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Koncert Giancarla Ruggieriho - 15. 10. 2014

Kruh přátel hudby Konice
Dne 15. října 2014 zahájil Kruh přátel hudby
27. koncertní sezonu koncertem italského
tenoristy Giancarla Ruggieriho, který
zazpíval italské písně, operetní árie a písně
z muzikálového plátna za doprovodu
klavíristy Zdeňka Brože. Koncert byl zpestřen
baletem v podání manželky G. Ruggieriho
Soňou Ruggieri. Program měl obrovský
úspěch, sál byl zcela zaplněn a koncert,včetně
přídavku, byl posluchači oceněn potleskem
vstoje.
Druhý řádný koncert se uskutečnil
12. listopadu 2014. Do koncertního sálu
zavítal kytarový soubor z Olomouce
OLOMOUC GUITAR CONSORT pod vedením
pana Mgr. Miroslava Maliny. Soubor vznikl na

půdě Konzervatoře Evangelické akademie
v Olomouci, v němž hrají studenti
a absolventi konzervatoří a vysokých škol, ale
i talentovaní žáci, kteří mají chuť si zahrát.
Kytarový soubor zahrál skladby od
renesančních skladatelů až po současnou
hudbu. Koncert navštívilo celkem 100
posluchačů. Před hlavním programem
zahráli žáci ze ZUŠ Konice ze třídy
PhDr. Zdeňka Vlka a MUDr. Zdeňka Vlka. Celý
program byl velmi pěkný a věřím, že tento
kytarový soubor v Konici ještě uslyšíme.
Přeji čtenářům Zpravodaje krásné prožití
adventní doby a vánočních svátků!
Mgr. Ludmila Kopečná Nedomanská
předsedkyně KPH

PF 2015

OLOMOUC QUITAR CONSORT - 12.11.2014

ZUŠ Konice

Vás srdečně zve
na
Předvánoční koledování
Malohanácké muziky
v neděli 21. 12. 2014 v 18 hodin
na Masarykově náměstí v Konici.

Rada města Konice
zvolená pro toto volební období:
František Novák - starosta
Bc. Jaroslav Procházka - místostarosta
Ing. Leo Doseděl
Mgr. Petr Vařeka
Mgr. Antonín Vymětal
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ZPRÁVY Z RADNICE
Zastupitelstvo
města Konice
3. listopadu 2014
Z á p i s č. 1/2014 z ustavujícího zasedání
Zastupitelstva města Konice
Přítomni: Ing. Leo Doseděl, Anna Hanáková, Petr
Krejčí, MUDr. Irena Lenfeldová, František Novák,
Ing. Svatopluk Odehnal, Bc. Jaroslav Procházka, Ing.
Arnold Rozehnal, Mgr. Jaromír Schön, Pavel
Studený, Pavel Šín, Vlastimil Šmída, Ing. Petr
Ullman, Mgr. Petr Vařeka, Mgr. Antonín Vymětal
Tajemník: Ing. Bc. Dušan Opletal
Stávající starosta města Konice pan František
Novák zahájil v 18:00 hodin ustavující zasedání
Zastupitelstva města Konice. Konstatoval, že
zasedání bylo svoláno v souladu se zákonem
O obcích, jednání je přítomna nadpoloviční většina
zastupitelů a ustavující jednání je tedy
usnášeníschopné.
Zapisovatelkou dnešního jednání jmenoval
stávající starosta paní Evu Kýrovou a ověřovateli
tohoto zápisu jmenoval pana Mgr. Jaromíra Schöna
a pana Ing. Petra Ullmana.
Dále seznámil přítomné s programem jednání:
1. Zahájení.
2. Představení členů Zastupitelstva města Konice.
3. Složení slibu zastupitelů.
4. Volba starosty, místostarosty a členů rady
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové
zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění
c) volba starosty
d) volba místostarosty
e) volba členů Rady
5. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního výboru
b) určení počtu členů kontrolního výboru
c) volba předsedy finančního výboru
d) volba předsedy kontrolního výboru
e) volba členů finančního výboru
f) volba členů kontrolního výboru
6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce
neuvolněných členů zastupitelstva.
7. Schválení přijetí investiční dotace na zateplení
polikliniky.
8. Dotazy, připomínky a podněty členů ZM
a dalších osob.
9. Usnesení a závěr.
Program jednání byl schválen poměrem hlasů 15 – 0
– 0.
Ad2) Stávající starosta jmenovitě představil
všechny nově zvolené zastupitele.
Ad3) Stávající starosta vyzval přítomné členy
zastupitelstva ke složení slibu.
Složení slibu proběhlo tak, že stávající starosta
přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2. zákona
O obcích: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji
na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu města Konice a jeho
občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky.“ Jmenovitě vyzval přítomné členy
zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova
„slibuji“ a podpisem na připraveném archu
(příloha č. 2).
Ad4)
a) Schválen jeden místostarosta poměrem hlasů 15
– 0 – 0.
b) Schváleno určení počtu dlouhodobě
uvolněných členů na dva. Jeden starosta a jeden
místostarosta. Schváleno poměrem hlasů 15 – 0 – 0.
c) Člen zastupitelstva pan Mgr. Jaromír Schön
navrhl na funkci starosty pana Františka Nováka.

