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Návštěva festivalu v Pelhřimově
Členové a příznivci Muzea řemesel Konicka se
v pátek 9. června už potřetí zúčastnili festivalu
Pelhřimov – město rekordů. Atmosféra festivalu byla úžasná, návštěvníků a zájemců o prohlídku seker bylo více než minulý rok. Doprovodný program a počet účinkujících se neustále zvyšuje. Pořadatelé si naše účastníky velmi
hýčkali, předali jim novou Velkou knihu rekordů, předháněli se v nabídce občerstvení a chtěli informace o připravovaném světovém rekordu v počtu seker. S napětím všichni čekáme, jak
vše dopadne a těšíme se na další ročník, kde
bychom světový rekord prezentovali. Už teď
máme pozvání jisté.
Děkujeme všem členům, příznivcům, dobrovolníkům a sponzorům za podporu na této akci.

FOTOAKTUALITY

Položení kytice u památníku
Antonína Žváčka v Hačkách
– místostarosta Konice a starosta Haček.

Za Muzeum řemesel Konicka Zuzana Šínová

110 let od narození Antonína Žváčka
a XXII. ročník festivalu dechových hudeb v Konici
V neděli 18. 6. 2017 se uskutečnil další ročník
Žváčkova festivalu a díky skvělému počasí se
mohl pochlubit opět velkou účastí. Před festivalem se sešli zástupci města Konice a obce Haček, pan Bc. Jaroslav Procházka, Tomáš Vrba
a Josef Vychodil v Hačkách u pamětní desky
slavných rodáků – skladatele Antonína Žváčka
a scénografa Ladislava Vychodila, a položili kytici k výročí 110. narození A. Žváčka. Jelikož na
konci května postihla smutná událost i rodinu
Slehových, když umřel švagr Antonína Žváčka,
navštívili jsme i jejich společný hrob v Bohuslavicích. Musím zmínit, že náš festival je právě
velice výjimečný tím, že jej pravidelně navštěvuje rodina skladatele, která hostí vystupující
soubory koláčky a obdarovává je za předvedené vystoupení i něčím tekutým. Kapely samozřejmě hrají i skladby A. Žváčka. Moc děkujeme
paní Ludmile Slehové – sestře Antonína Žváčka a její dceři a synovi, kteří dorazili až z daleké
Kanady, za účast a dary. Před jednou hodinou
vyrazil průvod kapel napříč městem směrem
k zámeckému parku. Tam čekala už spousta
natěšených diváků včetně zkušených moderátorů Mgr. Věry Kučerové a Josefa Hajkra. První
vpochodovaly mažoretky Večernice ze ZUŠ Konice, dále Holóbkova mozeka – ZUŠ Konice, Vaše
kapela z Olomouce a Městská dechová hudba
z Nového Jičína. Po seřazení zahrály pod vedením Jiřího Holuba společně polku našeho skladatele – Tišnovanku. Zazněla fanfára, slova se
ujal místostarosta Bc. Jaroslav Procházka a festival zahájil. Zmíněné kapely a mažoretky, včetně kulantních slov moderátorů, postupně naplňovaly program. Přivítali jsme i náměstka hejtmana Olomouckého kraje pana Ladislava Hynka. Na šestnáctou hodinu přijela kapela Brass
Band Šohaj od Jeseníku a tradiční Žadovjáci
od Kyjova se známou hvězdnou zpěvačkou Olgou Baričičovou, jejichž vystoupením program

vrcholil. Proběhla i soutěž o CD s hudbou Antonína Žváčka (stále je i v prodeji, v našem Informačním centru), kdy měli návštěvníci odhadnout,
kolik bylo na tomto festivalu vystupujících umělců? Po několika nízkých odhadech zaznělo „sto“!
Kdyby výherce přihodil necelé dvě desítky, byl
by ještě přesnější. Organizačně a finančně je to
náročný festival, a proto patří VELKÝ DÍK za podporu a příspěvky od sponzorů, kterými jsou:
Olomoucký kraj, Město Konice, Pivovar Litovel,
Preciosa Nadace, Rols Konice, Palička, Skanska,
Stamo, Květiny Marková, Stihl – Michal Dlouhý,
Stavebniny Na sýpce, Včelařství Ing. Ant. Kučera, Pohřebnictví Svoboda a kompletní občerstvení festivalu od Lucie Svačinové – Pivnice a zahrádky u zámku Konice. Videozáznamy, propagaci a fotografie z akce zajistila média: Furtovnik, Prostějovský Večerník, Český rozhlas Olomouc, Český rozhlas Brno, dále Ludmírov TV
– Pavel Surma, foto František Rampouch a záznamy včetně starších ročníků najdete i na internetových stránkách Městského kulturního
střediska Konice. Děkuji moc za Vaši návštěvu
a můžete se těšit na příští, XXIII. ročník, který
bude 17. 6. 2018.
Závěr věnuji pozvánce na další skvělou akci, připravovanou na neděli 6. srpna 2017 – DIVADLA
NA ZÁMKU. Na nádvoří konického zámku uvidíte od 14. hodiny dva krásné pořady pro děti
a od 16. hodiny 3× pořad pro dospělé (hořká
komedie, kulinářská mírně apolitická one man
show a komedie na téma Dekameronu). Moderuje Láďa Sovjet Rus a o dobrý humor bude zaručeně postaráno. Pořad je zaměřený pro rodiny a později i pro vyspělejší a plnoleté. Těšíme
se opět na Vaši návštěvu a nezapomeňte sledovat celý program v zámku i přes prázdniny.
Hezké léto a užívejte kulturního života.
Tomáš Vrba
ředitel MěKS Konice

Průvod městem při zahájení Žváčkova festivalu.

Slavností zahájení Žváčkova festivalu.

Žváčkův festival – Vaše Kapela.

