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Kouzlo jihu Srí Lanky

Kouzlo jihu Srí Lanky, tak zněl název druhého
dílu přednáškového cyklu o Srí Lance, konaného
v zámecké galerii na konickém zámku 12.
listopadu 2015.
Poutavým vyprávěním jsme se s cestovatelkou
a fotografkou Zlatuší Knollovou přenesli na
tento malebný ostrov poblíž jihovýchodní
Indie.Měli jsme možnost alespoň virtuálně
zavítat do želvích líhní, dolů na měsíční kámen,
na zeleninový trh v Aluthgamě a do dalších míst
této turisticky velmi zajímavé oblasti. Povídání
bylo zp est řen o ochu t n ávkou p ravého

cejlonského čaje, který si návštěvníci mohli
i zakoupit a odnést domů v krásných dárkových
dózách.

FOTOAKTUALITY

.

Vánoční tvoření v MŠ - str. 4

ZŠ a G Konice - Náš fotbalový úspěch - str. 4
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ZPRÁVY Z RADNICE
Zastupitelstvo
města Konice
2. listopadu 2015
Zápis č. 6/2015 z 6. veřejného zasedání
Zastupitelstva města Konice, konaného dne
2. listopadu 2015 v malém sále zámku
v Konici.
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 Šín, Vlastimil
Šmída, Mgr. Antonín Vymětal
Omluveni: Pavel Studený, Ing. Petr Ullman,
Mgr. Petr Vařeka
Tajemník: Ing. Bc. Opletal Dušan
Program:
1. Zahájení.
2. Kontrola usnesení ZM a RM za období od
31. 8. 2015 do 2. 11. 2015.
3. Schválení Smlouvy o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí ČR.
4. Schválení navýšení příspěvku na provoz
Základní školy a gymnázia Konice.
5. Rozpočtová opatření.
6. Majetkové záležitosti.
7. Dotazy, připomínky a podněty členů ZM
a dalších osob.
8. 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 Kutou a dva
ověřovatele zápisu, pana Pavla Šína 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 31. srpna 2015
do 2. listopadu 2015.
Kontrola usnesení byla schválena poměrem
hlasů 12-0-0.
Ad 3/ Zastupitelé obdrželi písemný materiál
Smlouvu č. 15242974 o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí ČR.
Schváleno poměrem hlasů 12-0-0.
Ad 4/ Zastupitelé obdrželi písemný materiál
Žádost o navýšení příspěvku na provoz
Základní školy a gymnázia Konice.
Mgr. Schön – Bude hrazena výměna podlahové
krytiny, vybavení do kuchyně dle požadavků
hygieny a protipožární dveře.
Ing. Doseděl – Proběhlo výběrové řízení na
dodavatele?
Mgr. Schön – Výběr byl proveden ze dvou
nabídek.
Schváleno poměrem hlasů 11-0-1 se zdržel.
Ad 5/ Zastupitelé obdrželi písemný materiál
Rozpočtová opatření č. 42/2015 a 45/2015,
která se týkají:
Rozpočtové opatření č. 42/2015:
Jedná se o příjem z investiční dotace

