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Pozvánka na Vánoční trhy 14. prosince 2013

FOTOAKTUALITY

Listopadové Odpoledne s písničkou
obohatil svými scénkami a tanečky
soubor Vjechétek z Jaroměřic.

Advent
Měsíc listopad se chýlí ke konci a nastává
doba adventní. Slovo “advent” pochází
z latiny a znamená příchod. Křesťané
prožívají Advent jako očekávání příchodu
Ježíše Krista a jako přípravu na druhé
nejvýznamnější církevní svátky – Vánoce.
Tato doba pro věřící zpřítomňuje očekávání
příchodu Mesiáše podle starozákonních
proroků. Příchodem Krista Vykupitele
vnímají jak jeho narození, tak připomínání si
očekávání jeho druhého příchodu na Zemi na
konci časů podle knihy Zjevení (Apokalypsy).
Advent začíná první adventní nedělí mezi
27. listopadem a 3. prosincem. Datum
1. adventní neděle letos připadá na neděli
1.12.2013. Datum první adventní neděle je
tedy rok od roku pohyblivé. Je to proto, že
poslední adventní neděle - čtvrtá - připadá
vždy na neděli před 25. prosincem (Boží hod
vánoční, který je hlavním vánoční svátkem).
A protože 25. prosinec je každý rok v jiném
dni v týdnu, tak i 1. adventní neděle má každý
rok jiné datum. Advent vždy trvá do půlnoci
dne 24.12. Někdy se proto stává, že poslední
adventní neděle může připadnout i na Štědrý
den. V takovém roce trvá Advent vlastně jen
tři týdny, i když má stále čtyři adventní
neděle. V římskokatolické církvi Adventem
začíná liturgický (církevní) rok.
Advent by měl být dobou zklidnění a usebrání
se. Vyplývá to nejen ze samé podstaty
Adventu, ale i z životního stylu našich předků
za krátkých dnů a dlouhých nocí v období
před zimním slunovratem. Dnes je však

Podzimní tvoření v MŠ Konice - s.4

Advent komerčně využíván, a proto
o nějakém zklidnění většinou nemůže být
řeči. S tímto souvisí i označení adventních
nedělí – železná, bronzová, stříbrná a zlatá.
Toto označení je čistě komerční a nemá nic
společného s křesťanskou tradicí. Cílem
tohoto označení je podpořit komerční
a konzumní pojetí Vánoc a podpora prodeje
vánočních dárků a potravin. O těchto
nedělích má proto hodně obchodů
rozšířenou prodejní dobu.
Pokračování na str. 4

Návštěva policisty ČR v MŠ Konice - s.4

Pozvánka na novoroční výšlap - s.7
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ZPRÁVY Z RADNICE
Rada
města Konice
21. října 2013
Usnesení č.53/2013
1.Schvaluje ZUŠ Konice výpůjčku obřadní síně na
zámku v Konici za účelem konání koncertů žáků
ZUŠ v těchto termínech: 13. a 14.11. a 11.
a 12.12.2013.
2.a)Schvaluje nákup zemního plynu pro město
Konice, ZŠ a G, MŠ a SMK na období 2014-2015 přes
elektronickou aukci prostřednictvím společnosti
ENTERplex s.r.o., IČ:29055601 za cenu 18.318,-Kč
+ DPH.
b)Schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při
výběru dodavatele zemního plynu se společností
ENTERplex s.r.o., IČ: 29055601.
3.Vyhlašuje záměr výpůjčky nebytových prostor
na zámku v Konici, Kostelní 46, místností č. 214
a 215 o celkové ploše 18,71 m2.
4.Vyhlašuje záměr výpůjčky nebytových prostor
na zámku v Konici, Kostelní 46, místností č. 110,
112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121 a 146
o celkové ploše 225,70 m2.
5.Vyhlašuje záměr prodeje bytu 2 + 1 na adrese
Husova 489/2, Konice o celkové ploše 70,30 m2 za
cenu nejméně 450.000,-Kč obálkovou metodou
nejvyšší nabídce doručené v termínu do 2 měsíců
od zveřejnění záměru.
6.Doporučuje ZM schválit prodej pozemků p.č. st.
183/3, st. 183/4, 621/4 a 621/5 v k.ú. Čunín
manželům Čejkovým.
7.Schvaluje nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem
Konice a Olomouckým krajem, zastoupeným
Správou silnic Olomouckého kraje na akci
„Prodloužení splaškové kanalizace.“
8 . B e re n a vě d o m í z p ráv u o z j i š t ě n í c h
z provedeného auditu podle zákona 320/2001 Sb.
O finanční kontrole.
9.Schvaluje rozpočtová opatření č.50, 51,52, 53
a 54/2013, která se týkají:
a)č.50/2013 - Jedná se o převod prostředků
v rozpočtu z příjmové části za tříděný odpad do
výdajové části na nákup 3 ks kontejnerů na odpad
ve výši 39.447,- Kč.
V příjmech bude rozpočtováno:
Na § 3725 využívání a zneškodňování odpadů,
položka 2324 přijaté náhrady 39.447,- Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
Na § 3722 sběr a svoz komun.odpadu, pol.5137
nákup drobného hmotného majetku
org 16000000 – 39.447,- Kč.
b)č.51/2013 - Jedná se o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace na základě usnesení
Zastupitelstva Olomouckého kraje č.
UZ/3/28/2013 na opravu památky místního
významu
(památník osídlení českým
obyvatelstvem v Runářově) ve výši 30.000,- Kč.
V příjmech bude rozpočtováno na:
Pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů ÚZ
00211 org. 90000006 - 30.000,- Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno na:
§ 3326 položka 5171 opravy a udržování UZ 00211
org. 09000006 – 30.000,- Kč.
Rozpočtovým opatřením č. 12/2013 schválené
Radou města Konice, usnesení ze dne 23.4.2013
bod 1, byly výdaje ve výši 30 000 Kč na opravu
památky místního významu (památník osídlení
českým obyvatelstvem v Runářově)
předfinancovány z vlastních rezerv. Zároveň proto
rozpočtujeme zpět do rezerv.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§ 3326 položka 5171 opravy a udržování UZ 00211
org. 09000006 – 30.000,- Kč.