Žváčkův festival – Žadovjáci.
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ZPRÁVY Z RADNICE
Zastupitelstvo
města Konice
5. června 2017
Zápis č. 16/2017
z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice, konaného dne 5. června 2017 v malém sále zámku v Konici.
Přítomni: Ing. Leo Doseděl, MUDr. Irena Lenfeldová, Petr Krejčí, František Novák, Marta Růžičková, Bc. Jaroslav Procházka, Mgr. Jaromír
Schön, Pavel Šín, Mgr. Petr Vařeka, Vlastimil
Šmída, Ing. Petr Ullman, Mgr. Antonín Vymětal, Ing. Arnold Rozehnal
Tajemník: Ing. Bc. Opletal Dušan
Omluveni: Pavel Studený, Anna Hanáková
Program:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení ZM a RM za období od
24. 4. 2017 do 5. 6. 2017
3. Žádost MŠ Konice – nákup myčky
4. Rozpočtová opatření
5. Zápis ze zasedání Finančního výboru MěÚ
6. Účetní závěrka za rok 2016
7. Závěrečný účet za rok 2016
8. Změna stanov Mikroregionu Konicko
9. Žádost Linky bezpečí
10. Majetkové záležitosti
11. Dotazy, připomínky a podněty členů ZM
a dalších osob
12. Usnesení a závěr
Ad 1) Jednání Zastupitelstva města Konice
v 18.00 hodin zahájil a řídil starosta města
p. František Novák. Seznámil přítomné s programem jednání. V souladu s jednacím řádem
jmenoval starosta zapisovatelkou jednání paní Veroniku Kvapilovou a dva ověřovatele zápisu, paní Martu Růžičkovou a pana Mgr. Antonína Vymětala.
Předložený program byl schválen poměrem hlasů 12–0–0.
Ad 2) Byla provedena kontrola usnesení ZM
a usnesení RM za období od 24. dubna 2017
do 5. června 2017
Kontrola usnesení byla schválena poměrem hlasů 12–0–0.
Ad 3) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
k žádosti o investiční příspěvek Mateřské školy Konice na zakoupení nové myčky na nádobí.
Schváleno poměrem hlasů 12–0–0.
Ad 4) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
Rozpočtová opatření č. 22/2017, č. 23/2017,
č 24/2017:
a) 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.
Schváleno poměrem hlasů 12–0–0.
Během jednání ZM se dostavila před bodem
4b) v 18.10 paní MUDr. Irena Lenfeldová.
b) Rozpočtové opatření č. 23/2017– jedná se
o převod finančních prostředků na investiční
akci „Revitalizace Zahradní ulice v Konici“ ve
výši 1.000.000,– Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§ 2212 Silnice, pol. 5901 nespecifikované rezervy, org. 16000000 – 1.000.000,– Kč,
§ 2212 Silnice, pol 6121 budovy, haly, stavby,
org. 16000000 – 1.000.000,– Kč.
Schváleno poměrem hlasů 13–0–0.
c) Rozpočtové opatření č. 24/2017 – jedná se
o převod finančních prostředků z rezerv na
opravu mostku Ladín na investiční příspěvek
Mateřská škola Konice, příspěvková organizace, na zakoupení myčky na nádobí do školní
kuchyně. Myčka zakoupena v roce 1998 dosloužila. Nerentabilní oprava. Rozpočtové opatření ve výši 214.000,– Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§ 2333 Vodní toky, pol. 5901 nespecifikované
rezervy, org. 16000000 – 214.000,– Kč,
§ 3111 Mateřské školy, pol. 6351 investiční
transfery příspěvkovým organizacím – org.
5000000 – 214.000,– Kč.
Schváleno poměrem hlasů 13–0–0.
Ad 5) Zastupitelé obdrželi písemný zápis ze
zasedání Finančního výboru Zastupitelstva
města Konice ze dne 3. 5. 2017.
Bere na vědomí poměrem hlasů 13–0–0.
Ad 6) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
Účetní závěrky města Konice sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2016.
Schváleno poměrem hlasů 13–0–0.
Ad 7) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
Závěrečného účtu města Konice za rok 2016
a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření města Konice za rok 2016.
Schváleno poměrem hlasů 13–0–0.
Ad 8) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
Změny stanov Mikroregionu Konicka. Jedná se
o změnu bodu IX Valné shromáždění 3. n, kdy
původní text rozhodování o každoročních členských příspěvcích má být změněn na rozhodování o řádných a mimořádných členských
příspěvcích.
Schváleno poměrem hlasů 13–0–0.
Ad 9) Zastupitelé obdrželi dopis z Linky bezpečí, z.s., kde jsou žádáni o podporu ve výši
10.000 Kč na provoz Linky bezpečí, z.s.
Bere na vědomí poměrem hlasů 13–0–0.
Ad 10) Majetkové záležitosti
a) Nabídka k prodeji pozemků – p.č. 2194
a 620/5 v k.ú. Čunín.
Neschváleno poměrem hlasů 13–0–0.
b) Prodej pozemku p.č. 2015 v k.ú. Čunín.
Neschváleno poměrem hlasů 13–0–0.
c) Bezúplatný převod pozemku p.č. 1281/1
v k.ú. Konice.
Schváleno poměrem hlasů 13–0–0.
Ad 11) Diskuze
Ing. Ullman – Vznesl dotaz, kdy budou zahájené
práce týkající se opravy silnice v ul. Zahradní.
starosta – Předpokládaný termín bude v letních
měsících letošního roku.
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Vzhledem k tomu, že nebyly žádné další dotazy a připomínky, starosta poděkoval za účast
a jednání zastupitelstva v 18.30 hodin ukončil.
Usnesení 16/2017
Zastupitelstvo města Konice dne 5. června
2017:
1. Schvaluje kontrolu usnesení ZM a RM za
období od 24. 4. 2017 do 5. 6. 2017.
2. Schvaluje žádost o investiční příspěvek Mateřské školy Konice na zakoupení nové myčky
ve výši 214.000,– Kč.
3. a) Schvaluje 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.
b) Schvaluje rozpočtové opatření č. 23/2017.
Jedná se o převod finančních prostředků na
investiční akci „Revitalizace Zahradní ulice
v Konici“ ve výši 1.000.000,– Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§ 2212 Silnice, pol. 5901 nespecifikované rezervy, org. 16000000 – 1.000.000,– Kč,
§ 2212 Silnice, pol 6121 budovy, haly, stavby,
org. 16000000 – 1.000.000,– Kč.
c) Schvaluje rozpočtové opatření č. 24/2017
– jedná se o převod finančních prostředků
z rezerv na opravu mostku Ladín na investiční příspěvek Mateřská škola Konice, příspěvková organizace, na zakoupení myčky na nádobí do školní kuchyně. Myčka zakoupena v roce 1998 dosloužila. Nerentabilní oprava. Rozpočtové opatření ve výši 214.000,– Kč
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§ 2333 vodní toky, pol. 5901 nespecifikované
rezervy, org. 16000000 – 214.000,– Kč
§ 3111 mateřské školy, pol. 6351 investiční
transfery příspěvkovým organizacím – org.
5000000 – 214.000,– Kč.
4. Bere na vědomí zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Konice ze
dne 3. 5. 2017.
5. Schvaluje účetní závěrku města Konice sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016.
6. Schvaluje celoroční hospodaření města Konice a závěrečný účet města Konice za rok
2016 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Konice za rok 2016, a to bez výhrad.
7. Schvaluje změnu stanov a zavazuje starostu města Konice hlasovat na Valném shromáždění Mikroregionu Konicko pro přijetí této
změny stanov.
8. Bere na vědomí žádost Linky bezpečí, z.s.,
o finanční podporu.
9. a) Neschvaluje nabídku p. Vlkové k prodeji
pozemků p.č. 2194 a 620/5 v k.ú. Čunín.
b) Neschvaluje prodej pozemku p.č. 2015
v k.ú. Čunín.
c) Schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu
vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami týkající se převodu pozemku p.č. 1281/1 v k.ú. Konice.
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MŠ Konice
Dietní stravování
v naší mateřské škole
Školní rok se chýlí ke konci a my se můžeme
zamyslet, jak se nám daří při nemalém pracovním nasazení zvládat zodpovědný úkol, který
jsme si předsevzali.
Ve školní jídelně je zapotřebí dodržovat veškeré hygienické, výživové a finanční předpisy,
ale i připravovat dětem jídlo tak, aby jim chutnalo. Velkou roli hrají jednotlivé chutě a návyky každého malého i velkého strávníka. V kolektivu jsou děti díky vzájemné zdravé rivalitě
lépe motivovány k ochutnávání pro ně nových
nebo neobvyklých pokrmů. Přibývá však také
stále více dětí, které ze zdravotních důvodů
některé potraviny nebo pokrmy nemohou. Nejčastějšími onemocněními, se kterými souvisejí dietní opatření, jsou: celiakie (onemocnění způsobené nesnášenlivostí lepku), cukrovka, infekční onemocnění jater (akutní žloutenka typu A a infekční mononukleóza), potravinové alergie a laktózová intolerance.
V lednu 2015 vešla v platnost novela Vyhlášky o školním stravování, která umožňuje školním jídelnám připravovat i dietní stravu pro
děti. Školní jídelna musí zvážit své provozní,
technické i personální vybavení a podle toho
může sama stanovit, zda je vůbec schopna
dietní stravu ve svých podmínkách připravovat. I nás čekalo toto rozhodnutí, protože do
naší mateřské školy nastoupily dvě děti s dietním požadavkem.
Nejprve jsme se důkladně seznámili, o jaký
druh diety se vlastně jedná a co by to pro naši
práci znamenalo. Jednalo se o eliminační dietu (vyloučení konkrétní potraviny z jídelníčku), a to z důvodu lékařsky potvrzené potravinové alergie na mléčnou bílkovinu a laktózovou intoleranci. Po řadě školících akcí a studiu materiálů jsme oslovili nutriční terapeutku a požádali ji o profesionální spolupráci,
která je pro realizaci dietního stravování nezbytná.
Na počátku jsme se sešli, prošli společně prostory naší školní kuchyně a skladů, vytyčili si
pravidla, jako je používání vyhrazeného nádobí, prostor pro přípravu pokrmů, oddělení
výdeje, aby nedošlo ke kontaminaci ostatními potravinami nebo již hotovými pokrmy. To
vše při zachování hygienických postupů a předepsaných teplot. Bylo nutné probrat technologické postupy přípravy, složení jednotlivých
potravin, jak nejlépe nahradit vyloučené potraviny, aby byla strava vyvážená a plnohodnotná. Ve všech recepturách jsme museli viditelně označit alergen a popsat, čím bude nahrazen. Musíme pečlivě sledovat složení jednotlivých potravin – i pečiva (chléb nebo rohlíky mohou obsahovat vodu, ale i mléko). Při
tvorbě jídelníčku a normování jednotlivých
pokrmů musíme vytvořit a spočítat zvlášť alternativu pro dietu.
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Potraviny pro přípravu diety jsou finančně
nákladnější, proto bylo nutno zmapovat sortiment, propočítat náklady na náhradní potraviny a stanovit pro dietu odpovídající cenu
stravného.
Na našem trhu lze již zakoupit různé kvalitní
výrobky, ale přímo v Konici je to s nabídkou
horší. Jedná se totiž hlavně o chlazené výrobky, které místní obchody nenabízí v takové
míře, jak bychom potřebovali.
Při samotné přípravě dietní stravy je třeba
dodržovat celou řadu hygienických a technologických postupů, které kladou vysoké nároky na odborné znalosti, na dovednost personálu školní jídelny, tak i vyšší časové nároky.
Lidský faktor hraje při přípravě stravy největší roli, a proto je velmi důležitá i spolupráce ze
strany rodičů, velmi důležitá je i podpora vedení školy. V našem případě je na výborné
úrovni, za co moc děkuji. Chtěla bych také poděkovat zřizovateli – Městu Konice – protože
vždy vyjde maximálně vstříc, když školní jídelna potřebuje dovybavit potřebným zařízením, a podrží nás tak v naší nelehké práci.
Snažíme se co nejlépe vyhovět potřebám všech
a největší motivací jsou pro nás vždy spokojené a dobře najedené děti.
Jana Dosedělová,
vedoucí školní jídelny