Další návrh nebyl předložen a pan František Novák
byl zvolen starostou města Konice poměrem hlasů
14 – 0 – 1 se zdržel.
d) Bylo přistoupeno k volbě místostarosty, člen
zastupitelstva pan Ing. Petr Ullman navrhl na tuto
funkci pana Bc. Jaroslava Procházku. Jiný návrh
nebyl předložen. Pan Bc. Jaroslav Procházka byl
zvolen místostarostou města Konice poměrem
hlasů 13 – 0 – 2 se zdrželi.
Starosta František Novák poděkoval za projevenou
důvěru na funkci starosty a ujistil, že funkci
bude vykonávat se svým nejlepším vědomím
a svědomím. Zároveň poblahopřál nově zvolenému
místostarostovi a popřál mu hodně úspěchů při
práci.
e) Starosta a místostarosta jsou dle zákona
č. 128/2000 Sb. O obcích členy Rady města
a starosta požádal o návrhy na doplnění tří členů
Rady města. Člen zastupitelstva pan Vlastimil
Šmída navrhl pana Mgr. Petra Vařeku, pan Ing.
Arnold Rozehnal navrhl pana Ing. Leo Doseděla a
pan František Novák navrhl pana Mgr. Antonína
Vymětala. Další návrhy nebyly, takže se hlasovalo
jednotlivě o kandidátech podle abecedy.
Pan Ing. Leo Doseděl byl zvolen členem Rady města
Konice poměrem hlasů 14 – 0 – 1 se zdržel.
Pan Mgr. Petr Vařeka byl zvolen členem Rady města
Konice poměrem hlasů 14 – 0 – 1 se zdržel.
Pan Mgr. Antonín Vymětal byl zvolen členem Rady
města Konice poměrem hlasů 14 – 0 – 1 se zdržel.
Ad5)
a) Starosta navrhl 5 členů finančního výboru.
Schváleno poměrem hlasů 15 – 0 - 0.
b) Starosta navrhl 3 členy kontrolního výboru.
Schváleno poměrem hlasů 15 – 0 – 0.
c) Pan Pavel Studený navrhl na předsedu
finančního výboru pana Petra Krejčího. Další návrh
nebyl předložen a pan Petr Krejčí byl zvolen
poměrem hlasů 14 – 0 – 1 se zdržel.
d) Pan Ing. Svatopluk Odehnal navrhl na předsedu
kontrolního výboru pana Pavla Šína. Další návrh
nebyl předložen a pan Pavel Šín byl zvolen
poměrem hlasů 14 – 0 – 1 se zdržel.
e) Starosta předeslal, že při schůzce s novými
zastupiteli bylo navrženo, aby členové finančního
výboru byli Ing. Michal Obrusník, Marta Růžičková,
Ing. Mojmír Sláma, a Ing. Stanislav Vrba.
Kandidatura byla se všemi projednána a
odsouhlasena. Další návrhy nebyly předloženy.
Starosta navrhl hlasovat o všech členech současně,
návrh byl schválen poměrem hlasů 15 – 0 – 0.
Členové finančního výboru byli zvoleni poměrem
hlasů 15 – 0 – 0.
f) Na členy kontrolního výboru byli navrženi paní
Anna Hanáková a pan Josef Dostál.
Starosta navrhl opět hlasovat o obou členech
současně, návrh byl schválen poměrem hlasů 15 – 0
– 0. Členové kontrolního výboru byli zvoleni
poměrem hlasů 14 – 0 – 1 se zdržel.
Ad6) Starosta František Novák navrhl, aby odměny
za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva
byly ponechány ve stávající výši.
Schváleno poměrem hlasů 15 – 0 – 0.
Ad7)Zastupitelé obdrželi písemný materiál
k přijetí investiční dotace na základě Registrace
a Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu „Snížení
energetické náročnosti budovy městské polikliniky
v Konici, akceptační číslo 14166663.
- Ing. Doseděl – se dotázal, zda výši dotace neohrozí
termín dokončení stavebních prací.
- Starosta – termín výši dotace neohrozí.
Vzhledem k tomu, že byl vyčerpán program
ustavujícího jednání a nebyly vzneseny žádné
připomínky a dotazy, starosta všem poděkoval a
popřál hodně úspěchů v činnosti v nadcházejícím
volebním období a jednání v 18.25 hod. ukončil.
Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva
města č. 1/2014
1/ Schvaluje program ustavujícího zasedání.
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2/Schvaluje určení počtu místostarostů – 1
místostarosta.
3/Schvaluje funkce, které budou členové
zastupitelstva města vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění – starosta a 1 místostarosta.
4/ Zvolilo do funkce uvolněného starosty pana
Františka Nováka
5/ Zvolilo do funkce uvolněného místostarosty
pana Bc. Jaroslava Procházku
6/ Zvolilo za členy Rady města Konice
a) Ing. Leo Doseděla
b) Mgr. Petra Vařeku
c) Mgr. Antonína Vymětala
7/ Schvaluje počet členů finančního výboru –
5 členů.
8/ Schvaluje počet členů kontrolního výboru –
3 členové.
9/ Zvolilo předsedou finančního výboru pana Petra
Krejčího.
10/ Zvolilo předsedou kontrolního výboru pana
Pavla Šína.
11/ Zvolilo členy finančního výboru
a) Ing. Michala Obrusníka
b) Martu Růžičkovou
c) Ing. Mojmíra Slámu
d) Ing. Stanislava Vrbu
12/ Zvolilo členy kontrolního výboru
a) Annu Hanákovou
b) Josefa Dostála
13/ Schvaluje odměny za výkon funkce
neuvolněných členů zastupitelstva v původní výši
dle přílohy č. 1 usnesení Zastupitelstva města
Konice č. 2/2010 za dne 13. prosince 2010.
14/ Schvaluje přijetí investiční dotace na základě
Registrace a Rozhodnutí o poskytnutí dotace
projektu Snížení energetické náročnosti budovy
městské polikliniky v Konici, akceptační číslo
14166663.
František Novák, starosta
Bc. Jaroslav Procházka, místostarosta