projektu „Konsolidace hardware a software
spojené
s e z v ýš e n í m b e z p e č n o s t i
technologického centra ORP Konice“ č.
CZ.1.06/2.1.00/22.09351 ve výši
2.011.628,96 Kč.
V příjmech bude rozpočtováno:
Pol. 4216 Ostatní investiční přijaté transfery
ze SR, N,Z,UZ 36 5 17871 org. 9000011 2.011.628,96 Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§ 3639 Komunální služby, pol. 6130 pozemky,
org. 16000000 - 1.343.100,- Kč,
§ 3113 Základní školy, pol. 5331 neinvestiční
příspěvky zřízeným PO, org. 5000000 150.000,- Kč,
§ 3519 Ambulantní péče, pol. 6121 budovy,
haly, stavby, org. 16000000 - 77 381,- Kč,
§ 6409 Ostatní činnosti, pol. 5901
nespecifikované rezervy org. 5000000 441.147,96 Kč.
p. Krejčí – Co se budě dělat na zdravotním
středisku?
starosta – Opravovat sociální zařízení.
Schváleno poměrem hlasů 12-0-0.
Rozpočtové opatření č. 45/2015:
Investiční dotace Olomouckého kraje na
kamerový systém v rámci projektu „Bezpečný
Mikroregion Konicko – Konice“ v oblasti
Prevence kriminality na rok 2015 v rámci
Dotačního programu Olomouckého kraje pro
sociální oblast. Jedná se o doplnění účelového
znaku a vrácení obdržených finančních
prostředků zpět do rezerv, které byly použity
rozpočtovým opatřením č. 37. Rozpočtové
opatření ve výši 130 000,- Kč.
V příjmech bude rozpočtováno:
§ 4222 Investiční transfery přijaté od krajů,
ÚZ 407 orj. 0110 org. 9000016 - 130 000,- Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§ 2212 Silnice, pol. 6122 stroje, přístroje,
zařízení, ÚZ 407, orj. 0110, org. 9000016 130.000,- Kč,
§ 2212 Silnice, pol. 6122 stroje, přístroje,
zařízení, ÚZ 407, orj. 0131 org. 9000016 20.000,- Kč,
§ 2212 Silnice, pol. 6122 stroje, přístroje,
z a ř í z e n í o r j . 0 1 1 0 o rg . 9 0 0 0 0 1 6 130.000,- Kč,
§ 2212 Silnice, pol. 6122 stroje, přístroje,
zařízení orj. 0131 org. 9000016 -20 000,- Kč,
§6409 Ostatní činnosti, pol. 5901
nespecifikované rezervy,org. 5000000 130.000,- Kč.
MUDr. Lenfeldová – Termín realizace projektu?
starosta – Nyní v listopadu.
Schváleno poměrem hlasů 12-0-0.
Ad 6/ Majetkové záležitosti
Prodej bytu Husova 488/1, Konice, o velikosti
2+1 s příslušenstvím a celkové ploše 80,87
m2 paní Janě Tiché, Pěnčín 81, Laškov, za
cenu 501.000,- Kč.
Schváleno poměrem hlasů 12-0-0.
Ad 7/ diskuze
MUDr. Lenfeldová – Je znám program
Vánočních trhů?
starosta – Program se připravuje, je
v kompetenci Městského kulturního střediska
a bude projednán na příštím zasedání Rady
města. Vánoční trhy se budou konat 12. 12.
2015.
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Ing. Odehnal - Upozornil na silný zápach
z kanalizace v ulici Cihelna I a uvolněné
dlažební kostky na parkovišti před zámkem.
starosta – Předáno k prošetření
majetkoprávnímu odboru.
p. Dedek - Pořízení laviček na vlakové nádraží?
starosta – Předal slovo místostarostovi Bc.
Jaroslavovi Procházkovi.
Bc. Procházka – Podali jsme již druhou žádost
na Správu železnic a čekáme na jejich
vyjádření.
p. Hirt – Jak vypadá realizace komunikace a
chodníků v ulici Jiráskova?
starosta – Příští rok by měla Správa silnic
zpracovávat projektovou dokumentaci pro
ulici Jiráskovu a teprve potom by mohla začít
realizace.
p. Hirt – Dotázal se na výsledek statického
posudku opěrné zámecké zdi v Kostelní ulici a
případnou realizaci oprav zdi a přilehlých
prostor.
starosta – Statický posudek byl proveden,
máme i dokumentaci. V minulém a letošním
roce jsme žádali Ministerstvo kultury o dotaci
na opravu. Dotaci jsme neobdrželi. Oprava je
velice nákladná, a tak velkou částku v rozpočtu
nemáme. O dotace budeme samozřejmě znovu
žádat a doufáme, že se nám podaří nějaké
získat.
Ing. Doseděl – Vrátil bych se k ceně vodného a
stočného. Je nutné začít řešit technická
opatření ke snížení nátoku na ČOV. Toto
opatření si zřejmě vyžádá nárůst finančních
prostředků, proto doporučuji vytvořit finanční
rezervu v rozpočtu na rok 2016.
Ing. Odehnal – Projektová dokumentace
sokolovny, doporučil bych k tomu diskuzi.
starosta – Po zaměření a prvním návrhu bude
v y t voře n v ý rob n í v ýb or, kte r ý b u d e
s projektanty dokumentaci konzultovat. Za
členy výrobního výboru se přihlásili Ing.
Svatopluk Odehnal, Ing. Arnold Rozehnal,
Vlastimil Šmída a Pavel Šín.
Vzhledem k tomu, že nebyly žádné další
dotazy a připomínky, starosta poděkoval za
účast a jednání zastupitelstva v 18:40
ukončil.
Usnesení (6/2015)
Zastupitelstvo města Konice dne 2. listopadu
2015
1.Schvaluje kontrolu usnesení ZM a RM za
období od 31. 8. 2015 do 2. 11. 2015.
2.Schvaluje Smlouvu č. 15242974
o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR.
3.Schvaluje navýšení příspěvku na provoz na
rok 2015 Základní škole a gymnáziu Konice
o 150.000,- Kč.
4.Schvaluje rozpočtová opatření č. 42/2015 a
č. 45/2015 která se týkají:
Rozpočtové opatření č. 42/2015
Jedná se o příjem z investiční dotace projektu
„Konsolidace hardware a software spojené se
zvýšením bezpečnosti technologického
c e n t r a O R P K o n i c e “ č .
CZ.1.06/2.1.00/22.09351 ve výši
2.011.628,96 Kč.
V příjmech bude rozpočtováno:
Pol. 4216 Ostatní investiční přijaté transfery
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ze SR, N,Z,UZ 36 5 17871 org. 9000011 2.011.628,96 Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§ 3639 Komunální služby, pol. 6130
pozemky, org. 16000000 - 1.343.100,- Kč,
§ 3113 Základní školy, pol. 5331 neinvestiční
příspěvky zřízeným PO, org. 5000000 150.000,- Kč,
§ 3519 Ambulantní péče, pol. 6121 budovy,
haly, stavby, org. 16000000 - 77 381,- Kč,
§ 6409 Ostatní činnosti, pol. 5901
nespecifikované rezervy org. 5000000 441.147,96 Kč.
Rozpočtové opatření č. 45/2015
Investiční dotace Olomouckého kraje na
kamerový systém v rámci projektu
„Bezpečný Mikroregion Konicko – Konice“
v oblasti Prevence kriminality na rok 2015
v rámci Dotačního programu Olomouckého
kraje pro sociální oblast. Jedná se o doplnění
účelového znaku a vrácení obdržených
finančních prostředků zpět do rezerv, které
byly použity rozpočtovým opatřením č. 37.
Rozpočtové opatření ve výši 130 000,- Kč.
V příjmech bude rozpočtováno:
§ 4222 Investiční transfery přijaté od krajů,
Ú Z 4 0 7 o r j . 0 1 1 0 o rg . 9 0 0 0 0 1 6 130.000,- Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§ 2212 Silnice, pol. 6122 stroje, přístroje,
zařízení, ÚZ 407, orj. 0110, org. 9000016
130.000,- Kč,
§ 2212 Silnice, pol. 6122 stroje, přístroje,
zařízení, ÚZ 407, orj. 0131 org. 9000016 20.000,- Kč,
§ 2212 Silnice, pol. 6122 stroje, přístroje,
zařízení orj. 0110 org. 9000016 130.000,- Kč,
§ 2212 Silnice, pol. 6122 stroje, přístroje,
zařízení orj. 0131 org. 9000016 - 20.000,- Kč,
§6409 Ostatní činnosti, pol. 5901
nespecifikované rezervy,org. 5000000
130.000,- Kč.
5. Schvaluje prodej bytu Husova 488/1,
Konice, o velikosti 2+1 s příslušenstvím a
celkové ploše 80,87 m2 paní Janě Tiché,
Pěnčín 81, Laškov, za cenu 501.000,- Kč.