Zápis v naší MŠ
Zápis pro školní rok 2017/2018 proběhl
3. a 4. května 2017. V naší školičce bylo zapsáno 30 dětí, přijato 28 dětí. Při zápisu si rodiče
s dětmi prohlédli prostory mateřské školy, jako
například herny, tělocvičnu a školní zahradu.
Děti zajímaly především hračky ve třídách, od
kterých se nemohly odpoutat. Od zápisu si
děti odnesly drobné dárečky, které pro ně připravily paní učitelky, pamětní list a pozornost
od České průmyslové pojišťovny, která s naší
školkou dlouhodobě spolupracuje. Schůzka
pro rodiče nově přijatých dětí je naplánována
na měsíc srpen. Od nového školního roku bylo
opětovně zavedeno povinné předškolní vzdělávání, které s sebou přináší několik změn. Organizace povinného předškolního vzdělávání
je zakotvena ve „Školním řádu“ (dodatek č. 2).
V naší mateřské škole byl stanoven rozsah povinného předškolního vzdělávání od 8.00 do
12.00 hodin, to znamená, že všichni „předškoláci“ by měli být v danou dobu přítomni ve
své třídě. Omlouvání dětí je stanoveno taktéž
ve školním řádu.
Na všechny děti čeká od září podnětné prostředí, vybavené spoustou hraček a didaktických pomůcek, program, který nabízí množství aktivit, tvořivých her a zážitkového učení
a krásná školní zahrada s hracími prvky a prvky ekologické výchovy. Díky vstřícnosti našich
sponzorů se podařilo zakoupit a instalovat na
školní zahradu pítko pro děti, ze kterého se
mohou neomezeně a hygienicky občerstvovat
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pitnou vodou. Touto cestou bych chtěla poděkovat MUDr. Anně Látalové, RNDr. Ludmile
Dvorské – Lékárna Konice, p. Věře Růžičkové,
p. Jaroslavu Kutému, Železářství Aleš Novák,
Podlahářství Marek Svoboda.
Na děti i rodiče se těší příjemný a vstřícný
kolektiv Mateřské školy Konice.
Hana Továrková
ředitelka MŠ Konice

