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Dvacáté Vánoční trhy v Konici
Dívčí kapela Rebelky ze Dzbele zahájila
v sobotu ráno na konickém náměstí tradiční
Vánoční trhy. Ty letošní oslavily své kulatiny,
jelikož se můžou pochlubit již dvacátým
rokem svého trvání.
Celodenní program, na němž se představili
mladí interpreti a kapely, ale i stálice konické
hudební scény, začal v devět hodin. Po
vystoupení dětí z Dětského domova v Konici
s e d o p o l e d n í h o p ro g ra m u z h o s t i l a
především ZUŠ Konice: dětský pěvecký sbor
Koníček pod vedením paní ředitelky ZUŠ
Bc. Daniely Blahové a mladá kapela NEOPETS
složená z žáků konické ZUŠ.
Celou atmosféru pak dokreslovali prodejci se
svými stánky, kde nabízeli keramiku, hračky,
vánoční stromky, občerstvení, pamlsky
a nápoje pro zahřátí. Nechyběli ani rybáři,
kteří kromě tradičních vánočních kaprů
přivezli i amury a sumce. Dalším zpestřením
byly přímo na náměstí ukázky kovářského
řemesla a tesání největšího topora pro
největší sekeru v ČR, jejímž iniciátorem je
Pavel Šín, předseda o.s. Muzea řemesel
Konicka.
Odpoledne odstartovala skupina Merkur,
která ve své éře 70. a 80. let byla v Konici
opravdovým pojmem.
Hvězdou večera pak byla folkrocková
hudební skupina Fleret. Čas jejích příprav
zkrátila divákům svým vystoupením skupina
historického šermu Eques Tempus z Ochoze.
Finále celodenního programu připraveného
MěKS Konice a agenturou FLAME IN STARS za
spolupráce ZUŠ Konice jako vždy obstaral
ohňostroj. Právě on přilákal na konické
náměstí tisíce návštěvníků i ze vzdálenějšího
okolí. Ohlasy na ten letošní nešetřily chválou.
Kromě vynikající práce pyrotechniků
ohňostrůjců ze společnosti Flame in Stars
přispělo k celkovému dojmu i skvělé počasí.
Po ohňostroji starosta města František Novák
p o p řá l v š e m k vá n o č n í m s vá t k ů m
a poděkoval paní Vyroubalové za krásný
vánoční strom, který městu Konici věnovala .
Celými Vánočními trhy provázel herec
a moderátor Petr Polák, který ke konickým
trhům snad už neodmyslitelně patří.
Závěr trhů patřil populární kapele Kreyn.
Děkujeme Městu Konici, které vyčlenilo
potřebné finanční prostředky pro Městské
kulturní středisko, a to mohlo finančně
vypořádat účinkující, technické zabezpečení,
moderátora i jejich občerstvení.
Milena Navrátilová, ředitelka MěKS
Foto: Helena Baronová,
a redakce Zpravodaje
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ZPRÁVY Z RADNICE
Rada
města Konice
3. listopadu 2014
Usnesení č.03/2014
1. Rada města Konice revokuje usnesení RM
Konice č.2/2014 bod 2 a doporučuje ZM
neschválit: a) prodej pozemku p.č. st. 129 včetně
budovy č.p. 82 – hasičská zbrojnice a pozemku p.č.
313/3, vše v k.ú. Čunín,
b)prodej pozemku p.č. st.164 včetně budovy č.p.