Rada
města Konice
9. listopadu 2015
Usnesení č.18/2015
1.Rada Města Konice bere na vědomí zprávu
o připravenosti Vánočních trhů 2015 a
ukládá ředitelce MěKS předložit Radě města
Konice rozpočet a smlouvy s účinkujícími na
Vánoční trhy pro rok 2016.
2.Rada města Konice doporučuje
Zastupitelstvu města Konice schválit
rozpočet města Konice na rok 2016 v jeho
příjmové i výdajové části dle předloženého
návrhu.
3.Rada města Konice doporučuje
Zastupitelstvu města Konice schválit
rozpočtový výhled města Konice na rok 2016
až 2019 dle předloženého návrhu.
4.Rada města Konice bere na vědomí zprávu
z dílčího přezkumu hospodaření města za
období leden až září 2015.
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5.Rada města Konice schvaluje:
a) Žádost Mikroregionu Konicko
o poskytnutí dotace ve výši 24.200,- Kč na
doplnění 1 ks tlakového reproduktoru –
Křemenec, rozšíření o bezdrátový hlásič –
Konice směr Runářov.
b)Smlouvu o poskytnutí dotace na akci
„Doplnění 1 ks tlakového reproduktoru –
Křemenec, rozšíření o bezdrátový hlásič –
Konice směr Runářov“ pro Mikroregion
Konicko IČO 71228527 ve výši 24.200,- Kč.
6. Rada města Konice projednala jednotlivé
body „Zprávy o rozpracovanosti investic
města Konice 2015“ dle přílohy. Byly určeny
aktivní investice.
7. Schvaluje smlouvu s firmou Flame In Stars
na zajištění ohňostroje- Vánoční trhy.
8.Rada města Konice schvaluje:
a)Rozpočtové opatření č. 47/2015.
Jedná se o poskytnutí příspěvku od Úřadu
práce na vytvoření pracovních příležitostí
v rámci veřejně prospěšných prací,
spolufinancovaného ze státního rozpočtu
(17,62 % ) a Evropského sociálního fondu
(82,38%), dodatek č. 1 k dohodě č. PVA –VN 4 1 / 2 0 1 5
č .
p r o j e k t u
CZ.1.04/2.1.00/03.00015, období listopad
2015 a dodatek č. 1 k dohodě č. . PVA –VN 3 9 / 2 0 1 5
č .
p r o j e k t u
CZ.1.04/2.1.00/03.00015, období listopad
2015, ve výši 26.000,- Kč.
Příjmy:

Výdaje – 5 pracovníků komunální služby

V účetní evidenci musí být jejich příjem
a čerpání označeny účelovým znakem
s uvedením nástroje a zdroje, který umožní
oddělené vyúčtování skutečných příjmů
a výdajů.
b) Rozpočtové opatření č. 48/2015
Jedná se o převod z rezerv na likvidaci
odpadu ze hřbitova. Rozpočtové opatření ve
výši 10.000,- Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§ 6409 Ostatní činnosti, pol. 5901
nespecifikované rezervy, org. 5000000 10.000,- Kč,
§ 3632 Pohřebnictví, pol. 5169 nákup služeb,
org. 16000000 - 10.000,- Kč.
c) Rozpočtové opatření č. 49/2015
Jedná se o finanční navýšení služeb v oblasti
k u l t u r y. P l a t b a b u d e k r y t a
z n e s p e c i f i kova nýc h re z e r v m ě s t a .
Rozpočtové opatření ve výši 25.000,- Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§ 6409 Ostatní činnosti, pol.
5901nespecifikované rezervy, org. 5000000 25.000,- Kč,
§ 3319 Ostatní záležitosti kultury, pol. 5169
nákup ostatních služeb org..16000000 25.000,- Kč.
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9.Rada města Konice schvaluje platové
výměry ředitelky Mateřské školy Konice,
ředitele Základní školy a gymnázia města
Konice a ředitelky Městského kulturního
střediska Konice s účinností od 1.11.2015.
10.Rada města Konice schvaluje výpůjčku
bytu na adrese Tyršova 526, Konice,
o velikosti 3+1 a celkové výměře 136,58 m2
panu Štefanu Vassovi, Ponikev 37, 798 52
Konice na dobu určitou, tj. od 4.11.2015 do
31.10.2016 s tím, že pan Vass si bude hradit
služby.
11.Rada města Konice:
a)Revokuje usnesení č. 17/2015-17b).
b)Vyhlašuje záměr pronajmout pozemky p.č.
5871, 5872 a 5873 včetně staveb v k.ú.
Konice.
12.Rada města Konice schvaluje Smlouvu
o připojení k distribuční soustavě č.
12128241 garáže ve Smetanově ulici v Konici,
p. č. 643/2, uzavřenou mezi městem Konice
a E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6,
České Budějovice, IČ 28085400, zastoupená
společností E.ON Česká republika, s.r.o.,
F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ
25733591, na dobu neurčitou s účinností od
23.10.2015.
13.Rada města Konice schvaluje Smlouvu
o sdružených službách dodávky elektřiny ze
sítě NN č. 9550816947, uzavřenou mezi
městem Konice a E.ON Distribuce, a.s.,
F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ
28085400, zastoupená společností E.ON
Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6,
České Budějovice, IČ 25733591. Jedná se
o obnovení odběru elektřiny na kluzišti
v Tyršově ulici v Konici, p. č. 1422/2, k. ú.
Konice.
14. Rada města Konice schvaluje Smlouvu
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi
m ě s te m Ko n i c e a Č R – H a s i č s k ý m
záchranným sborem Olomouckého kraje,
týkající se pozemků p.č. 4964, 4956 a 4962
v k.ú. Konice.
15. Rada města Konice schvaluje Smlouvu
o zřízení věcného břemene č.: PV014330034402 mezi městem Konice a E.ON
Distribuce, a.s., týkající se pozemků p.č. 6079
a 6080 v k.ú. Konice.
16. Rada města Konice schvaluje spolupráci
s e s p o l e č n o s t í B E M I G R A , s . r. o . z a
předpokladu, že bude biologicky rozložitelný
odpad odebírat bezúplatně.
17. Rada města Konice schvaluje podle §102
odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. O obcích
dodatek č. 5 ke „Smlouvě o umístění
technického zařízení na sběr a další
zpracování dat pro cestovní pasy se strojově
čitelnými údaji a s nosičem dat
s biometrickými údaji“, uzavřené se Státní
tiskárnou cenin.
Usnesení bylo schváleno v poměru: pro 5, proti
0, zdržel se 0
INZERCE
Koupím obrazy konického malíře Mojmíra
Dostála. Budu vděčný i za fotografii nebo
informace o existenci obrazu, který vlastníte
a prodat jej nechcete.
mikonec@centrum.cz
tel.: 775 663 269

ZPRAVODAJ KONICE
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MŠ Konice
VÁNOČNÍ TVOŘENÍ

Nejkrásnější období v roce, na které se
bezpochyby všechny děti velmi těší, začalo
v naší mateřské škole již v půlce listopadu.
Čekání na Vánoce jsme zahájili adventním
tvořením rodičů a dětí. Děti rozvinuly svoji
fantazii a zručnost, rodiče přidali nápady
a společně vytvořili různé věnečky, zvonečky,
andílky, svícny, stromečky…… Touto
radostnou vánoční atmosférou žila celá naše
mateřská škola.
O tom, že se společná práce rodičů a dětí
opravdu zdařila, se mohou přesvědčit
všichni návštěvníci Vánoční výstavy.
Mateřská škola Konice

ZŠ a G Konice
Zvyšování technických dovedností
žáků na 2. stupni základní školy

Dne 1. září 2015 byla na 2. stupni základní
školy zahájena realizace projektu s názvem
Rozvoj technických dovedností žáků. Jak
název napovídá, projekt má za cíl přispět
k rozvoji technického vzdělávání žáků,
INZERCE
PRODÁM PALIVOVÉ DŘEVO
TVRDÉ + MĚKKÉ
(PILINY + ZBYTKY DŘEVA)
MOŽNOST DOPRAVY
bližší informace:
606 893 919

zlepšení jejich zručnosti, probuzení zájmu
o řemesla a zvýšení motivace ke studiu
technických oborů.
Finanční prostředky na realizaci projektu
čerpá škola ze strukturálních fondů EU
(85%), konkrétně z Evropského sociálního
fondu - Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, 15% výdajů je
hrazeno ze státního rozpočtu. Celková výše
dotace činí 204 112 Kč.
Na základě plánu rozvoje technických
dovedností provedla škola z poskytnuté
dotace modernizaci dřevodílny. Bylo
zakoupeno nové nářadí a zejména nové
hoblice, čímž v dílně vzniklo 20 pracovních
míst. Zakoupené hoblice nahradily původní,
které sloužily od otevření školy v roce 1976 a
na nichž z důvodu opotřebení nebylo již
možné vyrábět výrobky s optimálními
nároky na přesnost.
V rámci projektu se žáci 7. ročníku zdokonalí
ve znalostech technického kreslení, seznámí
se s dřevem jako technickým materiálem a
procvičí si základní způsoby ručního
obrábění dřeva. Z průběhu realizace zpracuje
každý žák žákovské portfolio, ve kterém bude
zdokumentována jeho práce na výrobku a
jehož součástí bude i sebehodnocení a
formativní hodnocení ze strany učitele.
Realizace projektu přinese škole výrazné
zlepšení podmínek pro výuku prací
s technickými materiály, a tím následně
i zkvalitnění a zatraktivnění výuky tohoto
předmětu.
Mgr. Eva Obrusníková
zástupkyně ředitele školy pro 2. stupeň
INZERCE
Hledám k okamžitému bydlení
dům do 10 km,
menší opravy mi nevadí.
Děkuji Vám za nabídku.
732 755 910