§ 6409 položka 5901 nespecifikované rezervy org.
05000000 – 30.000,- Kč.
Dotace ve výši 30 000 Kč poskytnuta na základě
smlouvy uzavřené dle ustanovení § 269 odst.
2 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku
v platném znění. Uzavření této smlouvy schválila
Rada města Konice dne 25.3.2013 usnesením
č. 43/2013.
c)č.52/2013 -Jedná se o poskytnutí příspěvku od
Úřadu práce na vytvoření pracovních příležitostí
v rámci veřejně prospěšných prací,
spolufinancovaného ze státního rozpočtu
a Evropského sociálního fondu č. MPV –VN 24/2013 č. projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015,
dodatek č. 1, období říjen až prosinec 2013
(prosinec bude rozpočtován v lednu 2014), ve výši
30.000,- Kč.
d)č.53/2013 - Jedná se o převod prostředků ve
výdajové části rozpočtu mezi paragrafy místní
správy a sběr a svoz komunálního odpadu.
Rozpočtové opatření ve výši 15.000,- Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§ 6171 činnost místní správy pol. 5901
nespecifikované rezervy org. 5000000 -15.000,Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno :
§ 3722 sběr a svoz komun. odpadu, pol. 5169
nákup ostatních služeb org. 16000000 – 15.000,Kč.
e)č.54/2013 - Jedná se o převod prostředků ve
výdajové části rozpočtu mezi paragrafy místní
správy a veřejného osvětlení. Rozpočtové opatření
ve výši 100.000,- Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§ 6171 činnost místní správy pol. 5901
nespecifikované rezervy org. 5000000 100.000,- Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno :
§ 3631 veřejné osvětlení, pol. 5154 elektrická
energie org. 16000000 – 100.000,- Kč.
10.a)Schvaluje smlouvu o sdružených službách
dodávky plynu pro odběrné místo Runářov 26
mezi městem Konice a QUANTUM, a.s.
b)Schvaluje dohodu o provozování a údržbě
plynové přípojky objektu Runářov 26 mezi
městem Konice a QUANTUM, a.s.
11.Doporučuje ZM schválit změnu a doplnění OZV
č.3/2013 O místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování kom. odpadů.
12.Doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č.
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3094 v k.ú. Runářov za Kč 6.023,- manželům
Škrabalovým.
13.a)Schvaluje pronájem p.č. st. 146, 580/25
a části p.č. 2419/1 v k.ú. Čunín p. Marčanovi za cenu
2,- Kč/m2/rok.
b)Doporučuje ZM schválit prodej p.č. st. 146,
580/25 a části p.č. 2419/1 v k.ú. Čunín p.
Marčanovi za cenu 100,- Kč/m2.
14.Navrhuje ZM neschválit prodej části p.č. 3236
v k.ú. Runářov p. Sedlákovi.
15.Schvaluje ocenění pozemků získaných v KPÚ
v Čuníně reprodukční pořizovací cenou
stanovenou Oceněním pozemků reprodukční
pořizovací cenou ze dne 18.09.2013
a Kvalifikovaným odhadem ze září/2013.
16.Doporučuje ZM schválit darovací smlouvu MV97212-1/KAP-213, bezúplatný převod
vlastnického práva k majetku v hodnotě
151.044,- Kč z MV ČR na město Konice.
17.Rozhodla o tom, že Město Konice jako vlastník
nebytových prostor se vzdá nároku na osvobození
od DPH u nájemce Středomoravská nemocniční a.s.
dle §56 zákona č.235/2004 Sb. o DPH v platném
znění, s platností od 01.10.2013.
18.Schvaluje odpuštění poplatků za zvláštní
užívání a uložení vodovodní přípojky do silničního
tělesa místních komunikací v místní části Nová
Dědina.
19.Schvaluje zveřejnění prodeje budovy č.p. 82
v Čuníně, postavené na p.č. st. 129 a pozemků p.č.
st.129 a 313/3 v k.ú. Čunín přes SREALITY.CZ
a ANNONCE.cz.
20.Navrhuje ZM neschválit prodej části pozemku
p.č. 1033/1 v k.ú. Konice manželům Greplovým.
21.Navrhuje ZM neschválit prodej části pozemku
p.č. 1033/1 a 1033/2 v k. ú. Konice manželům
Dosedělovým a Ing. Greplovi.
22.Schvaluje zapojení města Konice jako partnera
do projektu SMO ČR „Systémová podpora rozvoje
meziobecní spolupráce v ČR v rámci území
správních obvodů ORP“ a ukládá starostovi vyzvat
SMO ČR k předložení „Smlouvy o vzájemné
spolupráci při realizaci projektů“ k projednání
v radě města.
23.Bere na vědomí vyjádření COOP Jednota, s.d.
Boskovice.
24.Bere na vědomí žádost Střediska rané péče
SPRP Olomouc o finanční příspěvek.
Usnesení bylo schváleno v poměru: pro 4, proti 0
zdržel se 0.
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Víte, že fotbal v Konici
se hraje už 80 let?!
Konice má letos neobvyklé jubileum. Je to 80 let,
kdy byl založen Sportovní klub Konice. Ten založili
tři mladíci, a to v restauraci U Klíčů 17. září 1933.
Byli to můj otec Adolf Opletal, jeho spolužák
Vladislav Krejčí a kamarád Stanislav Vybíral. Bylo
to nedlouho po jejich maturitě (v červnu 1933 na
Obchodní akademii v Prostějově), kdy se rozhodli
založit fotbalový klub v rámci Sokola. Ale tehdejší
konzervativní náčelníci Sokola v Praze rozhodli, že
fotbal není vhodným sportem, možná i proto, že je
„konkurencí“ pro tradiční sokolské sporty. A tak
mladí pánové založili Sportovní klub Konice, a za to
byli následně všichni tři ze Sokola vyloučeni! A tři
kamarádi zároveň založili i výbor fotbalového
klubu, a byli jeho dlouholetými členy a táta byl
prvním předsedou.
Zakladatelé jsou na fotkách:

