 1. 7. 2017.
b) Schvaluje dodatek č. 1/2017 Směrnice pro
odměňování zaměstnanců a poskytování ostatních osobních a věcných nákladů.
3. Rada města Konice doporučuje Zastupitelstvu města Konice schválit účetní závěrku města Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice,
sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016.
4. Rada města Konice doporučuje Zastupitelstvu města Konice schválit celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2016
včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok
2016, a to bez výhrad.
5. Rada města Konice:
a) Schvaluje Rozpočtové opatření č. 20/2017.
Jedná se o příspěvek od Úřadu práce ČR číslo
PVA-S-60/2017 na společensky účelné pracovní místo, a to jeden pracovník v rozsahu 40 hodin na týden na období květen až říjen 2017.
Rozpočtové opatření ve výši 60.000,– Kč
Příjmy

Výdaje – 1 pracovník

V účetní evidenci musí být jejich příjem a čerpání označeny účelovým znakem, který umožní oddělené vyúčtování skutečných příjmů
a výdajů.
b) Schvaluje Rozpočtové opatření č. 21/2017.
Na základě rozhodnutí č. 1 Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ze dne 4. 5. 2017 č.j.
MPSV-2017/77983-224 byla poskytnuta do-

tace na sociální práci na rok 2017, jedná seo účelovou neinvestiční dotaci ve výši
323.422,– Kč.
Finanční prostředky jsou určeny na úhradu
nákladů na výkon sociální práce v souladu se
zákonem o sociálních službách a se zákonem
o pomoci v hmotné nouzi v roce 2017.
V příjmech bude rozpočtováno na položku
4116, ÚZ 13015 org. 8000000 – 323.422,– Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno na paragraf
Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým.

V rozpočtu a účetní evidenci musí být příjem
dotace a čerpání označeny účelovým znakem
13 015, který umožní oddělené vyúčtování skutečných příjmů a výdajů. Účelové prostředky
podléhají finančnímu vypořádání se státním
rozpočtem za rok 2017.
c) Doporučuje Zastupitelstvu města Konice
schválit Rozpočtové opatření č. 22/2017.
Jedná se o příjem finančních prostředků do
rozpočtu města za prodej osobního automobilu Citroen XSARA 1M7 3777.
Rozpočtové opatření ve výši 41.421,– Kč.
V příjmech bude rozpočtováno:
§ 6171 Místní správa, pol. 3113 prodej dlouhodobého hmotného majetku 41.421,– Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§ 6409 Ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy org. 5000000 41.421,– Kč.
6. Rada města Konice doporučuje Zastupitelstvu města Konice schválit změnu stanov Mikroregionu Konicko a zavázat starostu města
Konice k hlasování pro přijetí stanov.
7. Rada města Konice schvaluje žádost VETERÁN VEHICLE CLUB KONICE, o.s, na parkování historických vozidel na Masarykově náměstí v Konici a konání tradiční jízdy pravidelnosti historických vozidel BŘEZSKÝ VRCH dne
16. 7. 2017 v době 8.00–18.00 hodin za předpokladu dodržení podmínek stanovených v rozhodnutí o povolení uzavírky. Zároveň povoluje výpůjčku plochy náměstí (pozemek parc.
č. 695/1, k.ú. Konice) za účelem statické ukázky
historických vozidel.
8. Rada města Konice schvaluje:
a) Přijetí neinvestiční dotace z Programu památkové péče Olomouckého kraje z dotační-