Rada
města Konice
10. listopadu 2014
Usnesení č.01/2014
1. Rada města Konice stanoví podle §102 odst.2
písm. j) zákona č 128/2000., Sb. O obcích celkový
počet zaměstnanců města v městském úřadu na 55.
2. Rada města Konice schvaluje podle §102 odst.2
písm. o) zákona č 128/2000., Sb. O obcích Změnu
č.3. Organizačního řádu Městského úřadu Konice,
platného od 1.1.2012.
3. Rada města Konice bere na vědomí informaci
tajemníka úředu o kontrole, kterou provedlo
ministerstvo obrany u Městského úřadu Konice.
4. Rada města Konice vyhlašuje záměr
bezúplatného převodu částí pozemků p.č. 21 a 38
v k.ú. Konice, dle geometrického plánu č. 87615/2014 se jedná o nově označené p.č. 21/2 a 38/1.
5. Rada města Konice schvaluje Dodatek č.19
k pojistné smlouvě č. 7720023720 uzavřené se
společností Kooperativa, pojišťovna, a.s. Vienna
Insurance Group.
6. Rada města Konice schvaluje dohodu
o provedení archeologických prací v souvislosti
s akcí „Stavební úpravy na parc. č. 9/2 a 10 v k.ú.
Konice“ mezi městem Konice a Národním
památkovým ústavem, Územním odborným
pracovištěm v Olomouci.
7. Rada města Konice schvaluje smlouvu o dílo na
akci „Oprava kapličky sv. Libora v Ladíně“ mezi
městem Konice a společností STAMO, s.r.o.
8. Rada města Konice schvaluje smlouvu o dílo na
akci „Oprava dolní kapličky v Křemenci“ mezi
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městem Konice a STAMO, s.r.o.
9. Rada města Konice neschvaluje žádost Ing.
Vláčila, Olomoucká 47, Prostějov, IČ 13392042
o pronájem místnosti č. 119 v budově č.p. 28 na
Masarykově nám. v Konici od 1.1.2015 do
30.6.2015 za nabídnutou cenu 550,- Kč/měsíc.
10. Rada města Konice vyhlašuje záměr výpůjčky
pozemků p.č. 1486, 1487 a 4408 v k.ú. Konice
a budovy sokolovny č.p. 386 v ulici Vrchlického
v Konici.
11. Rada města Konice schvaluje smlouvu
o dodávce vody č. 45116676 mezi městem Konice
a Moravskou vodárenskou, a.s., Tovární 41,
Olomouc, IČ 61859575 – odběrné místo
Vrchlického 386, Konice – sokolovna, a smlouvy č.
9550618511 a 9550618512 o sdružených
službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí
s dodavatelem E.ON Energie, a.s., F.A.Gestnera
2151/6, České Budějovice, IČ 26078201 – odběrné
místo Vrchlického 386, Konice – sokolovna.
12. Rada města Konice schvaluje ČR – Úřadu práce
České republiky se sídlem na Karlově náměstí
1359/1, 128 01 Praha 2, prodloužení smlouvy
o výpůjčce ze dne 8.12.2011 do 31.12.2015. Jedná
se o výpůjčku vybavení pronajatých kanceláří
v městské budově Na Příhonech 405, Konice.
13. a)Rada města Konice schvaluje uzavření
smlouvy o nájmu č.: 25-2014,28-2014,29-2014,
30-2014,31-2014,34-2014,35-2014,37-2014,382014,39-2014,45-2014,46-2014, 47-2014,262014,27-2014,32-2014,33-2014,36-2014,402014,41-2014,42-2014,43-2014 a 44-2014.
b)Schvaluje výjimku spočívající v tom, že zůstane
platná původní smlouva č.2012-25 z 13.6.2012.
14. Rada města Konice schvaluje výpůjčku části
pozemku p.č.st. 135 v k.ú. Konice p. Ž. Studené od
1.1.2015 do 31.12.2019.
15. Rada města Konice vyhlašuje záměr prodeje
pozemku p.č. 203/3 v k.ú. Konice.
16. Rada města Konice schvaluje rozpočtová
opatření č. 57, 58, 59, 60 a 61/2014.
a) Rozpočtové opatření č.57/2014
(89/2014/FIN): Jedná se o finanční navýšení
výdajů v paragrafu sběru a svozu komunálních
odpadů na nákup nových popelnic. Výdaj bude kryt
ze zvýšených příjmů od společnosti EKO-KOM.
Rozpočtové opatření ve výši 30.000,- Kč.
V příjmech bude rozpočtováno:
§3725 Využívání a zneškodňování komun. odpadů,
pol.2324 přijaté nekap. příspěvky a náhrady
30.000,00 Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§3722 Sběr a svoz komunálních odpadů, pol. 5139
nákup materiálu org.16000000 - 31.000,00 Kč.
b) Rozpočtové opatření č.58/2014
(90/2014/FIN): Jedná se o převod finančních
prostředků ve výdajové části rozpočtu z rezerv
činnosti místní správy na zastupitelstvo.
Rozpočtové opatření ve výši 22. 000, - Kč.
Rozpočtováno ve výdajích:
§ 6171 Činnost místní správy, pol. 5901 nespecif.
rezervy, org. 5000000 - 224.000,- Kč,
§ 6112 Zastupitelstvo, pol. 5023 odměny členů
zastupitelstva, org. 3000000 - 170.000,- Kč,
§ 6112 Zastupitelstvo, pol. 5031 sociální pojištění,
org. 3000000 - 40.000,- Kč,
§ 6112 Zastupitelstvo, pol. 5032 zdravotní
pojištění, org. 3000000 - 14.000,- Kč.
c) Rozpočtové opatření č.59/2014
(91/2014/FIN): Jedná se o účelovou neinvestiční
dotaci z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR na výdaje
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí. Na
základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého
kraje UZ/12/48/2014 ze dne 19.9.2014 je
poskytnuta dotace ve výši 28.400,- Kč na
zabezpečení akceschopnosti.
V příjmech bude rozpočtováno na položku 4122,
ÚZ 14 004 - 28 400,- Kč.
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Ve výdajích bude rozpočtováno na:
§ 5512, položku 5139 nákup materiálu, ÚZ 14 004
org. 5000000 - 28.400,- Kč.
V rozpočtu a účetní evidenci musí být příjem
dotace a její čerpání označeny účelovým znakem
14 004, který umožní oddělené vyúčtování
skutečných příjmů a výdajů. Účelové prostředky
podléhají finančnímu vypořádání se státním
rozpočtem za rok 2014.
d) Rozpočtové opatření č.60/2014
(93/2014/FIN): Jedná se o převod finančních
prostředků ve výdajové části rozpočtu z rezerv
zeleň a úklid listí. Rozpočtové opatření ve výši
50.000, - Kč.
Rozpočtováno ve výdajích:
§ 6409 Ostatní činnosti, pol. 5901 nespecif. rezervy
org 5000000 -50.000,- Kč,
§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň,
pol.5169 nákup služeb org 16000000 50.000,- Kč.
e) Rozpočtové opatření č.61/2014
(94/2014/FIN): Jedná se o převod finančních
prostředků ve výdajové části rozpočtu z rezerv na
opravy polikliniky v Konici. Rozpočtové opatření
ve výši 100.000, - Kč.
Rozpočtováno ve výdajích:
§ 6409 Ostatní činnosti, pol. 5901 nespecif. rezervy
org 5000000 -100.000,- Kč,
§ 3519 Ostatní ambulantní péče, pol.5171 opravy
a udržování org 16000000 - 100.000,- Kč.
17. Rada města Konice bere na vědomí zprávu ve
věci podání stížnosti Základní škola a Gymnázium
Konice.
18. Rada města Konice bere na vědomí zprávu
z dílčího přezkumu hospodaření města za období
leden až září 2014.
.19. Rada města Konice schvaluje platové výměry
ředitelky Městského kulturního střediska,
ředitelky Mateřské školy Konice a ředitele ZŠ a G
města Konice s účinností od 1.11.2014.
20. Rada města Konice schvaluje změnu
odpisového plánu příspěvkové organizace zřízené
městem na rok 2014, a to Základní školy
a gymnázia Konice.
21. Rada města Konice uděluje souhlas se zřízením
užívacího práva k prostorám sloužícím k podnikání
České spořitelně, a.s., Praha 4, Olbrachtova
1929/62,PSČ 140 00,IČ 45244782,která má
s městem Konice uzavřenou nájemní smlouvu ze
dne 1.2.1992 (ČSP 6000000747) týkající se
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nebytových prostor v budově č.p.28 na Masarykově
nám. v Konici-bankomat pro společnosti patřící do
Finanční skupiny České spořitelny.
22. Rada města Konice schvaluje Smlouvu o nájmu
plynárenského zařízení č. 9414005141/181533
mezi městem Konice a společností RWE GasNet,
s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem,
předmětem které je nájem plynárenského zařízení
v místní části Ladín a Nová Dědina.
Usnesení v bodech: 1 - 6 a 9 - 22 bylo schváleno
v poměru: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení v bodech: 7 a 8 bylo schváleno v poměru:
pro 4,proti 0, zdržel se 1.