Červen v mateřské škole

Měsíc červen nabídl dětem v naší mateřské
škole spoustu zážitků. Nejprve si užily dětského dne na zahradě MŠ společně s konickými hasiči. Děti si prohlédly hasičské auto, vyzkoušely výstroj, ale nejvíce se těšily na hašení z malé proudničky. První červnový týden
čekalo na děti další velké překvapení. Ze vzdělávací agentury „Poznej, chápej, opatruj“ přijel pan Pavel Wolejník s roční lištičkou Miou.
Tento interaktivní výukový program, zaměřený na environmentální výchovu, přiblížil dětem život jedné z našich nejrozšířenějších šelem. Formou diskuze se děti dozvěděly, kde
liška žije, co loví, proč je oproti zažitým představám užitečná, jak je to s jejím vztahem k lidem a člověka k ní. A protože liška Mia je ochočená a zvyklá na děti, pobíhala po celou dobu
volně mezi námi, mohli jsme ji úplně zblízka
pozorovat a také ji opakovaně pohladit. Děti
byly z lištičky opravdu nadšené a příští rok se
můžou těšit na podobné překvapení. O dva dny
později děti potěšilo divadlo Šikulka s krásnou pohádkou „Matýsek a písmenka“. A když
přijela pouť, děti se zdarma povozily na kolotočích a také si pochutnaly na skvělé kopečkové zmrzlině na zámecké terase. Nejstarší
děti si přivezly „Mokré vysvědčení“ z Plavecké školy v Litovli. Školní rok jsme tradičně zakončili zábavným odpolednem pro děti a rodiče. I v letošním roce nás přijel potěšit šašek
Viky, který děti pobavil svými legráckami a také pasoval předškoláky na budoucí školáky.
Na rozloučenou předškoláci obdrželi balíčky
a trička s logem MŠ. Tímto děkujeme sponzorům České průmyslové zdravotní pojišťovně
a panu Herníkovi. Přejeme všem krásné, pohodové prázdniny.
Za kolektiv MŠ Konice Lenka Řezníčková
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ZUŠ Konice

KČT Konice

ZUŠ Open

Turistický výlet
do Rožnova pod Radhoštěm

Pod záštitou operní zpěvačky Magdaleny Kožené se poslední úterý v květnu konal v celé
republice 1. festival základních uměleckých
škol – ZUŠ Open.

Naše škola svoje vystoupení rozdělila do 3
bloků – v dopoledním programu se na nádvoří zámku pro děti z MŠ a žáčky z 1. a 2. tříd
představil pěvecký soubor Koníček se zpívanou pohádkou O Šípkové Růžence, dua, tria
i skupinky mažoretek a keyboardový soubor
s dětskými písničkami.

Svoje vystoupení začali Neopets singlem od
Simple Plan a to s takovou bravurností, že to
přilákalo na čumendu i Vojtu Dyka, který byl
na MFF pozván jako host. Samozřejmě pochvala od něho všechny potěšila! Příští víkend čeká Neopeťáky soukromá akce, první prázdninový víkend festival Young Blood v Drnovicích a 14. 7. hrají zde na domácí scéně v parku
jako support kapely Veruna a pak je čeká oddych na klasickém soustředění ve Fryštáku.
Pevně doufám, že i přes odchody některých
členů Neopets na vysoké školy se budou i nadále scházet a pokračovat dál v hraní.
Helena Hrabalová,
zástupkyně ředitelky ZUŠ

ZŠ a G Konice
Hodina literatury
trochu jinak

Odpolední blok byl pro veřejnost zahájen vernisáží výtvarného oboru s předáním drobného dárku a vysvědčení absolventům. Následovala vlastní tvorba žáků VO přímo v prostorách zámecké galerie.
Na nádvoří zámku přivítala příchozí Holóbkova mozeka a v obřadní síni zámku zazněly
tóny houslového orchestru, zobcových fléten
a pěveckého souboru ZUŠ.
Pak se venku zatáhlo a sóloví popoví zpěváci
a skupina Neopets svoje vystoupení odehráli
v lijáku v parku. Zvládli to udatně.
Večerní koncert byl zakončen opět v obřadní
síni konického zámku, kde ukázali svoje umění sóloví hráči jednotlivých nástrojů.
Poděkování učitelům a zúčastněným žákům
za obětavost, trpělivost a vzornou přípravu!