červen 2017
ho titulu č. 1 Obnova kulturních památek. Název projektu „Oprava opěrné zámecké zdi“ Na
základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého
kraje č. UZ/4/42/2017 ze dne 24. dubna 2017
bylo městu Konice přiděleno 400.000,– Kč jako
částečná úhrada výdajů.
b) Uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Olomouckým krajem jako poskytovatelem dotace a městem Konice jako příjemcem dotace
na projekt „Oprava opěrné zámecké zdi“.
c) Financování z vlastních zdrojů ve výši
622.774,– Kč.
9. Rada města Konice schvaluje použití finančních darů MěKS v Konici na zajištění koncertu
KPH: 19. 4. 2017 v celkové výši 9.000,– Kč.
10. Rada města Konice schvaluje:
a) Přijetí dotace ve výši 35.000,– Kč s účelem
použití dle čl. I odst. 2 a 4 Smlouvy o poskytnutí dotace.
b) Znění veřejnoprávní smlouvy „Smlouva
o poskytnutí dotace uzavřené v souladu s §159
a násl. zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád ve
znění pozdějších právních předpisů a se zákonem č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších
právních předpisů.“ V rámci vyhlášeného dotačního programu „Program podpory kultury
v Olomouckém kraji 2017“, kdy účelem poskytnutí dotace je částečná úhrada výdajů na honoráře a dopravu v rámci projektu Kulturní
léto 2017 realizovaného v měsících červen až
srpen 2017.
11. Rada města Konice schvaluje:
a) Přijetí dotace ve výši 30.000,– Kč s účelem
použití dle čl. I odst. 2 a 4 Smlouvy o poskytnutí dotace.
b) Znění veřejnoprávní smlouvy „Smlouva
o poskytnutí dotace uzavřené v souladu s §159
a násl. zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád ve
znění pozdějších právních předpisů a se zákonem č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
právních předpisů.“ V rámci vyhlášeného dotačního titulu „Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Olomouckém
kraji“, kdy účelem dotace je částečná úhrada
výdajů na činnost „Zkvalitnění služeb TIC VIII“.
12. Rada města Konice schvaluje:
A. Dohodu o vytvoření společného školského
obvodu spádové školy pro obec Dzbel.
a) Spádovou školou se určuje Mateřská škola
Konice.
B. Dohodu o vytvoření společného školského
obvodu spádové školy pro obec Skřípov.
a) Spádovou školou se určuje ZŠ Základní škola a gymnázium města Konice.
13. Rada města Konice schvaluje:
a) Poskytnutí dotace na celoroční činnost Muzeu řemesel Konicka, z.s., ve výši 10.000,– Kč.
b) Smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční
činnost (pořádání kulturně-společenských akcí) Muzeu řemesel Konicka, z.s., IČ: 22740678
ve výši 10.000,– Kč.
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14. Rada města Konice:
a) Neschvaluje uzavření nájemní smlouvy na
pozemky p.č. 2194 a 620/5 v k.ú. Čunín.
b) Nedoporučuje Zastupitelstvu města Konice schválit nabídku p. Vlkové k prodeji pozemků p.č. 2194 a 620/5 v k.ú. Čunín.
15. Rada města Konice vyhlašuje záměr prodeje části pozemku p.č. 666/3 v k.ú. Čunín.
16. Rada města Konice vyhlašuje záměr prodeje části pozemku p.č. 255/10 v k.ú. Ladín.
17. Rada města Konice navrhuje zastupitelstvu města neschválit prodej pozemku p.č.
2015v k.ú. Čunín.
18. Rada města Konice doporučuje Zastupitelstvu města Konice schválit smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi městem Konice a společností Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.
19. Rada města Konice schvaluje smlouvu
o dodávce vody a odvádění odpadních vod
č. 45127036/1.
20. Rada města Konice schvaluje výpůjčku zámeckého areálu v Konici p. Tomáši Greplovi,
Radošovec 639, Konice, IČ: 64261867 za účelem pořádání akce „Legendy se vrací“ dne
17. 6. 2017 od 18.00 do 3.00 hodin dne následujícího.
21. Rada města Konice schvaluje dohodu
o ukončení nájmu nebytových prostor na adrese Masarykovo nám. 42 Konice ke dni 30. 4.
2017 s panem Janem Kriklem, Chmelnice 731,
Konice, IČ: 66287472.
22. Rada města Konice schvaluje prodloužení
pronájmu bytu na adrese Tyršova 526, Konice paní Zuzaně Rygálové, Březsko 102, 798 52
Konice do 30. 6. 2017.
23. Rada města navrhuje Zastupitelstvu města Konice schválit Smlouvu o bezúplatném
převodu vlastnického práva k nemovité věci
s omezujícími podmínkami týkající se převodu pozemku p.č. 1281/1 v k.ú. Konice.
24. Rada města Konice schvaluje smlouvu
o dílo se společností PB PLAST, spol. s r.o., na
výměnu oken v budovách městského úřadu
č. 27 a 28.
25. Rada města Konice:
a) Bere na vědomí stanovisko majetkoprávního odboru k petici občanů z ulice Zahradní.
b) Pověřuje Odbor vnitřních věcí k odpovědi
na petici občanů z ulice Zahradní.
26. Rada města Konice bere na vědomí Žádost
o finanční podporu na činnost v roce 2017 organizaci Linka bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 02
Praha 8, IČ: 61383198 a předkládá ji Zastupitelstvu města Konice.
27. Rada města Konice bere na vědomí Oznámení – volný den vyhlášený ředitelem školy
pro studenty vyššího gymnázia, studenty kvarty a žáky 9. ročníku ZŠ od 22. do 24. 5. 2017
z organizačních důvodů (konání maturitních
zkoušek).