ZUŠ Konice
Z činnosti KPŠ při ZUŠ Konice
Složení výboru:
předsedkyně: Mgr. Lenka Kučerová
členové : Alena Vrbová, Helena Hrabalová, Dagmar
Bukovcová, Kateřina Kostíková

foto 3

Letošní školní rok převzala funkci předsedkyně
Mgr. Lenka Kučerová místo stávající předsedkyně
Aleny Vrbové, ta zůstala nadále ve výboru KPŠ jako
členka.
Výb o r K P Š z ve ka ž d o ro č n ě ro d i č e d ě t í
navštěvujících základní uměleckou školu na Valnou
hromadu, která se většinou koná poslední týden
v listopadu.
Výbor plánuje pro žáky ZUŠ různé akce - mezi
nejoblíbenější patří zájezd na Vánoční trhy do
Olomouce, odpolední víkendová bruslení a opékání
špekáčků na závěr školního roku. Poděkování patří
Autodopravě Studený za vstřícné jednání při
pořádání zájezdů.

foto 4

foto 1

17. září 1983 byla uspořádána na hřišti oslava k 50.
letům založení fotbalu v Konici; byla to velká sláva
- téměř jako „pouť“. Oslav se zúčastnil i můj táta
(měl 69 let), ale zdali tam byli i další dva
spoluzakladatelé, nevím; bohužel nějaké fotografie
z této akce nemám. K 50. výročí byly vyrobeny
slavnostní plakáty, vlaječky a odznaky. Na obrázku
5. jsou všechny 4 vyrobené odznaky: větší (1,5 cm)
v barvě modré, červené a červenofialové mají
fotbalový míč a nápisy TJ SOKOL KONICE, 1933 1983, kopaná, a menší žlutý má fotbalový míč
a text: S. KONICE, 1933. Myslím, že tyto odznaky
jsou vzácnou relikvií fotbalových fandů konické
kopané.

Pro všechny, kteří mají zájem o dění v ZUŠ Konice,
stačí navštívit webové stránky www.zuskonice.cz.
Mgr Lenka Kučerová
ZUŠ Konice Vás srdečně zve na předvánoční
koledování u vánočního stromu na Masarykově
náměstí v Konici s Malohanáckou muzikou
z Jevíčka s kapelníkem Mgr. Jiřím Palánem
v neděli 22. 12. 2013 v 18.00 hodin.

foto 2
foto 1 – Adolf Opletal a Stanislav Krejčí jako
maturanti,foto 2 – silvestrovské foto bratranců
(z roku 1937) Stanislava Vybírala a Adolfa Opletala
jako poručíka letectva. Informaci o tom, kdy, s kým
a kde se konal první fotbalový „mač“, mi táta
nezanechal. Výhoda názvu SK Konice se ukázala i za
Protektorátu, kdy se fotbal většinou mohl hrát,
zatímco Sokol byl zakázán. Kdy byl změněn název
SK Konice na současný TJ Sokol Konice nevím – to
snad ví někdo ze současného vedení fotbalového
klubu, nebo pamětníci; ale pravděpodobně to bylo
až po skončení „padesátých let“, kdy byl Sokol také
na pranýři.
Ale pamatuji si, že po roce 1945 se konala fotbalová
utkání v místě, kde je hřiště dosud - nad tehdejším
koupalištěm. Zajímavostí konického hřiště bylo to,
že směrem k Jesenci bylo poměrně dost „do kopce“,
což bylo výhodné pro mužstvo útočící od západu.
16. září 1973 se na hřišti konala oslava 40. výročí
vzniku fotbalového klubu v Konici. Psal o tom
dokonce celostátní časopis Gól. Z této akce mám
dvě fotografie. Na fotu 3 je táta (hrával pravé
křídlo) při slavnostním výkopu a na fotu 4 jsou
oceňováni dlouholetí zakladatelé a členové výboru
(třetí zleva můj táta, čtvrtý jeho bratr Antonín
Opletal, pátý v brýlích jejich bratranec Stanislav
Vybíral).