Neopets
Tentokrát hráli na Mezinárodním filmovém
festivalu Neopets v krásném prostředí zlínského zámku. Před zámkem byla postavena
stage a kolem dokola zámeckého parku se dalo usednout nebo ulehnout jen tak do zeleně.
Organizátoři naprosto nic nepodcenili a pro
diváky nachystali i spoustu stánků, atrací, prostě taková pohoda.

Ve čtvrtek 22. 6. jsme mohli v rámci projektu
MAP vzdělávání v ORP Konice PS Čtenářská
gramotnost, zájmové a neformální vzdělávání přivítat v ZŠ a G města Konice a v ZŠ Bohuslavice dva současné české spisovatele literatury pro děti, scenáristy a také tvůrce v dnešní době tolik populárních komiksů, paní Kláru
Smolíkovou a pana Jiřího Walkera Procházku.
Oba si připravili pro skupiny žáků 1. a 2. stupně workshopy, které v dětech pomáhají rozvíjet čtenářskou gramotnost. Zároveň je seznámili s komiksem jako takovým, jeho historií
a profesemi, které se na jeho přípravě podílejí; procvičili logiku dětí; ukázali, jak číst mezi
řádky, hledat informace a co vše mohou knížky čtenáři každého věku přinést a čím ho mohou obohatit.
Díky hravé a zábavné formě jednotlivých workshopů i výborné pracovní atmosféře mezi žáky
a lektory tato akce jistě přinesla dětem mnoho zajímavých zážitků a poznatků, které je
snad povedou k většímu zájmu o knihy a čtení
samotné, neboť jak řekl Walt Disney: V knihách je více pokladů než mohou najít piráti na
Ostrově pokladů.
Bronislav Fojt

Brzy ráno jsem vzhlížela k obloze s přáním,
aby nepršelo a bylo pěkné počasí. Mé přání se
vyplnilo, a tak jsme všichni nasedali do autobusu s dobrou náladou a představou o krásně
prožitém dni. Připravili jsme turistický výlet
do Rožnova pod Radhoštěm. Byl to výlet nejen pro členy našeho klubu, ale i pro rodinné
příslušníky a příznivce turistiky. Za hodinu
a půl jsme byli na místě. Autobus nás vyvezl
až na Pustevny, kde jsme se pokochali krásnými pohledy do krajiny. Na místě (v roce 2014)
vyhořelé kulturní památky, Jurkovičovy chaty Libušín, ční zatím jen základy k nové stavbě. Na tomto místě jsme se rozdělili na dvě
skupiny. Jedna skupina se vrátila do Rožnova,
kde si prohlédla výrobnu svíček a potom vystoupala na Karlův kopec, kde byla v roce 2012
postavena nová, 31 m vysoká, Jurkovičova rozhledna. Druhá turistická skupina, ve které byly i malé děti, pokračovala z Pusteven k soše
pohanského boha Radegasta a dále k sousoší
a ke kapli sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti. Po
prohlídce kaple nás čekalo ještě 12 kilometrů
zpět z kopce dolů, do Rožnova. Zmrzlinka pro
děti, pivečko pro dospělé, to byla zasloužená
odměna. Výlet se nám vydařil.
Eva Antlová

Šachový oddíl
Konice
V pátek 2. 6. 2017 proběhla členská schůze ŠO
TJ Sokol Konice. Byla přečtena zpráva o činnosti oddílu – účast v Regionálním přeboru
družstev, který náš oddíl vyhrál a zajistil si
postup do Oblastního přeboru – Jih pro rok
2017 – 2018, a o práci šachového kroužku. Pro
nastávající soutěž byla předběžně navržena
soupiska hráčů, která bude početnější, protože základní sestavu tvoří 8 hráčů.
V minulém příspěvku jsem se zmínil o soutěžích pro jednotlivce, které probíhají v letním
období. Informace o těchto turnajích lze najít
na www.ssok.chess.cz – olomoucký šachový
informační portál – dále pak v nabídce kalendář šachových akcí. Informace lze stáhnout.
V našem okolí je možné se zúčastnit turnaje
v patnáctiminutových partiích, který se koná
8. 7. 2017 v Bouzově.
Zájemci o další turnaje si určitě vyberou z nabídky.
Pěkné prázdniny a dovolenou
se svými rodinami nebo nad šachovnicí
přeje Bohuslav Kučera.
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Program
KČT Konice

MAP VZDĚLÁVÁNÍ POMÁHAJÍ ŠKOLÁM

červenec 2017

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 vytýčily.
Pracovní skupina „Čtenářská gramotnost, zájmové a neformální vzdělávání“ se zpočátku věnovala zmapování spolků v ORP Konice a zájmu o DDM na Konicku a v základních školách.
Připravila autorské čtení s výstavou fotografií,
která byla zahájena divadelním představením
Mgr. J. Přivřel a jeho klientů z DC Topolany. Nyní se chystá beseda Kláry Smolíkové a Jiřího
Procházky ve školách v území ORP Konice, kteří žákům představí hlavně tvorbu komiksů
svoje knihy.
Pracovní skupina „Přírodní vědy a environmentální vzdělávání“ připravila pro pedagogy dvoudenní exkurzi na Vysočinu se zaměřením na Ekocentra LIPKA a CHALOUPKY, s prohlídkami přírodních učeben na základních školách Myslibořice a Nové Veselí. Dále intenzivně pracuje na přípravě „Místní vlastivědy“ pro
základní školy v ORP Konice a na „námětovníku“ pro pedagogy na rozvoj environmentálního vzdělání ve školách. V červenci chystá
příměstský tábor pro děti s přírodní tématikou. Pracovní skupina iniciovala nákup environmentální knihovničky pro pedagogy. Publikace jsou k zapůjčení v sídle MAS Region
HANÁ v Náměšti na Hané.
Pracovní skupina „Matematická gramotnost,
polytechnické vzdělávání“ se zabývá tvorbou
pracovních listů pro pedagogy zaměřených na
procvičování desetinných čísel, celých čísel,
zlomků, atd. Pracovní skupina navštívila Scio
školu v Olomouci, včetně hospitace v hodině
matematiky, kde se seznámila s používáním
Hejného metody ve výuce matematiky.