Městský úřad
Konice

lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen
svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Usnesení bylo schváleno v poměru: pro 5, proti 0.

INFORMACE V OBLASTI MÍSTNÍCH
POPLATKŮ PRO ROK 2017
Správcem místních poplatků je Městský úřad
Konice, odbor finanční.
Místní poplatky je možné hradit složením hotovosti na pokladně MěÚ, poštovní poukázkou,
převodem na účet města č. 1826701/0100
Komerční banka, platební kartou.
1. Místní poplatek ze psů podle Obecně
závazné vyhlášky č. 1/2011 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
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.

Kontakt Městského úřadu Konice:
Podatelna tel.: 582 401 411
e-mail: podatelna@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
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 úřad a samospráva, 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.
Odbor finanční

Jubilejní Konické
štrapáce

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
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

24. června se uskuteční jubilejní 40. ročník
tradičního turistikého pochodu Konické štrapáce a 19. ročník cykloturistické jízdy Na kole
okolo Konice. Zakladatel tohoto pochodu pan
Miloslav Balcar by měl určitě radost, že pochod stále láká turisty z celé republiky. Pochod
byl zařazen na tři roky mezi 10 pochodů IVV
v České republice i do seriálu Dvoustovky ČR.
Je to velké ocenění pro pořadatele. Pro letošní
rok jsou opět připraveny pěší trasy 6, 10, 20,
35 a 50 km a cyklotrasy 20, 40, 60, 90 a 120 km.
Start je od 6.30 do 9.30 v restauraci Na Bytovkách v Konici a cíl tamtéž od 10.00 do 19.00.
V době konání pochodu bude otevřeno informační centrum v konickém zámku a umožněna prohlídka zámku. V místě startu bude možno zakoupit záznamník oblastního turistického záznamníku Mikroregion Konicko, další
turistické suvenýry a také výroční turistické
známky a turistické nálepky k této akci. Vzhledem k tomu, že se jedná o jubilejní ročník, obdrží každý účastní mimo drobný dárek ještě
velmi pěkný suvenýr. Chtěl bych proto co nejsrdečněji pozvat všechny na tuto akci.
Za pořadatele Stanislav Dostál.
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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
Všechny pracovní skupiny, o jejichž aktivitách
jste byli informováni i v předešlých vydáních,
postupně plní cíle, které si při formování pracovních skupin vytyčily. Pracovní skupina
Mateřské školy měla 10. 5. 2017 poslední setkání, jelikož se jí podařilo všechny vytyčené
cíle postupně splnit.
Výsledkem její činnosti bude:
• Publikace s názvem Poznávání přírody v předškolním vzdělávání, autorkou je Mgr. Marie
Krejcarová, která působí jako pedagog v MŠ
Lipová.
• Námětovník – jedná se o tištěný materiál,
který vznikl z analýzy dotazníkového šetření
mezi MŠ v ORP Konice. Jde o souhrn námětů,
inspirací, tipů, odkazů na web stránky, publikace atd., které ve své práci mohou pedagogové MŠ využít.
• Metodika pro pedagogy – začleňování prvků
lesní pedagogiky do MŠ zřizovaných obcemi.
Tento tištěný materiál určený pro pedagogy
představí v bodech možnosti, jak postupovat
při zavádění prvků lesní pedagogiky do MŠ
zřizovaných obcemi. Dále nabídne tipy na jednotlivé lokality v ORP Konice, které je možné
využít pro aktivity s dětmi v přírodě s ohledem na environmentální vzdělávání dětí.
2. VZDĚLÁVACÍ AKCE
Dne 30. 5. 2017 proběhne v Kostelci na Hané
workshop Aktuální právní úprava v praxi
pro mateřské školy.
Dne 6. 6. 2017 pořádá MAS Region HANÁ, z.s.,
v Kostelci na Hané workshop Aktuální právní úprava v praxi pro základní školy.
Pozvánky na obě akce byly rozeslány vedoucím pracovníkům MŠ i ZŠ v ORP Konice. Oba
workshopy jsou pro účastníky zcela zdarma.
3. ŘÍDÍCÍ VÝBOR
Dne 19. 4. 2017 ve 13 hodin na zámku v Konici proběhlo další jednání řídícího výboru.
Mezi hlavní body programu jednání patřilo:
1) Projednání a schválení návrhů aktivit ročního akčního plánu
2) Logický rámec
3) Zpracování projektových záměrů do fáze
přípravy projektů
4) Finální roční akční plán na období školního roku 2017/2018 s přesahem měsíců duben – srpen 2017
5) Implementační struktura – Principy MAP
Veškeré dokumenty předložené řídícímu výboru ke schválení byly bez připomínek odsouhlaseny.