Provoz kluziště zahájen
1.12.2013

foto 5
Málokterý fotbalový klub na úrovni krajského
přeboru až divize se může pochlubit tak dlouhou
historií, jako je tomu u TJ Sokol Konice. Myslím si, že
80. výročí založení mohlo být připomínáno na
všech programech, které jsou vydávány
k jednotlivým utkáním. Také tento „oslavný text“
mohl být vytištěn na některém z programů.
A datum založení konického fotbalu (1933) mohlo
být i na vlajce a dresech hráčů.
11. 11. 2013
RNDr. Mojmír Opletal, CSc. (nar. 1941),
syn zakladatele.

Rozměr kluziště 16 m x 32 m
děti 30,- Kč/blok 2 hodin
dospělí 60,- Kč/blok 2 hodin
hokej - celá plocha 600,- Kč/hod.
Pronájem kluziště pro hokejový zápas je nutné
předem dohodnout se správcem kluziště.
Odpovědná osoba: p. Ivo Šťastný (608 607 124
po 15:30 hod.)
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MŠ Konice
Podzimní tvoření
s rodiči v mateřské škole.

Příjemnou tradicí naší mateřské školy je společné
podzimní tvoření s rodiči. Tvořilo se ze všeho,co lze
nalézt v podzimní přírodě: z dýní, listů, ovoce
a zeleniny, větviček, šišek a ze spousty dalšího
materiálu. Děti a rodiče si společně vyrobili
bramborová, dýňová i jablíčková strašidýlka
a skřítky ,,podzimníčky“. Společné tvoření
provázela pohoda a dobrá nálada. Bylo hezké
pozorovat usměvavé tváře dětí a rodičů.
MŠ Konice

Advent
- pokračování ze str. 1 V období Adventu se pradávné (pohanské) obyčeje
a zvyky proplétají s křesťanskými tradicemi tak, že
už je bez rozdílu většinou neoddělitelně
přiřazujeme k tomuto období.
Adventní věnec
Tento zvyk je starý přibližně 150 let. Věnec je od
nepaměti symbolem vítězství a královské
důstojnosti. I Bible mluví o věnci jako o projevu
úcty, radosti a vítězství. Světlo, linoucí se
z rozžatých svící, vyjadřuje přicházejícího Krista.
Nejrozšířenější podoba věnce je se čtyřmi svícemi –
každá přísluší jedné adventní neděli. Častou barvou
svící je fialová. Fialová je v římskokatolické církvi
liturgickou barvou pro Advent. Svíce odpovídající
třetí neděli adventní však může být růžová, protože
pro tuto neděli je, na rozdíl od zbytku Adventu,
stanovena jako liturgická barva růžová.
V protestantských církvích je používaná barva svící
červená jako tradiční vánoční barva. Symbolizuje
radost, srdce, Krista, důstojnost, vítězství
bohatství, štěstí a krev. Další rozšířenou barvou
svící je modrá. Původně se adventní věnce
zavěšovaly stuhami ke stropu, dnes je rozšířeno
především provedení k položení na stůl. Adventní
věnec bez svící se používá jako ozdoba vchodových
dveří.
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Štědrý den
Štědrý den je sice dnes většinou považován za
vrchol Vánoc, není však ještě součástí Vánoc, ale
posledním dnem Adventu, ve kterém vrcholí
přípravy na Vánoce. Dříve byl tento den dnem
nařízeného přísného půstu, což mnozí dodnes
dodržují. Odtud pochází i řada zvyklostí, jako jsou
pověsti o zlatém prasátku, které měly zpříjemnit
půst dětem, či postní složení štědrovečerní večeře,
kterou se po západu Slunce (resp. objevení první
hvězdy) začínají vánoční oslavy.
"Štědrý večer" je vigilie – předvečer hlavního
vánočního svátku. Štědrovečerní bohoslužba se
lidově nazývá „půlnoční“, ovšem nemusí být přesně
o půlnoci – záleží na organizačních možnostech
v dané farnosti.
JN
Vážení čtenáři Zpravodaje, adventním zvykům
a tradicím je přednostně věnována letošní vánoční
výstava, která bude otevřena ve dnech
2. - 11.12.2013 ve výstavních prostorách konického
zámku. Srdečně Vás zveme k jejímu shlédnutí.
Pracovníci MěKS Konice

Adventní kalendář
Kalendář s 24 dny slouží k odpočítávání dnů do
Vánoc. Dnes většinou funguje jako drobná potěcha
dětí. Pod každým adventním dnem se ukrývá
drobný dárek, většinou sladkost. Dříve bývaly
adventní kalendáře rozličného provedení, s různým
obsahem. Mohlo jít o hádanky, plnění úkolů
zapsaných v kalendáři, zapisování dobrých skutků
pro jednotlivé adventní dny apod.