Neděle 2. července 2017
Skřípov – sraz v 10 hodin na kruháči. Po červené zn. na rozcestí za Sládkovou skálou, přejdeme silnici a po lesní cestě se dostaneme ke
Skřípovskému mokřadu. Projdeme Skřípov
a zastavíme se u nových rybníků. Zpět po silnici do Konice. 14 km
Sobota 8. července 2017
Sloup – Macocha – odjezd auty, bude upřesněno.
Neděle 16. července 2017
Čertovy rybníky – sraz ve 13 hodin na autobusovém nádraží. Přes Bor se vydáme na Štarnov, modrou zn. dojdeme pod Kozák ke Stražisku. Zastavíme se na Čertových rybnících na
občerstvení a vydáme se zpět do Konice. 12 km
Sobota 22. července 2017
Čechy pod Kosířem – Josefokol, busem ve
12.30 hodin do Čech. Prohlídka, muzeum. Zpět
po silnici do Hluchova a na Bělák. Dále po žluté přes zámeček na Ptenský Dvorek nebo až na
Stražisko na vlak. Odjezd z Ptení v 17.31 hodin. 8 km
Neděle 30. července 2017
Kladky – vlakem v 8.47 na Šubířov, odtud naučnou stezkou do Kladek. Zpět se vydáme po
zelené zn. přes Jesenec do Konice. 14 km

srpen 2017
Neděle 6. srpna 2017
Rakovecké údolí – busem v 11.55 hodin do
Luké, odtud po zelené zn. kolem Bohuslavických rybníků až do Krakovce, odtud po žluté
Rakovským údolím přes Kyselku a Ochoz do
Konice. 16 km
Neděle 13. srpna 2017
Kojetín – vlakem v 6.40 hodin do Kojetína,
dojdeme na náměstí, kde se konají Kojetínské
hody. (Bohatý program, Den otevřených dveří
v loděnici, národopisné soubory, krojovaný
průvod.) Zpět z Kojetína v 14.20 nebo 16.20
hodin.
Sobota 19. srpna 2017
Mladějov – Blosdorf, vzpomínková akce, ukázka bitvy rakouské a ruské armády, jízda vláčkem. Odjezd vlakem v 8.47 hodin. Zpět z Mladějova v 16.49 hodin.
Neděle 27. srpna 2017
Ludéřov – busem v 12.05 hodin do Ludéřova,
odtud zelenou zn. ke Keltské svatyni a památníku Svatopluka Čecha, kde se napojíme na
červenou zn., po které dojdeme až do Stražiska na vlak. Odjezd v 15.35 nebo 17.35 hodin.
12 km
Zdrávi došli!!!
Za KČT Eva Antlová

2. VZDĚLÁVACÍ AKCE
V úterý 30. 5. 2017 proběhl v Kostelci na Hané
v budově ZŠ workshop Aktuální právní úprava v praxi pro mateřské školy. V úterý 6. 6. 2017
pořádala MAS Region HANÁ, z. s., v Kostelci
na Hané (budova ZŠ) workshop Aktuální právní úprava v praxi pro základní školy.
O oba workshopy byl mezi řediteli a vedoucími pracovníky MŠ a ZŠ v ORP Konice mimořádný zájem. Účastníci workshopy ohodnotili
velmi kladně.
3. STUDIE BEZBARIÉROVOSTI
Realizační tým MAP vzdělávání v ORP Konice
oslovil počátkem roku 2017 MŠ a ZŠ v ORP
Konice s nabídkou provedení studie bezbariérovosti. Tato akce probíhá ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci a je pro všechny MŠ a ZŠ v ORP Konice zcela zdarma.
Studenti z Ústavu speciálně pedagogických
studií pod záštitou prof. Mgr. PaedDr. Jana Michalíka, Ph.D. navštíví postupně všechny školy, které o provedení studie bezbariérovosti
projevily zájem.
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Jedná se o MŠ a ZŠ v obcích: Bohuslavice, Horní Štěpánov, Kladky, Lipová, Konice, Skřípov
a Raková u Konice. Studenti během návštěvy
školy posoudí budovu z pohledu vozíčkáře.
Výsledkem této akce bude studie bezbariérovosti, kterou školy obdrží v písemné podobě.
Realizační tým MAP vzdělávání v ORP Konice
plánuje pro školní rok 2017/2018 pro MŠ a ZŠ
v ORP Konice program, ve kterém chce dětem
a žákům přiblížit život dětí s postižením. Bližší informace budou zveřejněny začátkem nového školního roku.
4. SOUTĚŽE MŠ A ZŠ V ORP KONICE
Jak jste již dříve byli informováni, 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“. Vítězové v jednotlivých kategoriích si vybrali výlety a s pomocí realizačního týmu MAP vzdělávání v ORP Konice je
postupně absolvují.
I. kategorie
MŠ („Chodíme rádi do naší školky“)
1. místo – MŠ Horní Štěpánov
výlet do Minizoo ve Vyškově
II. kategorie
1. stupeň ZŠ („Moje vysněná škola“)
1. místo – ZŠ Lipová
třídenní výlet na Slovensko
2. místo – ZŠ Brodek u Konice (2. ročník)
výlet do ZOO Zlín Lešná
3. místo – ZŠ Horní Štěpánov (1. ročník)
výlet do Minizoo ve Vyškově
III. kategorie
2. stupeň ZŠ („Moje vysněná škola“)
1. místo – ZŠ Brodek u Konice (8. ročník)
třídenní výlet na Slovensko
2. místo – ZŠ Brodek u Konice (6. ročník)
výlet do ZOO Zlín Lešná
3. místo – ZŠ Bohuslavice (8. ročník)
výlet do Pevnosti Poznání v Olomouci
ZŠ Brodek u Konice (7. ročník) získala speciální cenu za originální nápad a strávila jeden
den v Laser Areně v Olomouci.
Všechny MŠ, bez ohledu na umístění, obdržely věcné ceny dle svého výběru včetně diplomů. Jednalo se zejména o stavebnice pro rozvoj polytechnických kompetencí u dětí, lupy
a digitální mikroskopy.
Všechny výrobky ze soutěže byly vystaveny
v zasedací místnosti v Brodku u Konice. Výstava byla ukončena dne 19. 6. 2017. Pokud
jste výstavu nestihli navštívit, máte možnost
prohlédnout si výrobky na webových stránkách www.regionhana.cz/cs/skolstvi/maporp-konice/soutez
Na závěr chceme všem popřát krásné léto plné odpočinku, nových obohacujících zážitků
a do nového školního roku spoustu elánu.
Realizační tým MAP vzdělávání ORP Konice:
Ing. Kateřina Vičarová, Ing. Jaroslav Brzák,
Mgr. Pavla Valentová, Mgr. Bc. Jiřina
Gallasová, Mgr. Marta Husičková
V Náměšti na Hané 13. 6. 2017
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KULTURNÍ
PŘEHLED
ČERVENEC – SRPEN 2017