131 – bývalé mateřské školy a pozemku p.č. 122/2
v k.ú. Runářov
firmě La-Iglesia 2014 s.r.o., IČ 03130886,
c)ukládá MPO nabídnout zájemci o koupi
pronájem těchto nemovitostí, případně navrhnout
možnost jiného využití.
2. Rada města Konice schvaluje použití finančních
darů MěKS Konice na zajištění koncertů KPH:
15.10.2014 v celkové výši 7.000,-Kč, 12.11.2014
v celkové výši 3.000,-Kč, 30.11.2014 v celkové výši
2.000,-Kč a 26.12.2014 v celkové výši 4.000,-Kč dle
darovacích smluv.
3. Rada města Konice schvaluje rozpočtové
opatření č. 66/2014 a doporučuje ZM schválit
rozpočtové opatření 67/2014.
a)Rozpočtové opatření č.66/2014
(102/2014/FIN):
Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci uvolněnou
Krajským úřadem Olomouckého kraje ve výši
152.674,- Kč na činnost odborného lesního
hospodáře za období III. čtvrtletí 2014
v případech, kdy jeho činnost hradí stát.
V příjmech bude rozpočtováno na položku 4116,
ÚZ 29 008, ve výdajích na § 3749, položku 5213, ÚZ
29 008.
V rozpočtu a účetní evidenci musí být jejich příjem
a čerpání označeny účelovým znakem 29 008,
který umožní oddělené vyúčtování skutečných
příjmů a výdajů. Lhůta, v níž má být účelu
dosaženo, je do 31. prosince 2014. Účelové
prostředky podléhají finančnímu vypořádání se
státním rozpočtem za rok 2014.
b)Rozpočtové opatření č.67/2014
(104/2014/FIN):
Jedná se o změnu v rozpočtu města. Příjmy
z projektu „Realizace snížení energetické
náročnosti budovy městské polikliniky v Konici“,
projekt č. CZ.1.02/3.2.00/13.20102, akce
č. 14166663, ve výši 1.381.947,32 Kč.
V příjmech bude rozpočtováno:
Pol. 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR,
N,Z,UZ 54 5 15835 org. 9000010 - 1.305.172,- Kč.
Pol. 4213 Investiční přijaté transfery ze státních
fondů N,Z,UZ 54 1 90877 org. 9000010 76.774,78 Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
Na položku Uhrazené splátky dlouhodobých
půjček 8124 - 1.381.947,32 Kč.
Splátka ČS a.s. dle Smlouvy o úvěru č. 0396371499
ze dne 2.7.2014, článek V splácení úvěru, bod 1. ve
výši 1.381.947,32 Kč.
4. Rada města Konice schvaluje odměnu ředitelce
Mateřské školy Konice dle předloženého návrhu
(103/2014/FIN – oddělení školství).
5. Rada města Konice bere na vědomí Žádost
o finanční podporu sociálních služeb Poradny
a půjčovny PAPRSEK ve Vyškově na rok 2015.
6. Rada města Konice schvaluje Klubu českých
turistů, oddílu Konice, výpůjčku zasedací
místnosti č. 212, (tj. velké zasedací místnosti v
prvním patře konického zámku) za účelem konání
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výroční schůze dne 18. ledna 2015 od 14:00 do
17:00 hod.
7. Rada města Konice bere na vědomí Žádost
o finanční podporu na zřízení nového babyboxu
v Olomouci.