Návštěva policisty ČR v mateřské škole

19. listopadu 2013 zavítal do MŠ Konice pan
Pprap.Bc. František Kořínek, příslušník policie ČR.
Přišel za dětmi, aby jim připomněl, jak se mají
bezpečně chovat v dopravním provozu, jak mají
přecházet silnici, jak se chovat v dopravních
prostředcích, že silnice ani chodník neslouží ke
hrám a připomněl spoustu jiných důležitých věcí.
Zvídavým dětem za jejich pozornost a znalosti
potom předvedl něco z policejní výbavy, například
k čemu slouží obušek nebo policejní pouta. Děti si
odnesly letáčky s důležitými čísly a také poučení,
jak předcházet nebezpečným situacím nebo jak se
zachovat, když vidíme nebezpečí.
Jsme rádi, že k nám policista zavítal a za zajímavou
besedu moc děkujeme.
Mateřská škola Konice

Barborky
Je to zvyk připadající na 4. prosinec, na svátek sv.
Barbory. V tento den se řežou větvičky třešní nebo
višní a doma se umístí do vázy. Při troše štěstí a péče
do Vánoc rozkvetou. Doporučuje se větvičky
seříznout šikmým řezem a nejprve vázu s nimi
umístit v chladné místnosti na několik dní a pak je
přenést do tepla.
Barborky svým rozkvětem v období zimního
slunovratu (21.12.) symbolizují zlomení moci zimy.
Podle lidových pověr se člověku, kterému vykvetla
barborka, splní během roku jeho přání. Barborky
měly svobodným ženám vyjevit svým rozkvetením,
jestli se v nastávajícím roce vdají.
Mikuláš
Svatý Mikuláš se stal kolem roku 300 biskupem v
městě Myře (jižní pobřeží dnešního Turecka).
Zemřel 6. prosince, mezi lety 345-351. Proto dnes
svátek sv. Mikuláše připadá na 6. prosinec. Mikuláš
je znám jako ochránce dětí, osob nespravedlivě
stíhaných a proslul svojí dobročinností a štědrostí.
Podle tradice, která se postupem času rozšířila,
naděluje sv. Mikuláš dětem dárky v noci z 5. na 6.
prosince oblečen v biskupském oděvu s dlouhým
bílým vousem, doprovázený andělem a čertem.
V USA se tato tradice přetvořila do Santa Clause,
který ovšem nemá atributy našeho Mikuláše a navíc
nosí dárky až o Vánocích.

Svatá Lucie....
….noci upije a dne nepřidá. Připadá na 13. prosince.
Toto pořekadlo se zachovalo ještě z dob, kdy platil
Juliánský kalendář a slunovrat podle něho připadl
na tento den.

Kolik nás je?
Údaje ke dni 31.10.2013
Počty obyvatel dle částí obce:
Konice
2104
Čunín
184
Křemenec
121
Ladín
84
Nová Dědina
166
Runářov
134
celkem
2793
matrikářky MěÚ Konice

INZERCE:
Prodám dveře vchodové plastové a okna, bílé
a zlatý dub. Dále plechové dveře do stávající
zárubně a kompletní oplocení - bránu, branku
a pletivo, vše nové z neuskutečněné stavby.
Dopravu zajistím. Tel.: 777106709

PROSINEC 2013
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Komunitní plánování sociálních služeb Konicka
V rámci programu – Informovanost občanů
o sociálních a návazných službách na Konicku,
který vznikl na základě projektu „Podpora
střednědobého plánování rozvoje sociálních
s l u ž e b
K o n i c k a “,
r e g . č .
CZ.1.04/3.1.03/65.00009, Vám v tomto čísle
Zpravodaje představíme Středisko rané péče
SPRP Olomouc

v O l o m o u c ké m k ra j i a č á s t i Z l í n s ké h o
a Pardubického kraje. Fungujeme zejména jako
terénní služba - pravidelné návštěvy klientských
rodin, odborné konzultace pro rodiče, podpora
a provázení rodiny v jejím přirozeném prostředí.
Ambulantně poskytujeme konzultace v prostorách
střediska jako doplněk terénní formy. Klientským
rodinám poskytujeme bezplatné funkční vyšetření
zraku prováděné instruktory stimulace zraku.
Půjčujeme speciální pomůcky, hračky, literaturu.
Pomáháme při podpoře psychomotorického
vývoje dítěte a výběru předškolního/školního
zařízení, poskytujeme kontakty na další odborníky.

Středisko rané péče SPRP Olomouc
Střední novosadská 52, 779 00 Olomouc
kontaktní osoba: Mgr. Ladislava Nátěstová, DiS.,
775583359, olomouc@ranapece.cz
Středisko rané péče v Olomouci vzniklo v lednu
1994. Funguje jako organizační složka Společnosti
pro ranou péči a služby rané péče nabízí rodinám
v Olomouckém, Zlínském a Pardubickém kraji.
V roce 2012 vzniklo detašované pracoviště
Střediska rané péče SPRP Olomouc ve Zlíně.
Posláním Střediska rané péče SPRP Olomouc je
poskytování odborné pomoci a poradenství
rodinám, které pečují o dítě s postižením nebo
s ohroženým vývojem. Provázíme rodiny v obtížné
životní situaci a usilujeme o to, aby mohly
vychovávat dítě v jeho přirozeném prostředí.
Služba je poskytována bezplatně.
Služba je určena rodinám s dítětem se zrakovým
a kombinovaným postižením ve věku 0 až 7 let.
Hlavním cílem je podpora rodiny a podpora vývoje
dítěte v jeho přirozeném prostředí s ohledem na
jeho specifické potřeby.
Poskytujeme poradenské služby rodinám s dětmi
se zrakovým a kombinovaným postižením
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Program MC Srdíčko
Prosinec 2013