Kolik nás je?
Údaje k 30.10.2014
Počty obyvatel dle částí obce:
Konice
2 099
Čunín
177
Křemenec
122
Ladín
83
Nová Dědina
164
Runářov
126
celkem
2 771
matrikářky MěÚ Konice

INZERCE:
Koupím obrazy konického malíře Mojmíra
Dostála.
Budu vděčný i za fotografii nebo informaci
o existenci obrazu který vlastníte a prodat jej
nechcete. Děkuji.
KONTAKT:
mikonec@centrum.cz
775 663 269

ZPRAVODAJ KONICE

strana 4

ZŠ a G Konice

ZŠ a G Konice

PODZIM V MŠ

Úspěšnost letošních absolventů
v přijímacích řízeních na vysoké školy
Podzimní počasí letos přálo vycházkám do přírody.
Pestrost a rozmanitost krás jsme nejen pozorovali,
ale také jsme se zabývali sběrem přírodnin.
S přírodninami jsme si hráli a experimentovali
a hlavně jsme je využili při tradičním podzimním
tvoření s rodiči. Tvoření z přírodnin proběhlo ve
třídě Koťátek, Motýlků a Sluníček.Rodiče nás mile
překvapili svým zájmem, když si do tříd přinášeli
plné tašky vlastních materiálů. Chodby a šatny MŠ
se postupně zaplňovaly „bramboráčky“, „dýňáčky“,
strašidýlky z šišek, kaštanů….
Tvoření ve třídě Berušek už vonělo Vánocemi. Děti
společně s rodiči vytvářeli ryby, rybky, rybičky,
které zdobí Vánoční výstavu v zámku.
Radost ze společně strávených chvil neměly jen
děti, ale i rodiče,kteří na chvíli zapomněli na
každodenní starosti.
MŠ Konice

ZUŠ Konice

Z činnosti ZUŠ KONICE
Na žáky i učitele Základní umělecké školy v Konici
čeká až do konce roku náročné období. Nastává
doba adventních koncertů, mikulášských nadílek,
rozsvěcování vánočních stromečků. Nejen tam
zahrají naši žáci, to hlavní teprve mají před sebou.
Čekají je vánoční besídky, vánoční koncerty,
vánoční trhy, a to nejen v Konici, ale i na pobočkách
v Protivanově, v Brodku u Konice, v Luké. Hraje se
i v ostatních obcích, které mají o produkci ZUŠ
zájem. Hraje se v sálech, v kostelích, na náměstích,
v kulturácích apod. Do všech těchto akcí se zapojují
i učitelé, kteří hrají společně v souborech se svými
žáky.
Helena Hrabalová,
zástupkyně ředitelky ZUŠ