PROSINEC 2015
Náš fotbalový úspěch

Dne 15.10. se výběr fotbalistů 7. - 9. třídy
konické školy zúčastnil okresního finále
v minifotbale. Po zápasech ve skupině,
kterými jsme hladce prosvištěli se skóre 9:0,
nás čekaly zápasy s nejlepšími školami
v okrese. Základní skupinou jsme propluli
vcelku bez větších potíží. Na lámání chleba
mělo dojít až v semifinále, kde proti nám
nastoupilo opticky slabší družstvo, které nám
navzdory předpokladům důkladně zatápělo.
A když náš tým v posledních minutách hájil
hubený jednogólový náskok, docházelo
k mnoha infarktovým situacím, kdy nejednou
zvonila tyč. Z utrpení nás vysvobodil až hvizd
rozhodčího oznamující konec zápasu
a postup Konice do finále. Do boje o zlato jsme
vstupovali s přesvědčením o těžkém zápasu.
I když se nedá říct, že jsme měli na růžích
u s t l á n o – l e d a ž e by t y r ů ž e m ě ly
30centimetrové trny – shodli jsme se, že šlo
o lehčí zápas. Jak již asi tušíte, zvítězili jsme!
Z Prostějova jsme si odváželi vedle krásného
pocitu vítězů i pohár a postup do krajského
kola, které se konalo 21.10. v Hranicích a
v němž jsme skončili po dvou výhrách a jedné
prohře na "krásném" 5. místě.
Martin Burget, kvarta

PROSINEC 2015

Program MC Srdíčko

ZPRAVODAJ KONICE
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Komunitní plánování sociálních služeb Konicka

prosinec 2015
Pondělí (dle domluvy) Cesta ke zdravé
rodině – přímá pomoc rodinám, 739 246
008
Ú te r ý ( d l e d o m l uv y ) Ko n z u l t a č n í
a informační středisko v Srdíčku –
z á k l a d n í i n d iv i d u á l n í p o ra d e n s t v í
a zprostředkování poradenství v oblasti
prorodinných služeb, 608 000 181,
dasatrnkova@seznam.cz
Třetí úterý v měsíci 8 – 10 hod. Setkání
věřících maminek - 733 754 143
Středa, pátek 8 – 12 hod. (pátky volný
program) Klub pro rodiče a děti - 739
246 019
2. 12. - Čertí hrátky
9. 12. - Vyrábíme svícínek
15.12. - Vánoční besídka

Od 23. 12. 2015 do 4. 1. 2016
MC ZAVŘENO
Středa 14 - 17 hod. Mezigenerační
setkávání v Srdíčku - 739 246 019
Čtvrtek 9 - 13 hod. Srdíčkový klub - 739
246 019
Třetí čtvrtek v měsíci 10 – 12 hod. Klub pro
rodiče se zdravotně znevýhodněnými dětmi 739 246 008
Pátek pro předem objednané Laktační
poradenství - 739 246 019
MIMOŘÁDNÉ AKCE - PROSINEC 2015
Pondělí 7.12. od 9:00 hodin Mikulášská
nadílka pro předem přihlášené
8. 12. od 16:00 hod. Zdravé Vánoce,
povídání o zdravém pečení spojené
s ochutnávkou, lektorka Dagmar Lužná,
poradce pro výživu a zdravý životní styl,
autorka řady knih o makrobiotice
Kurz efektivního rodičovství – pro předem
přihlášené

Byl zahájen
Kurz efektivního rodičovství
v Mateřském centru Srdíčko

Ráda bych veřejnosti, hlavně rodičům malých
dětí, ale i prarodičům, představila projekt
Přirozené a efektivní rodičovství. Jedná se o 6
setkání po 3 hodinách, kde rodiče i prarodiče
čeká vždy dané výchovné téma. Každý se rád
vrátí do doby našeho dětství a od toho se
vyvíjí i náš seminář (18 hodin celkem).
Chceme touto cestou ukázat, že každý rodič je
dobrý a spravedlivý. Naše děti chceme
vychovávat efektivně a s úctou a vzájemným
respektem. Přiznat, že každý je chybující a
umět být pro dítě rádce a průvodce jeho
cestou k dospělosti. Velmi důležité je být
stabilní ve svých emocech a naučit své děti
o emocích mluvit a pojmenovat je. Věřím, že
ten, kdo chce a zamyslí se nad výchovou svých
dětí, ten rád náš seminář navštíví a určitě si
z něj něco odnese. Naše heslo je :"Pokud je
spokojený rodič, je spokojené a šťastné každé
dítě. Děti jsou jako křišťálová studánka, co do
ní vložíme, takový obraz nám ukáže na
hladině.”
Jana Dostálková Baciak, lektorka kurzu

Těšíme se na Vás !!!
Aktivity projektu "Rodina od A až do Z"
jsou podpořeny z dotačního programu
Rodina a ochrana práv a dětí MPSV

Mikulášská nadílka
s hudebním vystoupením manželů
Macourkových

7. 12. 2015 v 9 hodin

Rádi bychom touto cestou poděkovali
všem, kteří nás podpořili v roce 2015.
Zároveň Vám chceme popřát příjemné
prožití svátků a úspěšný vstup do
nového roku 2016.