Pravidelný program Mateřského centra Srdíčko
Po 18 -19 hod. Cvičení s Marcelou ( pilates, břišní
tanec)
St 8 -12 hod. Program pro rodiče se staršími dětmi
( 2- 5let)
St 8 -10 hod. Sociální poradenství (pro předem
objednané)
St 14 -18 hod. Setkávání generací v Srdíčku
St 15 -16 hod. Naslouchej srdcem
St 16 -17 hod. Člověk člověku – dobrovolně
a s láskou (dobrovolnictví – první středa v měsíci)
Pá 8 - 12 hod. Program pro rodiče s nejmenšími
dětmi (0-2 roky)
Pá 8 -10 hod. Laktační poradenství ( pro předem
objednané)
Program pro rodiče s dětmi – PROSINEC
(8 - 12hod.)
St 4. 12. – Mikuláš
St 11. 12. – Vánoční tradice
Od 18. 12. 2013 – 3.1. 2014 bude Mateřské
centrum ZAVŘENO - dovolená

Středisko rané péče SPRP Olomouc se účastní
komunitního plánování Olomouckého kraje, města
Olomouc, města Šumperk a města Šternberk. V září
2013 jsme pořádali Konferenci pracovníků v rané
péči v ČR, v letošním roce se konal již 3. ročník.
Od 25. listopadu do 1. prosince proběhne
celotrepubliková kampaň Týden rané péče. V pátek
29. listopadu bude ve Středisku rané péče SPRP
Olomouc Den otevřených dveří. Provádíme osvětu,
propagaci a depistáž v Olomouckém, Zlínském
a Pardubickém kraji. Organizujeme pravidelná
setkávání rodičů na různá témata, víkendový pobyt
pro rodiny s odborným programem, semináře pro
veřejnost, odborníky a pracovníky dalších
organizací.

Setkávání generací v Srdíčku (14-18hod.)
Ve středu 4.12 a 11. 12. - cvičení, jóga,
připomenutí si vánočních tradic
Mimořádné akce - PROSINEC
Přednáška o Indii – středa 4. 12. 2013 od 15:45
do 17 hodin
Setkání věřících maminek- úterý 17. 12. 2013
od 9 do 11 hodin

INZERCE:
Město Konice nabízí k prodeji budovu hasičské
zbrojnice č.p. 82 v Čuníně včetně pozemků p.č. st.
129 a 313/3 v k.ú. Čunín za cenu nejméně
690.000,-Kč. Bližší informace podá Městský úřad
Konice - odbor majetkoprávní. – tel. 582 401 423

MŠ Skřípov

Oči všech dětí v mateřské škole rozzářil kouzelník,
který dokázal svým představením zaujmout i ty
nejmenší z nich. Některé děti si dokonce
vyzkoušely kouzlení spolu s ním.
MŠ Skřípov

ZPRAVODAJ KONICE
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KULTURNÍ
PŘEHLED
PROSINEC 2013

19. VÁNOČNÍ TRHY
Sobota 14. prosince 2013 v 9.00 hodin
Masarykovo náměstí

Vánoční trhy - 19. ročník

VÝSTAVY
Neděle 1. prosince 2013 v 16 hodin
vernisáž výstavy
Zámecká galerie

PROSINEC 2013
Ježka jednou z podstatných činností ve které
je opravdovým mistrem. V Austrálii založil
a vedl AFIS, první školu ikonografie na
ko n t i n e n tě , v y u č ova l i ko n o p i s e c t v í
klasického stylu vaječné tempery a kromě
klasických ikon vytvořil dlouhou řadu
tzv.“grafických ikon“. V tomto směru je značně
vyjímečný, protože grafickému zpracování
"portrétů“ světců se ve světě věnuje jen velice
omezený počet ikonopisců.

VÁNOČNÍ VÝSTAVA - Vánoční zvyky
Práce dětí MŠ a ZŠ Konice, našich spoluobčanů
z Domova důchodců v Jesenci, z Domu pokojného
stáří v Bohuslavicích, z Domova pro seniory
Ludmírov a z Mateřského centra Srdíčko v Konici.
Po vernisáži bude v 17 hodin slavnostně
rozsvícen vánoční strom na Masarykově
náměstí. Výstava otevřena od pondělí
2.12.2013 do středy 11.12.2013, ve všední dny
od 10 do 12 hod. a od13 do 16 hod., sobota od
9 do 11 hod., neděle od 14 do 16 hod.

KPH

9.00 hod. - ZAHÁJENÍ vánočních trhů
9.30 hod. - dívčí skupina REBELKY
10.00 hod. - KOLEDY (děti z dětského
domova)
10.30 hod. - NEOPETS
11.00 hod. - reprodukovaná hudba
14.00hod. - zahájení odpoledního program
14.10 hod. - Holóbkova mozeka - žáci ZUŠ
15.00 hod. - NEOPETS - žáci ZUŠ
15.45 hod. - EQUES TEMPUS - šermíři
16.00 hod. - ABBA revival
17.30 hod. - OHŇOSTROJ
17.40 hod. - vánoční TOMBOLA
18.30 hod. - TAMDEM
22.00 hod. - ukončení vánočních trhů

ZÁMEK
Zima 2013

Prohlídková trasa
Od září 2013 do května 2014 je otevřena
prohlídková trasa v konickém zámku
a Turistické informační centrum Konice
pouze ve všední dny.