ZPRAVODAJ KONICE
4. SOUTĚŽE MŠ A ZŠ V ORP KONICE
Dne 28. 4. 2017 byla 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.
Mezi dětmi a mládeží byl o soutěž velký zájem,
o čemž svědčí i velký počet zapojených kolektivů. Do soutěže se přihlásilo celkem 7 MŠ
z území ORP Konice (tj. MŠ Šubířov, MŠ Hvozd,
MŠ Skřípov, MŠ Raková u Konice, MŠ Suchdol,
MŠ Bohuslavice a MŠ Horní Štěpánov). Za 1.
stupeň se zapojilo celkem 7 škol (tj. ZŠ Hvozd,
ZŠ Kladky, ZŠ Lipová, ZŠ Bohuslavice, ZŠ Brodek u Konice, ZŠ Horní Štěpánov, ZŠ Konice),
z 2. stupně celkem 4 školy (tj. ZŠ Bohuslavice,
ZŠ Brodek u Konice, ZŠ Horní Štěpánov, ZŠ a G
Konice).
Dne 4. 5. 2017 zasedala komise a vybrala
vítěze v jednotlivých kategoriích.
Komise zasedla ve složení: Mgr. Kateřina Prucková (ředitelka ZŠ Senice na Hané), Mgr. Dagmar Vysloužilová (ZŠ Náměšť na Hané – učitelka výtvarné výchovy), Ing. Jaroslav Brzák
(manažer MAS Region HANÁ), Mgr. Marta Husičková (předsedkyně MAS Region HANÁ),
Mgr. Pavla Valentová (učitelka MŠ Náměšť na
Hané), Ing. Ludmila Solovská (manažer a facilitátor aktivit MAP), Ing. Kateřina Vičarová
(odborný řešitel MAP ORP Konice), Ing. Josef
Janeček (reklamní agentura).
Komise neměla lehkou práci, proto rozhodla
i o tom, že rozdá čestná uznání.
Výsledky soutěže:
I. kategorie – MŠ („Chodíme rádi do naší
školky“)
1. místo – MŠ Horní Štěpánov
II. kategorie – 1. stupeň ZŠ („Moje vysněná
škola“)
1. místo – ZŠ Lipová
2. místo – ZŠ Brodek u Konice (2. ročník)
3. místo – ZŠ Horní Štěpánov (1. ročník)
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MŠ Konice
Čarodějnický rej v MŠ

Stalo se již tradicí, že poslední týden v dubnu
patří v naší MŠ přípravám na „čarodějnický
rej“. V celé školce i před budovou na nás vykukovali čarodějnice, netopýři, hadi, pavouci
v pavučinách a jiná havěť. Celá mateřská škola se proměnila v čarodějnickou školu. V pátek 28. 4. přišly všechny děti převlečeny za
ježibaby, čaroděje, čarodějky a ani personál
MŠ nezůstal pozadu. Od časného rána se ve
třídách čarovalo a vařily se kouzelné lektvary.
Ale ani naše kouzlení nedokázalo přičarovat
sluníčko a lepší počasí, takže se letos nekonal
tradiční průvod městem, ale za to ježibaby řádily v prostorách MŠ. I tak si děti užily v kostýmech spoustu čarodějnické zábavy. Trénovaly let na koštěti, lovení neposlušných myší,
hod pavouků do kotle… Kdo měl žízeň, mohl
se napít kouzelného lektvaru. Všichni si zatančili na strašidelné písničky a hráli ve svých
třídách čarodějnické hry. Celé dopoledne se
báječně vydařilo, všechny děti si tento den
velmi užily. Za zdárné plnění čarodějnických
úkolů dostaly čarodějnické diplomy a sladkosti z MěÚ. Poděkování patří také rodičům,
kteří připravili dětem úžasná košťátka, postarali se o nápadité kostýmy, v nichž se dětem
pěkně řádilo.