Mateřské centrum Srdíčko, Konice
Na Mikulášskou nadílku je nutné se
přihlásit předem,
nejpozději do 2. 12. 2014,
a to v Mateřském centru Srdíčko vždy ve
středu a v pátek od 9:00 do 12:00 hodin
nebo telefonicky na číslo 739 246 019,
výše příspěvku je 40 Kč na jedno dítě.
Na setkání s Vámi se těší MC Srdíčko Konice

Poskytovatelé sociálních a návazných
služeb a střednědobé plánování
rozvoje sociálních služeb Konicka

Tříkrálová sbírka 2016
Tříkrálová sbírka v konickém regionu se
připravuje již 17. rokem. Během této doby se
ze spousty koledujících dětí stali dospělí,
kteří nám zachovali svoji přízeň a
každoročně přicházejí podpořit dobrou věc.
Měli jsme možnost poznat spoustu koledníků
– dobrovolníků i dárců, díky nimž jsme mohli
pomoci při různých živelných katastrofách,
povodních, ale mohli jsme i podpořit charitní
služby, které pečují o seniory v celém našem
regionu.

Bez dobrovolníků – koledníků by Charita
Konice mohla Tříkrálovou sbírku
zorganizovat, nebylo by však možné ji tak
široce zrealizovat. Posuďte sami: V našem
regionu koleduje v jeden den cca 370
koledníků, kteří koledují v 63 obcích regionu.
V loňském roce se vykoledovalo 436 330,korun a tyto peníze napomohly Charitě
Konice zrealizovat přímou pomoc sociálně
slabým rodinám a pořídit automobil pro
potřeby pečovatelské služby.
Výnos sbírky byl tedy použit nejen na pomoc
potřebným lidem, ale pomáhal také provozu
charitních služeb zakoupením nového
vozidla, aby mohly služby fungovat a
personál charitních služeb mohl dojíždět do
domácností klientů, kteří jsou na pomoc
charitního personálu mnohdy odkázáni.
Bez tříkrálových darů a obětavosti koledníků
bychom nemohli potřebným lidem pomáhat
vůbec a i charitní projekty by byly ohroženy
ve své existenci.
Proto mi dovolte, abych oslovila Vás, kteří
byste se rádi zapojili do Tříkrálové sbírky
a chtěli nám pomoci s její realizací,
kontaktujte nás:
Naděžda Páleníková, DiS., koordinátor
TKS, tel. 739524364, email:
nadezda.palenikova@konice.charita.cz ,
Blanka Hájková, DiS., zástupce
koordinátora TKS, tel. 731640799, email:
blanka.hajkova@konice.charita.cz

ZPRAVODAJ KONICE
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KULTURNÍ
PŘEHLED
PROSINEC 2015

KPH
Sobota 26. prosince 2015 v 17 hodin,
Chrám Narození Panny Marie Konice

VÁNOČNÍ KONCERT

VÝSTAVY
Od pondělí 30. listopadu do středy
9. prosince 2015, zámek Konice

VÁNOČNÍ VÝSTAVA
Adventní tradice a zvyky
Tradiční prodejní výstava vánočních výrobků
a dekorací a keramiky. Svou tvorbu zde
představí i žáci ZŠ a G Konice, MŠ Konice
a ZUŠ Konice, MC Srdíčko v Konici a Klub
seniorů v Srdíčku, klienti z Domova důchodců
v Jesenci, z Domu pokojného stáří
v Bohuslavicích, z Domova pro seniory
Ludmírov, Charitní pečovatelské služby
Konice.
Otevřeno od pondělí 30. listopadu do
středy 9. prosince 2015, po - pá 9 - 12
hod. a 13 - 15 hod., so 9 - 11, ne 14 - 16
hod.

VÁNOČNÍ TRHY
V sobotu 12.prosince 2015,
Masarykovo náměstí Konice

VÁNOČNÍ TRHY, 21. ročník
Program:
09.00 hod. ZAHÁJENÍ Vánočních trhů
09.30 hod. KOLEDY (děti z dětského
domova)
10.30 hod. Vánoční zpívání - ZUŠ Konice
Pěvecký sbor Koníček
11.00 hod. dívčí skupina REBELKY
12.00 hod reprodukovaná HUDBA
14.00 hod. zahájení odpoledního programu
14.10 hod. NEOPETS - žáci ZUŠ Konice
15.00 hod. Dřevorubecká show
TIMBERSPORTS
16.00 hod. FEŠÁCI s Michaelou Tučnou
17.30 hod. OHŃOSTROJ
17.45 hod. vánoční TOMBOLA
18.00 hod. KREYN
21.00 hod. ukončení Vánočních trhů

OÚ Jesenec Vás srdečně zve
na SPOLEČENSKÝ

PROSINEC 2015

PLES

který se koná 16.1.2016 v 19 hodin
v Kulturním domě v Jesenci
K poslechu a tanci hraje skupina KREYN
Těšit se můžete na taneční vystoupení
a přehlídku historického prádla.
Bohatá tombola a občerstvení samozřejmostí.
Vstupné 100,- Kč
Vstupenky je možné zakoupit na OÚ v Jesenci
(tel.: 582 396 923)

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

ZÁJEZD DO DIVADLA
V pátek 4. března 2016 v 19 hod.,
Janáčkovo divadlo Brno

LA TRAVIATA
Jedna z nejoblíbenějších a nejhranějších
italských oper Giuseppe Verdiho o lásce,
kterou přemohla až smrt.
Nahlásit se můžete nejpozději do
20. ledna 2016 v kanceláři MěKS (zámek
Konice, 1.patro), nebo na tel.: 582 397
250, 601 590 007. Odjezd autobusu
z Konice v 17 hodin, cena včetně dopravy
500,- Kč.