Jiřina Novotná

Středa 11. prosince 2013 v 19 hodin,
Chrám Narození Panny Marie Konice

ADVENTNÍ KONCERT
Ondřej Mucha - varhany
Magdalena Vlasáková - soprán
Vstupné: dobrovolný příspěvek
Podporuje: František Novák - starosta města,
MUDr. Irena Lenfeldová

Čtvrtek 26. prosince 2013 v 17 hodin,
Chrám Narození Panny Marie Konice

VÁNOČNÍ KONCERT
Chrámový sbor Konice,
učitelé a žáci ZUŠ Konice a jejich hosté
Vstupné: dobrovolný příspěvek
Podporuje: MUDr. Zdeňka Víchová, MUDr. Anna
Eyerová

Otevírací doba TIC po dobu vedlejší turistické
sezony (září - květen): pondělí - pátek 9.00 - 12.00
a 13.00 - 16.00 hod., sobota - neděle zavřeno.
(Prohlídky jsou vždy v celou, nejpozději hodinu
před zavírací dobou), prohlídku lze objednat také
telefonicky či mailem (582 334 987, 739 333 721,
icko.konice@seznam.cz)

Otevření nové stálé expozice
V rámci Muzea Konicka bude v nejbližších
dnech v prvním patře konického zámku pro
veřejnost otevřena nová stálá expozice
obrazů Václava Ježka von Thienfeld, malíře,
grafika.
Narodil se v Kladně, studoval výtvarnou
konzervatoř v Praze, Kanadě či Melbourne.
Převážnou část života strávil v cizině, např.
v Austrálii, Kanadě, Havaji, Rakousku
a dalších exotických zemích. Záběr činnosti
Václava Ježka je obdivuhodný. Kromě obrazů,
grafik a ilustrování knih tvoří klasické ikony,
navrhuje mince a karty, pracuje jako poradce
Feng Shui pro návrhy interiéru, exteriéru
a duchovní léčbu. Věnuje se také astrologii
a teologii, což se odráží i v jeho tvorbě.
Jeho obrazy, které jste mohli spatřit loňský
rok již popáté v galerii konického zámku, jsou
plné symboliky a australských motivů.
Ikonopisectví a ikonografie je pro Václava

V posledních osmnácti letech se umělec
kromě obrazů plných symboliky
a australských motivů věnuje své originální
metodě a stylu tvorby "Personálních obrazů"
a "Personálních Andělů" podle objednávky
zákazníka.
Václav Ježek je člověk širokého spektra
zájmů, které převážně spadají do oblasti
vizuálního umění, filosofie, teologie, Feng
Shui a astrologie. Styl, techniku, kompozici
a medium mění často v závislosti na
vybraném tématu s ohledem na co nejlepší
cestu sdělení a duchovní obsah díla, který je
pro něj nejdůležitější záležitostí. Velmi často
pracuje se symboly, které jsou universální
abecedou srozumitelnou dostatečně
každému národu a zemi.
JN

ZPRAVODAJ KONICE
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Žijí s námi
…..psi, kočky, králíčci, fretky a spousta dalších
druhů zvířat