Maminky měly svátek

III. kategorie – 2. stupeň ZŠ („Moje vysněná škola“)
1. místo – ZŠ Brodek u Konice (8. ročník)
2. místo – ZŠ Brodek u Konice (6. ročník)
3. místo – ZŠ Bohuslavice (8. ročník)
Speciální cena – ZŠ Brodek u Konice (7. ročník)
Všechny zúčastněné kolektivy obdrží bez ohledu na umístění diplomy. Kolektivy MŠ obdrží
navíc i věcné ceny.
Vítězové II. a III. kategorie obdrží cenu v podobě třídenního výletu na Slovensko. Vítězové I. kategorie a ti, co se umístili na druhých
a třetích místech, získají jednodenní pobyt.
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 15. 5. 2017

Ve dnech 10. a 11. 5. děti ve svých třídách popřály maminkám k jejich svátku. Svými tanečky, básničkami nebo písničkami poděkovaly
maminkám za jejich každodenní péči a lásku
a každé z dětí společně s velkou pusou své
mamince předalo přáníčko nebo dáreček.
Děti ze třídy „Koťátek“ potěšily svým vystoupením i seniory v Domově důchodců v Jesenci.
Šikovné babičky měly pro děti také překvapení v podobě drobných dárků, které samy vyrobily. Děkujeme autobusové dopravě Busy Studená, která sponzorovala dopravu pro děti.
Milada Kvapilová, uč. MŠ
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Program MC Srdíčko
červen 2017
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
7. 6. od 10.00 hodin – Naše tělo – ukázky
první pomoci
14. 6. – Den tatínků
21. 6. – Letní sluníčko
28. 6. – Cvičíme a sportujeme
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 ČERVEN 2017
7. 6. od 10.00 hodin První pomoc – ČČK Prostějov – lektorka Ing. Lenka Černochová
22. 6. 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

Letní dětská burza
24. června 2017
8 – 13 hodin
v Konici na zámku
v prvním patře,
místnost č. 213
Nakoupíte za dobré ceny
nejen letní oblečení, boty, hračky,
kočárky, odrážedla, sety do postýlky,…
prostě vše pro děti
Zájemkyně o prodej věciček, prosím,
kontaktujte nás pro bližší informace
a registraci na mobilu: 606 312 556
nebo mailem na adrese:
bara.abra@tiscali.cz – Bára Mouková
Registrace je možná nejpozději
23. 6. 2017
Příjem věcí: 24. 6. 2017 od 7 do 8 hodin
v místě konání burzy.
Výdej věcí: 24. 6. 2017 ve 13 hodin
v místě konání burzy
(nevyzvednuté budou dány na charitu).
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Akce – Čunín
jaro 2017
Čunín, to je 105 domů a asi 180 stálých obyvatel. Neznalému by mohlo připadat, že je to místo, kde příslovečné lišky dávají dobrou noc. Naštěstí tomu tak není. Naposledy jsem o čunínských akcích psal do prosincového Zpravodaje,
od té doby uběhlo pět měsíců a jenom výčet
akcí, které se v Čuníně za tu dobu odehrály, je
celkem obsáhlý. Posuďte sami: Mikulášská nadílka a rozsvěcování vánočního stromu (SDH
a Hospoda u Růžičků), adventní koncert (ČSŽ
Čunín-Křemenec), Společenský ples (Hospoda u Růžičků), Sousedský bál (ČSŽ), Slet čarodějnic (SDH), Stavění máje (SDH), Setkání důchodců (ČSŽ).