ZÁMEK
Prohlídková trasa
Otevírací doba od 1.9. 2015 do 31. 5. 2016:
TIC otevřeno jen ve všední dny.
Po - Pá 9.00 - 12.30, 13.00 - 16.00.
Prohlídková trasa zámku Konice
Začátek prohlídky vždy v celou hodinu,
kromě 12.00 hod. Poslední prohlídka hodinu
před ukončením otevírací doby. Minimální
počet na prohlídku jsou 2 osoby.
Doba trvání prohlídky je cca 60 minut
(po dobu prohlídky je TIC Konice uzavřeno,
děkujeme za pochopení).
informace na tel.: 739 333 721, 602 934 905
Vstupné:
-expozice muzea řemesel 25,- Kč/10,-Kč
-celá prohlídková trasa 50,- Kč/ 25,- Kč

v neděli 20. prosince 2015
Moravská Třebová - 9.00 hod. - nám. T.G.M
Borotín - 10.00 hod. - u sklípku
Vanovice 10.45 hod. - u Záložny
Světlá - 11.15 hod. - u kapličky
Cetkovice - 11.45 hod. - u školy
Uhřice - 12.15 hod. - na točně
Bělá - 14.30 hod. - u obecního úřadu
Úsobrno - 15.30 hod. - u obecního úřadu
Konice - 16.15 hod. - u vánočního stromu
Jevíčko - 17.00 hod. u Hotelu Morava

OÚ Jesenec Vás srdečně zve
na

TRADIČNÍ ADVENTNÍ KONCERT
v Kulturním domě v Jesenci

13.prosice 2015 v 15 hodin
k poslechu zahraje

HOLÓBKOVA MOZEKA
z Protivanova
Vánoční koledy, lidové písničky a melodie
i klasické dechovky
Vstupné 30,- Kč.

Z činnosti děkanátního Centra pro rodinu Kána Konice v prosinci 2015
Senioři se setkají ve společenství KLAS na faře 4. prosince po ranní mši svaté a adoraci v 9
hodin. Seznámíme se s životem sv. Faustyny Kowalské – apoštolky Božího milosrdenství.
Spolčátko pro děti bude v Konici na faře v pátek 11. prosince od 16 do 17.30 hodin.
Setkání společenství manželů je plánováno na konické faře na pátek 11. prosince v 18
hodin. Téma setkání: Život manželů Henryho a Agnes Casolani z Malty, jejichž diecézní
proces blahořečení probíhá.
V sobotu 12. prosince od 9.30 do 13.30 hodin bude v konickém kostele probíhat
DUCHOVNÍ OBNOVA PRO DOSPĚLÉ.
Povede P. Mgr. Martin Mališka
PROGRAM:
09.30 hod. 1. přednáška
10.30 hod. 2. přednáška
11.00 hod. OBČERSTVENÍ NA FAŘE
11.30 hod. VÝSTAV NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI A PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ
12.30 hod. MŠE SVATÁ

V neděli 27. prosince o svátku Svaté Rodiny vystoupí děti a mládež konické farnosti v 17
hodin v kostele v Konici s vánoční scénkou a dětská schola Skřivánci zazpívá známé i méně
známé koledy a písně.
Anna Burgetová

PROSINEC 2015

Junák Konice
Milí přátelé konického skautingu
a čtenáři Zpravodaje,
úvodem bych rád vzpomenul na nedávno
zesnulého skautského bratra Leopolda
Färbera – Akelu. Celý život věnoval skautingu
a i když mi v roce 2002 předal vedení vlčat
a světlušek, stále nás chodil navštěvovat nebo
jsme jej navštěvovali my, cestou k rybníkům
během schůzek. Vždy když mohl, navštěvoval
nás na vánočních besídkách, na akci Noční
Konice a dalších, aby nám vyprávěl
o skautování, odboji a svých pamětech.
V posledním roce, když ležel na LDN
v Olomouci, jsme jej také několikrát
navštívili. Naposledy asi 14 dní před tím, než
nás navždy opustil. Sice ne všechny poznával,
ale ještě byl v celkem dobré kondici. Plánoval,
co vše ještě chce stihnout. Bohužel už toho
moc nestihnul. Jeho pohřbu 4.listopadu 2015
se zúčastnilo přes 60 skautů z Konice,
současných i odchovanců, skautů
z Olomouce, Jevíčka i z ústředí Junáka. Čest
jeho památce. Nazdar!
Nyní ale bych vás rád seznámil i s naší
činností během podzimu. Počasí nám přálo a
stihli jsme uspořádat nebo se zúčastnit
několika akcí.