Protože nastal čas adventní, tak v dnešním krátkém
článečku uvedu pár postřehů, jak se zvířaty strávit
nastávající svátky bez úhony.
Na co si tedy máme dávat pozor? Čas vánoční je čas
svíček, františků a vonných lampiček, proto určitě
nenecháme zvíře bez dozoru v přítomnosti něčeho
zapáleného. Nemusí to vždy skončit jen ohořelými
fousky naší micky. Kdo má nově kočičku a neví, jak
bude reagovat na vánoční stromek, doporučuji
nejdříve vyzkoušet. Postavit a pověsit jen jednu dvě
ozdoby. Většinu koček kývající se ozdoby
a třepotající se flitříky lákají ke hrám, a když se moc
rozdovádí, může to skončit i převrhnutím stromku
a střepy. Další nástrahou jsou oblíbené květiny, tzv.
vánoční hvězdy, které jsou krásné, ale také pěkně
jedovaté. Stejně tak jmelí a větvičky tisu, kterými si
zdobíme obydlí. Když už je musíte mít, vždy je
zabezpečte, aby se k nim zvířata nebo malé děti
nedostali. Další velikou nástrahou a nebezpečím je
jídlo, a to především jeho množství a výživné
složení. Pokud chceme přilepšit zvířeti, které celý
rok jedlo převážně levné granule sporé na živiny,
měli bychom vědět, že jeho trávicí trakt není zvyklý
na velký nárazový příjem jídla bohatého na tuky
a bílkoviny, a že to může skončit závažnými
zdravotními komplikacemi.
Pokud zvládneme vánoční svátky, čekají nás ještě
silvestrovské oslavy s typickým hlukem, který je
pro zvířata nepříjemný. Zvířata to snáší různě.
Drobní živočichové téměř bez úhony, i když kdo ví,
oni nám to nepoví. Kočky většinou někde zalezou
a dokážou se samy vrátit. Se psy je to horší. Ti, kteří
se bojí a vysmeknou se při venčení páníčkovi,
můžou v panice překonat i obrovské vzdálenosti,
a bohužel netrefí domů. Pokud máte doma
takového „bojsu“, musíte učinit opatření. Důležité
je mít psa dobře označeného. Městská známka je
povinná, čip je doporučeníhodný. Aby se pes vůbec
neztratil, je dobré ho vyvenčit odpoledne, použít
dobře padnoucí postroj spíš než obojek
a nepouštět ho vůbec z vodítka. Další venčení
uskutečnit až v době, kdy už je opět klid. Co mezi
tím? Většině postačí přežít večer doma
v přítomnosti pána. Doporučuji využít místnost,
která je nejlépe odizolovaná od okolního světa,
pustit nahlas rádio či televizi. V krajním případě si
lze pomoci zklidňujícími léky. U psů se používá
přípravek Sedalin, nyní už jen ve formě gelu. Pokud
nemáte zkušenost z předchozího roku, je třeba
počítat s výraznými individuálními rozdíly v době
nástupu, síle a trvání účinku. Pes by měl být před
podáním dobře vyvenčen, neměl by být bez dozoru
a musí se držet v teple. Druhý den dejte pozor na
střepy a možné nevybuchlé petardy. Strach
z petard a podobných zvuků se dá také významně
omezit správně vedeným výcvikem, což je cesta
nejvhodnější. Je potřeba se mu ale poctivě věnovat
během celého roku.
Krásné, klidné vánoční svátky, mnoho štěstí a zdraví
pro Vás i Vaše zvířecí kamarády v novém roce 2014
přeje Eva Kouřilová.
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KČT KONICE
NOVOROČNÍ SETKÁNÍ NA KOSÍŘI
Opět je rok za námi a my se chystáme na novoroční
výstup na Kosíř a na setkání s přáteli. Při našem
výstupu nás bude již vítat nová rozhledna, která
byla na vrcholku Kosíře postavena. Srdečně zveme
všechny příznivce na naši novoroční vycházku.
Vyjíždíme 1.ledna vlakem v 9.12 hod. z Konice
do Lutotína, odkud se pěšky vydáme na Kosíř. Zpět
sejdeme do Kostelce na Hané k vlaku. Do batůžku si
nabalíme uzeninu, kterou si na vrcholu opečeme.
Kdo zapomene, může se občerstvit guláškem nebo
uzeninou, kterou mají pořadatelé vždy
přichystanou.
Zdrávi došli !!!

Black Sabbath DIO Tribute

„Je to nebe a peklo“
se zpívá v písni Heaven And Hell od kapely Black
Sabbath. Prostory konického zámku využila místní
revivalová kapela k natočení promovidea
a pořízení fotografií na internetové stránky. „Jsme
patrioti a bylo by škoda nepropagovat tento
konický skvost“, tvrdí Tomáš Vrba – kytarista
kapely. Veškerý materiál Black Sabbath DIO
Tribute je k shlédnutí na www.sabbathrevival.cz
a živě si kapelu můžete užít v části programu
Silvestrovského večera 31.12.2013 v Živňáku
i s kapelou Men In Black a zpěvačkou Ronnie.
Předprodej místenek je v restauraci.
PJ

Ochraňte své vodoměry před mrazem
Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
doporučuje svým odběratelům, aby nepodcenili
zabezpečení vodoměrů před mrazem. Stává se, že
zákazníci zjistí poškození vodoměru až při dalším
odečtu vody nebo i za několik měsíců, kdy již došlo
k velkým škodám.
Výměna poškozeného vodoměru přijde odběratele
přibližně na jeden tisíc pět set korun. Za škody na
vodoměru, které vzniknou jeho nedostatečnou
ochranou například mrazem, plně zodpovídá
odběratel (dle zákona č. 274/ 2001 Sb.
O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
v platném znění § 17, odst. 2 je odběratel povinen
umožnit provozovateli přístup k vodoměru,
chránit vodoměr před poškozením a bez
zbytečného odkladu oznámit provozovateli závady
v měření).
Před nástupem mrazivého období je vhodné
zkontrolovat, zda je vodoměr umístěn ve vytápěné
místnosti či minimálně izolován například izolační
vatou (ne skelnou) Jako tepelnou izolaci zásadně
nepoužívejte materiály, které mohou navlhnout.
Pokud se vodoměr nachází ve vodoměrné šachtě,
musí zákazník dbát na to, aby šachta byla pečlivě
uzavřena a její vstup zabezpečen tak, aby ji
nemohla zaplavit povrchová voda. V zimě je navíc
vhodné poklop šachty přikrýt tepelnou izolací,
například polystyrenem. Pokud je vodoměr
umístěn ve sklepních prostorách a hrozí riziko
promrzání, je vhodné snížit ventilaci. V případě,
kdy jsou odběry minimální nebo vůbec žádné např.
na letních chatách, je nutné rozvody vody úplně
vypustit.
Kontrolujte svůj vodoměr i během roku. Velmi
důležité je zapisovat si stav vodoměru měsíčně
nebo čtvrtletně. Díky tomu si odběratel může nejen
kontrolovat správnost údajů na faktuře, ale hlavně
tak lze odhalit potencionální únik vody. Je-li
odběrné místo vybaveno vodoměrnou sestavou,
obsahuje uzávěr před a za vodoměrem. Oba
uzávěry je vhodné zhruba 2x ročně několikrát
nenásilně protočit, aby byla zachována jejich
funkčnost.
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
840 668 668
www.smv.cz

Příjemné prožití
vánočních svátků
přejí pracovníci MěKS
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