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

Výstava uměleckých řemesel
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.

DIVADELNÍ FESTIVAL

DIVADLA NA ZÁMKU
9. ročník divadelního festivalu
Neděle 6. 8. 2017 od 14.00 hodin
na zámeckém nádvoří v Konici

ZÁMEK

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)
Informace na
tel.: 739 333 721, 602 934 905
Ceník platný od 1. 6. 2017 k nahlédnutí
na www.mekskonice.cz
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.
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Pozvánka ČSCH Konice
ZO ČSCH v Konici pořádá výstavu MLADÝCH
KRÁLÍKŮ OKRESU PROSTĚJOV ve dnech
19. a 20. srpna 2017 ve svém chovatelském
areálu za Kružíkovou ulicí. Ta je rovněž spojena s 61. místní výstavou drůbeže, holubů
a ukázkou exotického ptactva. Srdečně Vás
zveme k příjemnému posezení u občerstvení
a točeného piva i pečených makrel a jiných
specialit. Také chystáme jako každým rokem
velkou tombolu a slosování na živé sele, 2. cena bude dřevěná lavička a jiné zajímavé ceny.
PRO DĚTI bude nafukovací hrad. Možná i jízda na ponících. Také možnost nákupu chovných
zvířat. OTEVŘENO BUDE PRO VEŘEJNOST
So 19. 8. od 13.00 do 19.00 hodin, Ne 20. 8.
od 8.00 do 16.00 hodin.
Srdečně Vás zvou chovatelé v Konici.
ZA ČSCH KONICE L. Páleník

Veterán Club Konice
V neděli 16. 7. 2017 zveme všechny
příznivce historických vozidel do Konice,
kde náš klub pořádá tradiční akci
„Březský vrch“
Jedná se o jízdu pravidelnosti, která bude
zahájena od 7.30 hodin výstavou vozidel na
náměstí a v odpoledních hodinách proběhne
tradiční závod na trati Konice – Březsko.
Těšíme se na Vaši účast
VCKonice
www.veteranclubkonice.cz

Veteransteelman Konice 2017 se blíží
Pořadatelé Konického triatlonu zvou na již pátý ročník závodu složeného z plavání,
cyklistiky a běhu. Závod se bude konat 29. července, zázemí bude v areálu Čertových
rybníků v Čuníně, kde se i plave. Trať cyklistiky vede přes Konici a okolní vesnice. Závodníci ocení povzbuzení po celé trati závodu.

14.00 hodin – Obrázky ze života hmyzu
Řád Červených Nosů – divadlo pro děti
(www.cervenenosy.sweb.cz)
15.00 hodin – O zlobivé notě
Divadlo Plyšového Medvídka
(www.divadloplysovehomedvidka.cz)
16.30 – hodin Manželské vraždění
Divadelní soubor E. Vojana Brněnec
(www.ochotnici.brnenec.cz)
17.30 hodin
Miloš Z. aneb Já nejsem prezident
Konrád Popel – ONE MAN SHOW
18.00 hodin – Lásky a Nelásky – na téma
Dekameronu od Giovanni Boccaccia
Divadlo KAPSA Andělská Hora
(www.divadlokapsa.cz)
Začátky představení jsou jen orientační.
Moderuje Láďa Sovjet Rus.
Vstupné 60/30 Kč.
Festival podporují:
Olomoucký kraj a Město Konice

Závod pro každého
Jak již se mohlo přesvědčit nemalé množství rekreačních sportovců, je to závod pro všechny.
Zúčastnily se i děti ve věku okolo deseti let, ale i opravdoví veteráni téměř sedmdesátiletí,
kteří se mnohdy pohybují v horních patrech výsledkové listiny. Mimochodem, kategorie veteránů je hlavní kategorií závodu, tak, jak byl založen v roce 2003 Milanem Dvořákem. Závod
je mimo jiné připraven i pro úplné začátečníky a neznalce tohoto nádherného všestranného
sportu. Pro kategorii „hobby“ jsou připraveny přiměřené tratě (400 m – plavání, cyklistika –
20 km a běh – 3,6 km), proto neváhejte a přijďte si to zkusit. Mezi naše příznivce a pravidelné
účastníky, mimo již jmenované, patří koničtí orienťáci, pořadatelé a závodníci ze spřáteleného
závodu Yetti, sportovci, kteří nejsou např. dobrými plavci (pro takové máme zajištěnou doprovodnou loďku), ale i tátové a mámy od rodin, kteří přivedou na start i své děti. Další kategorií jsou i tací, kteří sport moc nemusí, ale jednou za rok se vyhecují a postaví se na start.
Někteří prohlašují, že je blížící se závod přinutí více se hýbat. „Předchozí ročníky postupně
přilákaly stále více sportovců a také diváků. Vytvořilo se i jádro pravidelných účastníků, čímž
se naplňuje náš cíl. Prostě připravit příjemně strávený den jak pro závodníky, tak i pro jejich
fandící doprovod,“ říká pořadatel závodu Jan Kovanda. Dodává, že velkou pomocí pro komfort závodu je zázemí a podpora ze strany provozovatele Čertových rybníků, kteří rok co rok
vylepšují servis občerstvení, sociální zařízení, tak i celkově zvelebují prostředí.
Bez podpory by to nešlo
Jako každá podobná akce se neobejde bez sponzorů, poděkování patří především hlavnímu
sponzorovi – firmě FPS Famous Pacific Shipping, s.r.o., která se věnuje námořní přepravě
zboží z celého světa, a která závod podporuje dlouhodobě jak finančně, tak prostřednictvím
hmotných darů. Mezi dlouhodobé podporovatele patří firmy GTL, stavební firma z Prahy, tiskárna Properus, rehabilitace p. Dvořáka v poslední době přispěla i Skanska. Jak již bylo uvedeno, počet startujících stále narůstá, proto bychom rádi uvítali pomocníky do týmu pořadatelů a samozřejmě i další případné sponzory.
Bližší informace a propozice naleznete na www.veteransteelman.cz