Z činnosti děkanátního
Centra pro rodinu Kána
červen 2017
Setkání seniorů ve společenství KLAS bude
v Konici na faře v pátek 2. června po ranní mši
svaté a prvopáteční adoraci (začátek přibližně v 9 hodin).
Maminky se budou společně modlit za své
děti v pondělí 5., 12., 19. a 26. června v 19.15
hodin a 7. a 28. června v 8 hodin v Konici na
faře, v úterý 20. června od 8 hodin v MC Srdíčko v zámku v Konici.
Pro děti bude Spolčátko v Konici na faře 2.
a 16. června od 16 do 17.30 hodin.
Manželé budou mít setkání na konické faře
v pátek 16. června od 19 hodin.
Mše svatá pro děti bude sloužena ve středu
28. června v 18 hodin v konickém kostele.
Mládež se setká ve spolču BETA v sobotu 3.
a 17. června od 18 do 20 hodin na faře v Konici.
Anna Burgetová

Český svaz žen

SDH Konice

Trošku víc se chci rozepsat o Sletu čarodějnic
a o čunínském areálu „Pod Nádornicí“. Tento
areál, nazývaný podle blízkého lesa, byl vybudován na přelomu 80. a 90. let v místech, kde
se již dlouhou dobu předtím konaly taneční
zábavy i sportovní a hasičské akce. Areál fungoval do roku 2012, od té doby nebyl využívaný a pustl. Teprve v loňském roce se našla
v Čuníně skupina aktivních lidí, kteří se rozhodli uspořádat zde Rozloučení s prázdninami. To proběhlo za účasti asi 100 návštěvníků
27. srpna loňského roku. Areál byl dál udržovaný a 29. dubna zde proběhla další akce s názvem Slet čarodějnic. I ta, přes nevlídné počasí, byla úspěšná. Sešlo se kolem 50 návštěvníků
a necelá dvacítka dětí se vyřádila při nejrůznějších soutěžích. V závěru byla potom zapálena hranice s papírovou čarodějnicí a do pozdních večerních hodin se dalo posedět u ohně
za doprovodu kytary.
Jaroslav Nedbal
130. VÝROČÍ
ZALOŽENÍ SBORU
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
V OCHOZI

30. 4. 2017 od 14.00 hodin probíhalo stavění
máje na hřišti u sokolovny.
6. 5. 2017 se konala Okrsková soutěž Dzbel:
Muži Konice – 2. místo
starší žáci Konice – 3. místo
mladší žáci Konice – 2. místo

17. června 2017
Český svaz žen Konice ve spolupráci s MC Srdíčko uspořádal u příležitosti Dne matek v pondělí 22. května 2017 setkání žen na zámku
v Konici. Každá žena obdržela krásnou kytičku, malý dáreček a pro všechny bylo připraveno výborné pohoštění. Setkání bylo doplněno
krátkým dechovým cvičením a oživeno známými písničkami a hrou na kytaru.
Jana Šťastná

10.00 hodin – slavnostní mše svatá
žehnání obecních symbolů
a hasičského praporu
11.30 hodin – slavnostní pochod obcí
a položení věnců k pomníku padlým
14.30 hodin – odpolední program:
mažoretky, orientální tanečnice,
tombola, ohňostroj
hudební doprovod akce: Věrovanka

ZPRAVODAJ KONICE
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KULTURNÍ
PŘEHLED
ČERVEN 2017
VÝSTAVY

Výstava žáků výtvarného
oboru ZUŠ Konice

ŽVÁČKŮV FESTIVAL

ŽVÁČKŮV FESTIVAL
dechových hudeb
XXII. ročník

Informace na
tel.: 739 333 721, 602 934 905
Ceník platný od 1. 6. 2017 k nahlédnutí
na www.mekskonice.cz
Ve 13 hodin slavnostní zahájení
průvodem kapel městem.
Vystoupí:
HOLÓBKOVA MOZEKA – ZUŠ KONICE
VAŠE KAPELA
MĚSTSKÁ DECHOVÁ HUDBA NOVÝ JIČÍN
BRASS BAND ŠOHAJ
ŽADOVJÁCI
MAŽORETKY VEČERNICE – ZUŠ KONICE
Moderují: pan Josef Hajkr
a paní Věra Kučerová
Vstupné: 60,– Kč

Iva Vanžurová – paličkovaná krajka,
Věra Coufalová – keramika,
Ivo Krajíček – řezbářství,
Petra Jůzová – drát, Olga Mitanová – kůže,
Ivana Škrancová – sklo,
Hana Tarašková – vosková batika
Výstava otevřena
od 4. července do 30. srpna 2017,
Po – Pá 9 – 12 a 13 – 16 hodin,
So 9 – 12 a 13 – 17,
Ne 14 – 16 hodin.