Počet absolventů 19, jedna studentka nepodala
žádnou přihlášku, ostatních 18 studentů bylo na
VŠ přijato;
Jsou uvedeny všechny školy, na které byli studenti
přijati, podtržením je označena škola, na kterou
student nastoupí v akademickém roce
2014/2015.
Souhrn:
Lékařská fakulta 1x (2x), farmaceutická fakulta 2x,
veterinární lékařství 1x, právnická fakulta 3x, strojní
inženýrství 1x, stavební inženýrství 1x, biochemie 1x,
sociologie 1x, učitelství 2x, strojní inženýrství a
design 1x, biochemie 1x, bioanorganická chemie 1x,
fyzioterapie 1x, ekonomie1x
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno,
Farmaceutická fakulta, obor Farmacie; UK
Praha,1.lékařská fakulta, obor Všeobecné lékařství
MU Brno,Právnická fakulta, obor Právo; MU
Brno,Ekonomicko-správní fakulta, Podniková
ekonomika a management; MU Brno, Ekonomickosprávní fakulta, obor Ekonomie; UP Olomouc,
Přírodovědecká fakulta, obor Aplikovaná
matematika; VŠ Báňská Ostrava, Ekonomická
fakulta, obor Ekonomika-management.
UP Olomouc, Pedagogická fakulta, obor VV VKZ; UP Olomouc, Fakulta zdravotních věd, obor
Porodní asistentka; UP Olomouc, Pedagogická
fakulta, obor VV - spec.pedagogika; VOŠ Zdravotní,
obor Zdravotní laborant.
UP Olomouc, Filosofická f., obor Sociologie
a andragogika; UP Olomouc, Filosofická fakulta,
obor Dějiny a umění; UP Olomouc, Přírodovědecká
fakulta, obor Matematika, ekonomie - bankovnictví
UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta, obor
Biochemie; UK Praha (H.Králové), Farmaceutická
fakulta, obor Farmacie; Veterinární a farmaceutická
univerzita Brno, Farmaceutická fakulta, obor
Farmacie; UK Praha, 1.lékařská fakulta, obor
Všeobecné lékařství; UP Olomouc, Přírodovědecká
fakulta, obor Bioanorganická chemie; VŠ chem.technologická, obor Syntéza a analýza léků.
VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství, obor
Strojní inženýrství; Čes. Zem.. univ. Praha,
Technická fakulta, obor Zemědělská technika.
MU Brno, Právnická fakulta, obor Právo; MU Brno,
Fakulta sociálních studií, obor Politologie
a mezinárodní vztahy; VŠ báňská, Ekonomicko správní fakulta, Národohospodářství.
VUT Brno, Stavební fakulta, obor Stavební
inženýrství; VUT Brno, Fakulta strojního
inženýrství, obor Strojní design a inženýrství.
UP Olomouc, Pedagogická fakulta, Učitelství pro
1.st. + spec.pedagogika; UP Olomouc,
Pedagogická fakulta, Učitelství pro 2.st – A/OV; VŠ
báňská Ostrava, Fakulta ekonomická, obor
Ekonomika a management; UP Olomouc,
Přírodovědecká fakulta, Laborant.
VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství, Strojní
design a inženýrství; VUT Brno, Chemická fakulta,
obor Spotřební chemie.

PROSINEC 2014
UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta, obor
Bioanorganická chemie.
Ve te r i n á r n í a f a r m . u n ive r s i t a B r n o,
Veterinární a farmaceutická fakulta, obor
Fa r m a c i e ; M e n d e l ova u n ive r z i t a B r n o ,
Agronomická fakulta, obor Molekulární biologie a
biotechnologie; UK Praha, Farmaceutická fakulta
H. Králové, obor Farmacie.
UP Olomouc, Pedagogická fakulta, Učitelství
pro 1.stupeň; UP Olomouc, Pedagogická fakulta,
obor Pedagogika a sociální práce.
UP Olomouc, Právnická fakulta, obor Právo;
Univerzita Tomáše Bati Zlín, Fakulta ekonomiky a
managementu, obor Ekonomika a management;
MU Brno, Fakulta sociálních studií, obor
Bezpečnostní a strategická studia.
VŠE Praha, Fakulta ekonomická, obor
Matematické metody v ekonomii; UP Olomouc,
Přírodovědecká fakulta, obor Matematikaekonomie- bankovnictví
UP Olomouc, Lékařská fakulta, obor Všeobecné
lékařství.
UP Olomouc, Fakulta tělesné kultury, obor
Fyzioterapie; UK Praha, 3.lékařská fakulta, obor
Všeobecné lékařství; Mendelova univerzita Brno,
A g r o n o m i c k á f a k u l t a , o b o r Vš e o b e c n é
zemědělství; ČVUT Kladno, Biomedicínské
inženýrství, obor Fyzioterapie.
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno,
Fakulta veterinárního lékařství, obor
Ve t e r i n á r n í l é k a ř s t v í ; Ve t e r i n á r n í a
fa r m a c e u t i c ká u n ive r z i t a B r n o , Fa ku l t a
veterinární, obor Veterinární hygiena a ekologie;
Mendelova univerita Brno, Agronomická fakulta,
obor Všeobecné zemědělství.
Mgr. Jaromír Schön,
ředitel ZŠ a G Konice

Sběr starého papíru
Žáci 1. stupně naší školy se opět zapojili do akce
„Sběr starého papíru“.
Přes prázdniny pilně shromažďovali letáky, noviny
a časopisy, aby jimi mohli v říjnu plnit přistavené
kontejnery. Ve většině případů pomáhaly celé
rodiny. Bez jejich pomoci by se nám v žádném
případě nepodařilo nasbírat 7 740 kg.
Proto všem, kteří se sběrem pomáhali, moc
děkujeme.
Získané finanční prostředky se k žákům opět vrací,
letos například formou výtvarného materiálu,
který jsme zakoupili do školní družiny.
Mgr. Květoslava Coufalová,
zástupkyně ředitele

TIC Konice
přeje
všem návštěvníkům
příjemně prožité vánoční svátky
a do nového roku hodně sil a úspěchů
Radka Lexmanová
TIC Konice
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Komunitní plánování sociálních služeb Konicka
Z činnosti Domova důchodců v Jesenci:

Tříkrálová sbírka 2015

Orientální tance v Jesenci
Pondělí (dle domluvy) Cesta ke zdravé rodině –
přímá pomoc rodinám, 739 246 008,
prochazkova@kpsskonicka.cz
Pondělí (18 - 19 hodin) Cvičení s Marcelou - se do
konce roku z důvodu nemoci nekoná.
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 - 731 640 799,
blanka.hajkova@konice.charita.cz
Středa (8 - 12 hodin) Klub pro rodiče a děti,
739 246 019, charita.srdicko@centrum.cz
·
3.12. - Lucie - pomáháme mamince
·
10.12. - Mikulášská nadílka pro předem
přihlášené
·
17.12. - Vánoční hvězda
Od 31.12. 2014 do 2.1.2015 ZAVŘENO
Středa (14 - 17 hodin)
M e z i g e n e r a č n í s e t k áv á n í v S r d í č ku ,
739 246 019, charita.srdicko@centrum.cz
Čtvrtek (9 - 13 hodin) Srdíčkový klub,
739 246 019, charita.srdicko@centrum.cz .
Třetí čtvrtek v měsíci (10 - 12 hodin)- Klub pro
rodiče se zdravotně znevýhodněnými dětmi,
739 246 008, charita.srdicko@centrum.cz .
Pátek (8 - 12 hodin) Klub pro rodiče a děti 739 246 019, charita.srdicko@centrum.cz
Pátek (pro předem objednané) Laktační
poradenství, 739 246 019,
charita.srdicko@centrum.cz
Mimořádné akce prosinec 2014:
9.12. od 9 do 12 hod. - SONS – poradenský den
S j e d no ce né o rga niz a ce nev id o mýc h
a slabozrakých
10.12. od 9.00 hod. Mikulášská nadílka pro
předem přihlášené
12.12. od 9.30 hod. Finanční gramotnost aneb
finance trochu jinak, Petr Kašparovský
Těšíme se na Vás !!!
Aktivity projektu "Rodina od A až do Z"
jsou podpořeny z dotačního programu
Rodina a ochrana práv a dětí MPSV

Foto: L. Kočí

Jesenec 24. 10. 2014
V tento den se v Domově důchodců v Jesenci
uskutečnila tradiční hudebně taneční zábava pro
starší a pokročilé Vinobraní, letos s velkým
překvapením. Již tradiční kapela TÓNY hrála nejen
k poslechu či zpěvu, ale především k tanci. Na chuti
si zatancovat nezměnil ani fakt, že někteří senioři
jsou vozíčkáři. I přes svůj handikap nám všem
předvedli, jak se umí ještě dobře pobavit. Hlavním
tahákem Vinobraní byla kupodivu přestávka,
během které se uskutečnily tři programy. Jako
první proběhla soutěž o ceny, pak nám klientka
domova paní Křížková navodila chvilku poezie
a odrecitovala báseň Holoubek od K. J. Erbena.
Závěr přestávky patřil břišním tanečnicím, kde si
místní seniorky pod vedením aktivizační
pracovnice J. Nedbalové připravily originální
orientální vystoupení. Bylo přijato s velkým
nadšením a bylo oceněno bouřlivým potleskem
nejen přítomných mužů.
Celá akce přinesla radost a úsměv všem, kdo se jí
zúčastnili. Naši senioři tak ukázali, jak se dá
s úsměvem proplouvat životem a že na věku
nezáleží!
Na akci finančně přispělo několik sponzorů, mj.
místní obec Jesenec, Zdravotní doprava Konice
a další donátoři.
Všem srdečně děkujeme.
J. Nedbalová a Y. Andělová

Tříkrálová sbírka v konickém regionu se
připravuje již 16. rokem. Za tu dobu jsme měli
možnost poznat spoustu koledníků, dobrovolníků,
i dárců, s jejichž finančními dary jsme mohli
pomoci při různých živelných katastrofách,
povodních, ale i podpořit charitní služby, které
napomáhají v péči o seniory v celém našem
regionu.
Bez dobrovolníků, koledníků, by Charita Konice
sice mohla Tříkrálovou sbírku zorganizovat,
nebylo by však možné ji zrealizovat v tak krátké
době. V našem regionu koleduje v jeden den cca
370 koledníků, kteří koledují v 63 obcích regionu.
V loňském roce se vykoledovalo 400 935,- korun,
které napomohli Charitě Konice zrealizovat :
přímou pomoc sociálně slabým rodinám,
automobil pro potřeby pečovatelské služby,
pořízení nové myčky na nádobí pro Dům
pokojného stáří v Bohuslavicích, opravu myčky na
nádobí pro charitní pečovatelskou službu,
spolufinancování sub-projektu CH.10/0037M o d e r n i z a c e a o b n o va t e r a p e u t i c k ý c h
zdravotnických prostředků a technických zázemí
pro komunikaci, za účelem podpory rozvoje
domácí ošetřovatelské péče a digitalizaci TV
příjmu v Domě pokojného stáří v Bohuslavicích.
Z výnosu sbírky po celý rok financujeme jak
přímou pomoc konkrétním potřebným lidem, tak
pomoc realizovanou prostřednictvím charitních
zařízení či projektů. Bez tříkrálových darů
a obětavosti koledníků bychom takto potřebným
lidem pomáhat vůbec nemohli.
Proto mi dovolte, abych oslovila Vás, kteří byste se
rádi zapojili do Tříkrálové sbírky a chtěli nám
pomoci s její realizací, abyste nás kontaktovali:
Naděžda Páleníková, DiS.,
koordinátor TKS, tel. 73952436,
email: nadezda.palenikova@konice.charita.cz ,
Blanka Hájková, DiS.,
zástupce koordinátora TKS, tel. 731640799,
email: blanka.hajkova@konice.charita.cz

Z ČINNOSTI DĚKANÁTNÍHO CENTRA PRO RODINU KÁNA KONICE

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem,
kteří nás podpořili v roce 2014.
Zároveň Vám chceme popřát příjemné
prožití svátků a úspěšný vstup
do nového roku 2015.
Poskytovatelé sociálních a návazných
služeb a střednědobé plánování rozvoje
sociálních služeb Konicka.