První letošní výprava nás zavedla na
Průchodnici. Účastnili se: Bohdanka, Ondra,
Táďa, Míša, Misha, Dan, Domča, Aneta, Beky,
Erik a Kartágo. Z kruhového objezdu jsme
vyrazili po červené značce. Cestou jsme
posbírali i několik kešek z hry Geocaching. Na
Průchodnici jsme na ohništi udělali oheň
a opekli klobásky či jablka. Stihli jsme zahrát
i několik her a pak už jsme se vydali
podobnou cestou domů.
Letošní ročník Drakiády opět pořádali koničtí
dobrovolní hasiči. Začátek byl ve 14hod. na
louce na Březském vrchu. Myslím, že počasí
letos konečně přálo, protože foukal svěží vítr.
Takže - jakmile se dostali draci do řádné
výšky, tak už tam zůstali. K dispozici byl
i oheň, kde jsme si mohli opéct špekáčky.
O půl čtvrté bylo vyhlášení výsledků - a
nakonec zvítězili všichni. Pak už jsme se
přesunuli k památníku obětem 2. světové
války u sokolovny. Zde Vlastimil Šmída
vzpomenul na ty, kteří padli pro naši svobodu
z a s vě t ové vá l k y a t a ké n a v z n i k
Československa. Pár slov pronesl také
starosta města Konice pan František Novák.
Minutou ticha jsme tu také uctili konického
občana, válečného veterána, obnovitele
skautingu v Konici po revoluci Leopolda

ZPRAVODAJ KONICE
Färbera – Akelu, či také Hurvínka, který
zesnul o den dříve 27.10.2015. Účast: Dan,
Domča, Kartágo, Jogin, Zbyněk.

N a l e to š n í d ová d ě n í o p o d z i m n í c h
prázdninách jsme vyrazili do Kyjova. Po
příjezdu a ubytování jsme navštívili
vlastivědné muzeum, kde nás strašila nebo
těšila i vycpaná zvířata. Nezapomněli jsme
také na noční vycházku do centra, kde jsme
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hráli na schovávanou. V sobotu jsme
navštívili Veselí nad Moravou, prohlédli si
park, centrum a vyřádili se u kašny. O volných
chvílích jsme hráli v místní skautské
klubovně spoustu her a užívali si zábavy.
V neděli jsme pak vlakem dorazili domů.
Podzimního dovádění se zúčastnili: Domča,
Dan, Bohdanka, Zea, Pavla, Adam, Filip, Tom,
Beky, Aneta, Valča, Ráďa, Hudy, Erik, Kartágo.
Začátkem listopadu jsme také vyrazili do
Olomouce na setkání skautských sběratelů.
Byla zde spousta skautských známek,
odznaků, pohledů nebo také grafik Ladislava
Ruska – Šamana. Zajímavá byla také
přednáška skauta, který ještě s jedním
skautem absolvoval cestu do Japonska na
Jamboree vozem Škoda 120 L. Během 76 dnů
urazili ve škodovce 13 000 kilmetrů.
Vlaďa Hirt - Kartágo

Malý konický festival – Poděkování
„Prevence zdraví v rodině“
Dne 14. 11. 2015 se uskutečnil na zámku v Konici Malý konický festival. Součástí festivalu byla
přednáška Ing. Syrového, autora řady knih o výrobě potravin. Přednáška nám napověděla, jak se
vyznat v chemikáliích uvedených na obalech potravin a kosmetiky a přiblížila nám éčka
a kosmetické ingredience. Součástí akce byla prodejní výstava výrobků a osvěta z oblasti
zdravého způsobu života.
Toto setkání nezahrnovalo pouze tajemství výrobců potravin, péči o tělo a pohyb, nýbrž
i přírodní léčitelství, vaření a pečení, pěstování plodin či chov domácích zvířat a v neposlední
řadě i zdraví selského rozumu a cit pro krásu a umění.
Program obohatili i místních umělci a další hosté, kteří předvedli svá umění. Všichni přítomní
měli tak mnoho příležitostí načerpat zkušenosti a inspiraci pro obohacení svých životů.
Věříme, že se Malý konický festival povedl a těšíme se na možné pokračování.
Závěrem:
Kéž cestu ke zdraví nevidíme pouze v návodu na přesné určení toho co jíst, co nejíst a čím
ošetřovat své tělo. Ač je to velmi důležité, bylo by to málo.
Zdraví chápejme raději jako přirozenou rovnováhu života. Rovnováhu každý jistě zažil,
projevuje se radostí a mocnou silou vše zvládnout. A jsme to opět my sami, kdo se může od této
rovnováhy vzdálit svými činy a také nesprávným myšlením. S naším tělem je to podobně, snímeli něco nezdravého nebo se rozčílíme.
O zdraví se tedy připravujeme pouze my sami.
Kdo z nás se snaží být v rovnováze se svým okolím (byť i v těžkých životních podmínkách),
vycházet se svými bližními (ač jim třeba nerozumí) a dodržovat přírodní zákony (žít podle
pravdy), ten se těší zdraví, i když má zrovna pořádný kašel.
Rádi bychom jménem účastníků malého konického festivalu poděkovali všem, kteří
jakýmkoli způsobem podpořili tuto akci.
Sdružení spolužití a MC Srdíčko Konice

Provoz kluziště zahájen 1.12.2015

Odpovědná osoba: p. Ivo Šťastný (608 607 124 po 15:30 hod)
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