Prohlídková trasa
Otevírací doba od 1. 6. 2017 do 31. 8. 2017
Po – Pá 9.00 – 12.30 a 13.00 – 16.00
So 9.00 – 12.30 a 13.00 – 17.00
Ne 14.00 – 17.00
Začátek prohlídky vždy v celou hodinu,
kromě 12.00 hodin. Poslední prohlídka
hodinu před ukončením pracovní doby.
Doba trvání prohlídky je 45 minut.
(Po dobu prohlídky je TIC Konice uzavřeno,
děkujeme za pochopení)

Výstava bonsají 10. a 11. června
od 9 hodin, zámek Konice

Výstava uměleckých řemesel

ZÁMEK

V neděli 18. června 2017 od 13 hodin,
zámecký park

Výstava otevřena od 30. 5. do 29. 6. 2017,
Po – Pá 10 – 12 a 13 – 16 hodin,
So 9 – 12 a 13 – 17 hodin,
Ne 14 – 16 hodin.

Vernisáž výstavy současných uměleckých
řemesel v úterý 4. července 2017 v 17 hodin,
zámecká galerie Konice

červen 2017

Ceník služeb platný od 1. 6. 2017:
dospělí 70 Kč
senioři nad 65 let, studenti do 26 let 50 Kč
děti do 6 let zdarma
ZTP, děti 6 – 15 roků 40 Kč
rodinné vstupné 180 Kč
fotografování v interiérech 20 Kč
Při žádání slevy
je nutné se prokázat průkazem!
Minimální počet na prohlídku 3 osoby.
Prohlídka 2 osob za plné vstupné.
S jakýmkoliv číslem konického
Zpravodaje budete mít jednu vstupenku
zdarma. Podmínkou je sestavit skupinu
minimálně 5 osob.

INZERCE

PRODÁM
PALIVOVÉ
DŘÍVÍ
měkké + tvrdé v délkách 2 m
(pouze kulatina)
štípané délka 1 m rovnané
štípané 30 – 40 cm sypané
Hájenka Karlov Šebetov
tel.: 606 893 919
zouharhonza@email.cz
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Zahrádkáři
pro své město
Základní organizace Českého svazu zahrádkářů Konice (dále ZO ČSZ) hodnotila svoji činnost
za rok 2016 a připravila své působení pro rok
2017 na své výroční schůzi v sobotu 22. 4. 2017.
Výbor základní organizace pečlivě připravil
program schůze a tak naplnil devadesát minut
příjemného posezení plného informací. Pokladník Ladislav Nepožitek a hospodářka Květoslava Šilhanová spolu s předsedou Františkem
Snášelem s uspokojením vyzvali své členy k naplnění přijatého usnesení.
Schůze konstatovala, že je vhodné a výhodné
být členem Svazu zahrádkářů v Konici. Vhodné proto, žen členství vede své členy k rozšiřování znalostí o „blízké“ přírodě, k pocitu uspokojení ze znalostí o své zahradě a zahrádce,
o jistotě kvality „svých“ produktů, které se urodily a byly vypěstovány s láskou, ale i vlastním
potem nás samých (a přinucených členů rodiny – dodávám já). Navíc – členství ve Svazu zahrádkářů vede i k estetickému vnímání světa
kolem nás, vzhledu veřejných míst našich obcí
a měst, i když si to zcela a programově neuvědomujeme.
Ale ano, uvědomujeme. Na výroční schůzi již
r. 2015 vznesli členové připomínku k oplocení
vlastníků rodinných domů vůči veřejnému
prostoru, tedy vzhledu ulic a náměstí. Každý
občan se rád zahledí na s oprávněnou pýchou
udržované krásné předzahrádky a záhony.
Každý! Oplocení pozemků takových vlastníků
nebrání, ale zve k potěše zraku i dušičky. Obce
a města se chlubí a vítězí v soutěži o nejkrásnější ulici či náměstí.
Mnohá nově postavená sídla se snaží zabarikádovat domy oplocením z betonových panelů a vystavit strádání procházejícího návštěvníka z pocitu pobytu ve věznici nebo kasárnách. Ne, netýká se to pouze města Konice. Je
to všeobecný jev, který se rozmáhá díky benevolenci zákonodárců.
Proto se MO ČSZ v této záležitosti obrátila na
Ministerstvo pro místní rozvoj a po časově náročné korespondenci obdržela po třech letech
jednání sdělení, podle kterého bude v nově projednávané novele stavebního zákona povinnost podrobit oplocení vůči veřejnému prostoru rozhodnutí stavebního úřadu. Ne, není
to rozšíření povinností stavebníka. Je to rozšíření ochrany zatím bezmocné veřejnosti před
zpupnými nápady rozšiřovatelů ošklivosti.
Snad se problém podaří vyřešit – ale čas chybí… stejně jako trpělivost
Důležitou částí programu ale bylo moštování.
Základní organizace ČSZ vlastní objekt, kde
jsou umístěny pálenice a moštárna. Pálenici
provozuje nájemce, moštárnu ve vlastní režii
ZO ČSZ Konice. Moštárna zpracovává jablka
a hrušky drobných pěstitelů z Konice a okolí.
Přijatým rozhodnutím výroční členské schůze se nadále upraví provoz moštárny. Dopo-
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sud zde získávala lahodný nápoj široká veřejnost bez omezení. Napříště – od sezóny 2017
– povede se provoz moštárna jako samoobslužný provoz, pouze pro členy ZO ČSZ. Dosavadní
obsluha pro pracovní zaneprázdnění není
schopna se věnovat práci v moštárně. Členové MO ČSZ se budou proto střídat. To je zásadní zpráva pro veřejnost – dobrá pro členy ZO
ČSZ, méně dobrá pro nečleny.
Ale tato zpráva možná potěší zájemce o moštování.
„Stanu se členem MO Českého svazu zahrádkářů a mám vyhráno – a ušetřím. Získám vědomosti, budu mít možnost moštovat – co bych
si měl více přát?“ řekne si jistě mnohý občan
z Konice a okolí – a přihlásí se za člena zahrádkářů. MO ČSZ se těší na zájemce. Přihlaste se co nejdříve obyčejným dopisem na adresu Ladislav Nepožitek ZO ČSZ Konice, nebo na
tel.: 721 673 717.
Zdeněk Mašek, Runářov