Senioři se setkají ve společenství KLAS na faře v pátek 5. prosince po ranní mši svaté a adoraci
v 9 hodin. Na programu je rozjímání o textu eucharistické písně Sióne, chval Spasitele, vzájemné sdílení
a společné posezení i občerstvení těla i ducha.
Spolčátko bude v Konici na faře v pátek 12. prosince od 16 do 17.30 hodin. Mimo jiné si děti budou
moci nazdobit (případně i sníst) připravené perníčky.
Setkání mládeže ve věku 12–18 let bude ve spolču BETA na faře v Konici v sobotu 13. a 27. prosince
od 18 do 20 hodin.
V sobotu 13. prosince od 9 do 13 hodin bude v konickém kostele probíhat duchovní obnova pro
dospělé na téma Víra v našem životě.
Setkání společenství manželů je plánováno na konické faře na pátek 19. prosince v 18 hodin. Téma
setkání: Růst víry, naděje a lásky.
V neděli 28. prosince o svátku Svaté rodiny vystoupí děti a mládež konické farnosti ve vánočním pásmu
se scénkou Setkání pastýřů a králů v Betlémě, kterou doprovodí dětská schola Skřivánci zpěvem koled.
Anna Burgetová

ZPRAVODAJ KONICE
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KULTURNÍ
PŘEHLED
PROSINEC 2014
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KPH

ZÁMEK
Prohlídková trasa
Od září 2014 do května 2015 je otevřena
p ro h l í d ková t ra s a v ko n i cké m zá m ku
a Turistické informační centrum Konice pouze
ve všední dny.
Otevírací doba TIC po dobu vedlejší turistické
sezony (září - květen): pondělí - pátek 9.00 12.30 a 13.00 - 16.00 hod., sobota - neděle
zavřeno. Prohlídky jsou vždy v celou hodinu,
nejpozději hodinu před zavírací dobou, prohlídku
lze objednat také telefonicky 582334987 nebo
739333721, či mailem: icko.konice@seznam.cz.

Pátek 26. prosince 2014 v 17 hodin
bližší informace na plakátech

VÁNOČNÍ KONCERT

VÝSTAVY
V neděli 30. listopadu 2014 v 16 hodin vernisáž
výstavy zahájí pěvecký sbor PROMĚNY

VÁNOČNÍ VÝSTAVA
Prodejní výstava vánočních dekorací, výrobků
i keramiky. Výstava prací dětí ZŠ, MŠ a ZUŠ Konice,
spoluobčanů z Domova důchodců v Jesenci, z Domu
pokojného stáří v Bohuslavicích, z Domova pro
seniory Ludmírov, Charitní pečovatelské služby
Konice, Mateřského centra Srdíčko v Konici, Klubu
seniorů v Srdíčku a z Domova Paprsek Velké
Opatovice.
Otevřena od 1.12. do 10.12. 2014 ve všední dny
od 10 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin. V sobotu
od 9 do 11 hodin a v neděli od 14 do 16 hodin.

Chrámový sbor Konice,
učitelé a žáci ZUŠ Konice a jejich hosté
Vstupné: dobrovolný příspěvek

Provoz kluziště zahájen 1.12.2014
provozní doba 2014/2015

Ceník služeb
pro sezónu 2014/2015 jsou stanoveny tyto ceny

KPH

bruslení veřejnosti dospělí (jeden blok)
bruslení veřejnosti děti do 15 let (jeden blok)
studenti (jeden blok)
dopolední bruslení škol (celá plocha) / hod
hokejový zápas / hod

60,- Kč
30,- Kč
30,- Kč
500,- Kč
600,- Kč

V neděli 30. listopadu 2014 v 17 hodin

ADVENTNÍ KONCERT

Rozměr kluziště 16x32 m

Pěvecký sbor PROMĚNY z Prostějova
Při slavnostním Rozsvícení vánočního
stromu na Masarykově náměstí v Konici.

Pronájem kluziště pro školy a hokejový zápas je nutné předem dohodnout s
provozovatelem kluziště.

VÁNOČNÍ TRHY
V sobotu 13. prosince 2014

VÁNOČNÍ TRHY
9.00 hod. Zahájení Vánočních trhů
9.30 hod. dívčí skupina REBELKY
10.00 hod. KOLEDY (děti z dětského domova)
10.30 hod. NEOPETS - žáci ZUŠ
11.00 hod. reprodukovaná HUDBA
14.00 hod. zahájení odpoledního programu
14,15 hod. Vánoční zpívání - ZuŠ Konice Pěvecký
sbor Koníček
14.30 hod. MERKUR
15.30 hod. EQUES TEMPUS - šermíři
16.00 hod. FLERET
17.30 hod. OHŇOSTROJ
17.45 hod. vánoční TOMBOLA
18.00 hod. KREYN
21.00 hod. ukončení vánočních trhů

Odpovědná osoba: p. Ivo Šťastný (608 607 124 do 15:30 hod.)
Služby města Konice, s.r.o.
www.sluzbykonice.cz

PF 2015
Příjemné prožití vánočních svátků
a hodně zdraví, spokojenosti a osobních úspěchů
Vám přeje
Městské kulturní středisko Konice

PROSINEC 2014
Drakiáda na Březském vrchu

ZPRAVODAJ KONICE
HOŘÍ termín, nic mne nenapadá, ale...
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Program KČT
prosinec 2014

Na státní svátek uspořádali dobrovolní hasiči
z Konice opět něco pro děti. Je to další akce
z mnoha, které jako nejaktivnější složka v Konici,
zorganizovala. Kolem 14. hodiny se Březský vrch
hemžil malými dětmi i rodiči. V rukou si nesli
dráčky různých tvarů a barev. I když vítr moc
nefoukal, přesto na oblohu několik barevných
dráčků vzlétlo a radost dětí byla veliká. Drakiáda
byl a z a ko n č e n a n á s t u p e m m a lýc h d ě t í
a vyhodnocením nejlepšího dráčka. Všechny děti
obdržely sladkou odměnu.
Komu byla zima, mohl se ohřát u ohníčku a opéci si
buřtíky, pořadatelé též připravili pro děti horký čaj.
Děti se rozcházely s nadšením a pěkným zážitkem,
na který budou vzpomínat. Děkujeme všem
členům dobrovolných hasičů za pěkné podzimní
odpoledne.
Eva Antlová