ZPRAVODAJ KONICE
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MŠ Skřípov

Program MC Srdíčko
červenec 2017

srpen 2017

3. až 7. 7. – ZAVŘENO – DOVOLENÁ
10. až 14. 7. – ZAVŘENO – Příměstský tábor
Po 17. 7. – Volná herna (8.00 – 12.00 hodin)
St 19. 7., Pá 21. 7. – Prázdninový program
Po 24. 7. – Volná herna (8.00 – 12.00 hodin)
St 26. 7. od 13.00 hodin Prázdninové odpoledne v Srdíčku
Pá 28. 7. – Prázdninový program
31. 7. až 4. 8. – ZAVŘENO – Příměstský tábor

do 4. 8. – ZAVŘENO – Příměstský tábor
7. až 11. 8. – ZAVŘENO – Příměstský tábor
Po 14. 8. – ZAVŘENO
St 16. 8., Pá 18. 8. – Prázdninový program
Po 21. 8. – Volná herna (8.00 – 12.00 hodin)
St 23. 8., Pá 25. 8. Prázdninový program
Po 28. 8. Volná herna (8.00 – 12.00 hodin)
St 30. 8., Pá 1. 9. Prázdninový program
Od září 2017 bude v Mateřském centru
opět pravidelný program ! ! !

AKCE PRO VEŘEJNOST

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

St 26. 7. od 13.00 hodin
Prázdninové odpoledne v Srdíčku
TĚŠÍME SE NA VŠECHNY MALÉ I VELKÉ
NÁVŠTĚVNÍKY

PRÁZDNINOVÉ ODPOLEDNE
V SRDÍČKU
26. 7. 2017
od 13.00 hodin
ZÁMEK KONICE
ČEKAJÍ NA VÁS:
pohybové hry, tvůrčí dílny, skákací hrad,
modelování zvířátek z balónků,
o od 16.00 hodin pěnová atrakce SDH Konice
V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
TĚŠÍ SE NA VÁS MC SRDÍČKO, SDH KONICE
A MUZEUM ŘEMESEL KONICKA J
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Červen v MŠ Skřípov

Červen jsme v naší MŠ začali oslavami Dne
dětí. 1. června dopoledne si děti užívaly při
tanci, soutěžily, zpívaly a hrály si s nafukovacími balonky. Všichni jsme se těšili na odpoledne, kdy jsme se sešli s rodiči a sourozenci
v kulturním sále na závěrečné besídce. Děti
předvedly všem přítomným svoje taneční a recitační vystoupení na téma broučci. Rozdaly
svým nejbližším vlastnoručně vyrobené dárečky. Nejvíce se všem přítomným líbila dramatizace pohádky „O koťátku, které zapomnělo mňoukat“. Slavnostně jsme se rozloučili
s předškoláky, kteří odcházejí po prázdninách
do ZŠ a na památku jsme jim předali knihu
s věnováním. Popřáli jsme jim mnoho úspěchů
při získávání vědomostí. Všechny děti dostaly
hru „Malý zachránce“, diplom za účast ve výtvarné soutěži a také se mohly nechat namalovat na obličej. Odcházeli jsme spokojeně domů a všechny děti se těšily na druhý den, protože nás čekal výlet.
V pátek ráno jsme odjeli na Bouzov. Dopoledne jsme navštívili Historický areál Bouzov „galerii v podhradí“, kde děti zhlédly zajímavý
program. Po výborném obědě jsme si odešli
prohlédnout z nádvoří hrad Bouzov, vyfotili
jsme se na památku, prošli se parkem. Na závěr výletu se děti vydováděly na sportovním
hřišti. Výlet se vydařil. Koncem měsíce června
čeká na děti dopoledne se skákacím hradem.
Přeji dětem i dospělým pevné zdraví, spoustu
nových zážitků a příjemnou dovolenou k načerpání sil do další práce.
Za děti a zaměstnance MŠ Skřípov
Ivana Ošlejšková

Z činnosti děkanátního
Centra pro rodinu Kána
v červenci a srpnu 2017
Setkání společenství seniorů KLAS bude
v Konici na faře v pátek 7. července a 4. srpna
po ranní mši svaté a adoraci přibližně v 8. 30
hodin.
Od 17. do 21. července bude připraven v Ochozi příměstský tábor pro děti od 5 do 10 let,
každý den vždy od 8 do 16 hodin. Děti je možné přihlásit na telefonu 739 094 764 nebo
na adrese cprkonice@ado.cz nejpozději do
30. června 2017.
Anna Burgetová

Kavárna Sweet Tooth
Konice, ul. E. Beneše 193
tel.: 777 120 871

DT květinové studio
Darina Růžičková, Tereza Burianová

Konice Smetanova ulice 61
tel.: 722 365 559
otevírací doba
Po – Čt 8.00 – 15.30 hodin
Pá 8.00 – 16.00 hodin
So 7.30 – 11.00 hodin

otevřeno
Po – Pá 7 – 16 hodin
So 8 – 11 hodin
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