Program KČT KONICE
červen 2017
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
Neděle 11. 6. 2017 – Konická pouť
16. – 21. 6. 2017 – Orlické hory
Turistický pobyt. Propozice obdrží účastníci
před odjezdem. Odjezd v 6.17 hodin z Konice.
Sobota 24. 6. 2017 – Konické štrapáce
Sraz v 7.30 hodin u restaurace Na Bytovkách.
Pochod KČT Přerov a KČT Konice. 6, 10, 20, 35,
50 km.
Příjemné prožití prázdninových a dovolenkových dnů všem přejí koničtí turisté.

strana 7

MŠ Skřípov
Květen v MŠ Skřípov

Tento měsíc si děti v mateřské škole užívaly,
protože na ně čekalo spoustu překvapení.
3. května za dětmi přijeli naši milí hasiči z Konice, kteří se nám věnovali. Dětem předvedli
celé auto, vybavení i nástroje, které potřebují
ke své práci. Děti si mohly samy vyzkoušet, co
je zajímalo. Nejvíce se jim líbilo hlášení přes
vysílačky, klukům celé hasičské auto. Společně jsme se domluvili, že děti nakreslí obrázky,
které pošleme do Konice jako poděkování. Příjemným zpestřením květnového měsíce byl
zábavně vzdělávací pořad s vesmírnou tematikou v kosmickém stanu. Na tuto akci jsme do
MŠ pozvali i sourozence s rodiči, aby se mohli
s námi o tento zážitek podělit. Děti zábavnou
formou získaly spoustu informací o vesmíru.
Velmi těšily i na dopoledne s barvičkami, kdy
si z katalogu vybraly, jak se nechají namalovat
na obličej. Nejvíce si děvčátka vybírala motýlky, květinky a kluci piráty, tygříky a jiné strašidelné motivy. Namalované děti vyfotil pan
fotograf na památku.

Zdrávi došli !!!!!
Eva Antlová

S pozdravem Ivana Ošlejšková,
ředitelka MŠ Skřípov

email: sluzbykonice@email.cz
další naše služby naleznete na našich stránkách:

www.sluzbykonice.cz
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