Zase je měsíc pryč a přemýšlím nad obsahem tohoto
článku. Nejsem ještě tak starý, abych rekapituloval.
Nicméně se pokusím zavzpomínat na svoji historii
v oboru. Před 20 lety jsem začínal jako
zprostředkovatel při zaměstnání. Zpočátku jsem
pracoval opatrně, oslovoval kolegy a známé
a postupně se dostával do obrazu. Po necelých dvou
letech jsem se začal zabývat výhradně touto
činností. Mnoho lidí jsem potkal, mnoho z nich
poznal i blíže, s některými jsem se spřátelil
a přátelíme se dodnes. Je zajímavé, jak různorodá
a tvůrčí je tato práce. Zažili jsme s kolegy hodně
veselých ale i smutných okamžiků, když jsme byli
nápomocni klientům v jejich běžných, ale
i závažných životních momentech radou, vlídným
slovem, úsměvem, a v neposlední řadě i okamžitou
finanční pomocí. Tito klienti se k nám vracejí
a posílají další, aby i oni měli možnost vždy na
jednom místě nebo po jednom telefonátu vyzkoušet
naše služby a profesionalitu v oboru. Za těch dvacet
let práce je stále co objevovat, požadavky klientů
jsou náročnější, rapidně přibývá škod, zvyšují se
jejich finanční dopady na klienty. Práce pro nás tedy
stále přibývá. Potřebovali bychom posily v týmu.
Uvítáme kolegy přímo z oboru, ale i naprosté
nováčky s odhodláním učit se stále něco nového, být
poctivý ke kolektivu a hlavně ke klientům. Hledáme
zodpovědné a spolehlivé kolegy, kteří si stojí za
svým slovem a cílevědomou prací pro klienty si
chtějí vydělat i slušné peníze na svoji obživu.
Nenabízíme jen práci v kanceláři, ale zejména
v terénu, mezi lidmi. Pracujeme v kolektivu, ve
kterém si všichni pomáháme radou a odbornou
pomocí. Pracovní čas si řídíme sami, ale právě to
vyžaduje odhodlání i zodpovědnost. Pokud někoho
takového znáte, nebo se sami v takové
charakteristice vidíte, potom je jen na Vás zvednout
telefon a zavolat na tel. číslo 775 769 707 a domluvit
si informační schůzku.
Ve svých minulých příspěvcích jsem zde psal
o pomoci v zahraničí, nebezpečích číhajících nejen
při sportech, ale i v běžném životě. Nikdo z nás neví,
kdy se může seběhnout jakákoliv nenadálá situace
a potom je každá rada drahá. Od těchto rad jsme zde
my. Naši současní klienti to velice dobře vědí a často
využívají našich služeb. To je dobře, protože téměř
vždy pomůžeme zmírnit dopady nepříznivých
situací na jejich život.
Blíží se konec roku 2014 a to mílovými kroky. A my
všichni z kanceláře v Konici Vám přejeme, aby to pro
Vás byly dny pohody a štěstí. Už se těším na Vás na
všechny při ohňostroji na náměstí v Konici. A do
roku 2015 vykročte všichni tou správnou nohou.
Pokud Vás tento článek oslovil, najdete nás
v kanceláři ASTORIE, a.s. v Konici na Masarykově
náměstí 68, ve stejném domě jako prodejna
Zeleniny, v Prostějově u nové tržnice, na adrese
Kostelní 78/15, Prostějov.

Neděle 7.12.2014
Čunín – Z autobusového nádraží v 13hod. přes
Zavadilku a Štarnov do Čunína a zpět do Konice.
Nebo z Čunína vlakem v 15.39hod. nebo
v 17.39hod. 10 – 14km.
Sobota - 13.12.2014
Vánoční trhy - návštěva Vánočních trhů na
Masarykově náměstí v Konici.
Sobota – 20.12.2014
Dzbel – Sraz v 13hod. na kruháči, po červené
značce kolem Sládkovy skály do Dzbele a po
odpočinku do Konice. 11km.
Pátek 26.12. 2014
Vánoční koncert - návštěva Vánočního koncertu
v Chrámu Narození P.M. v Konici.
Neděle 28.12.0214
Kladky – Odjezd vlakem v 10.48hod. do Jesence, po
zelené značce do Kladek. Zpět je možné, že pojede
vlak z Nectavy. Upřesnění dodatečně.
Středa 31.12.2014
Březsko – doufáme, že bude opět divadlo.
Čtvrtek 1.1.2015
Kosíř – Novoroční pochod.
Zdrávi došli !!!!!

Skauti Konice

Vážení čtenáři konického Zpravodaje.
Opět se setkáváme na těchto stránkách, abychom si
pověděli, co nového nás v posledních několika
měsících potkalo. V září jsme se opět rozrostli
o několik nových členů, kteří by rádi něco pochytili
o skautingu a jeho ctnostech. Věřím, že jim toto
nadšení vydrží i nadále. Ale teď už se pojďme
poohlédnout, co nás za ty poslední tři měsíce
potkalo.
První letošní výprava nás zavedla k Ochozské
kyselce. Účastnili se: Bohdanka, Krista, Táňa,
Aneta, Beky, Valča, Ráďa, Erik, Kartágo a Leoš. Po
turistické značce jsme dorazili ke Kyselce
a nezapomněli ji i ochutnat. Uvařili jsme si polévku
a opekli klobásy i jablka. Zahráli jsme si trochu jiný
fotbal, Stopaře apod. Našli jsme a podepsali kešku,
kterou jsme zase pečlivě ukryli. Výpravu jsme si
užili a budeme se těšit na další.
O letošních podzimních prázdninách jsme vyrazili
do České Třebové. Ve složení Bohdanka, Táňa,
David, Adam, Filip, Ondra, Aneta, Beky, Valča, Erik,
Šárka a Kartágo jsme navštívili místní parky, např.
Javorku, a hlavně dětská hřiště. Noční vycházky nás
zavedly na náměstí, kde jsme hráli na schovávanou.
V neděli jsme zavítali do pravěké osady Křivolík
a na Kozlovskou rozhlednu. Ve volných chvílích
jsme hráli spoustu her nebo zpívali při kytaře.
Vlaďa Hirt - Kartágo
Muzeum řemesel Konicka, o.s.

Zastihnete nás také na mobilním telefonu 775 769
707, 724 073 915 a 734 685 536. Více informací se
dozvíte na webových stránkách www.astorieas.cz.
Těšíme se na Vaši návštěvu: Petr Wasserburger,
Petr Kašparovský a Ivana Valentová.

Příjemné prožití vánočních svátků
a do nového roku hodně úspěchů
všem sponzorům a dárcům exponátů
přeje
Pavel Šín, předseda sdružení
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