náklady na provoz vlastního zařízení nebo
příspěvku na provoz zařízení zajišťovaného jinými
subjekty pro děti zaměstnanců. Rodiče zase mohou
využít slevu na dani, pokud služby dětské skupiny
využijí.

Usnesení bylo schváleno v poměru: pro 5, proti 0,
zdržel se 0

SNAZŠÍ VÝMĚNA PRŮKAZU
PRO HANDICAPOVANÉ

_________________________________________________________

Držitelé průkazu TP, ZTP a ZTP/P si budou moci
vyměnit tyto průkazy bez zbytečných
administrativních průtahů a správního řízení, které
by znovu posuzovalo jejich zdravotní stav. Nárok na
příspěvek na mobilitu bude navíc nově vázán přímo
na nárok na průkaz osoby se zdravotním
postižením ZTP nebo ZTP/P.

Co se mění od ledna 2015?
Novinky Ministerstva práce
a sociálních věcí
Nový rok přinese některé změny v oblasti práce
a sociálních věcí. Zavádí se porodné i na druhé dítě,
senioři si na důchodech polepší o zhruba 200 korun
měsíčně a minimální mzda vzroste na 9 200 Kč.
PODPORA RODIN S DĚTMI
Porodné bude i na druhé dítě a dosáhne na něj více
rodin.
U prvního dítěte zůstane částka porodného na 13
tisících korunách, u druhého půjde o 10 tisíc korun.
Ministryně Michaela Marksová prosadila zvýšení
koeficientu z 2,4 násobku na 2,7 násobku životního
minima rodiny, takže na porodné bude mít nárok
širší okruh rodičů. Na porodné u prvního dítěte by
tak měly dosáhnout domácnosti s čistým příjmem
do 20 817 korun, u matky samoživitelky do 13 176
korun. Polepší si také ženy, kterým se narodí
vícerčata. Zatímco dosud dostávaly od státu
maximálně 19 500 korun (nebo jen 13 tisíc), nově
získají 23 tisíc korun. A nezáleží, zda půjde o jejich
první, nebo následný porod. Více informací
naleznete na webových stánkách MPSV.
ZAVEDENÍ DĚTSKÉ SKUPINY
Pomáháme rodičům lépe sladit pracovní a rodinný
život.
Již od 29. listopadu 2014 je účinný zákon
O poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.
Dětské skupiny usnadní rodičům dětí lépe sladit
rodinný a pracovní život. Dětské skupiny pomohou
vyřešit chybějící místa pro děti předškolního věku
a doplní stávající systém péče o předškolní děti.
Založení takové skupiny bude administrativně
i finančně méně náročné než je tomu u klasických
školek. Zaměstnavatelé si mohou daňově uznat

PŘECHOD FINANCOVÁNÍ
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA KRAJE
Peníze na sociální služby budou nyní rozdělovat
kraje, které znají místní poskytovatele mnohem
lépe než lidé z ministerstva. Nově bude zákonem
stanovena výše procentního podílu každého kraje
na celkovém ročním objemu finančních prostředků
vyčleněných ve státním rozpočtu, dojde tak ke
stabilizaci a větší provázanosti na střednědobé
plány rozvoje sociálních služeb. Kraj bude mít také
povinnost určovat síť sociálních služeb na základě
zjištěných potřeb obyvatel.
OPATŘENÍ PROTI ZNEUŽÍVÁNÍ DOPLATKU
NA BYDLENÍ
Bráníme zneužívání doplatku na bydlení
v ubytovnách.
Nová pravidla pro vyplácení pomoci v hmotné
nouzi pomůžou přerušit bující obchod s chudobou
v ubytovnách. Zamezí se především neefektivnímu
vyplácení doplatku na bydlení. Doplatek na bydlení
bude podle návrhu nově poskytován ubytovnám,
které splní hygienické standardy kvality bydlení.
Zároveň se bude moct poskytnout doplatek na
bydlení osobám, které bydlí na ubytovně, pouze se
souhlasem obce. Hygienické standardy kvality
bydlení a souhlas obce se budou vyžadovat od
května 2015. Bude také stanovena maximální výše
nájemného podle částky dané v místě obvyklé
a normativních nákladů na bydlení podle zákona
O státní sociální podpoře.
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MŠ Konice

ZPRAVODAJ KONICE
Čapkové, se spoustou hudebních nástrojů a také
představení „Vánoční pohádka“, kterou pro nás
zajistilo Městské kulturní středisko Konice.

Vánoční čas v Mateřské škole Konice

Již tři týdny před Vánocemi ve třídách panovala
vánoční atmosféra. Děti nezahálely, zdobily své
třídy, strojily stromečky, vyráběly vánoční
přáníčka, dárečky, dekorace, všude se peklo
cukroví nebo perníčky. A pak to všechno začalo.
Nejdříve jsme navštívili vánoční výstavu v zámku,
kde se objevil Mikuláš a obdaroval děti sladkostmi.

Brzy jsme začali s přípravami na vánoční besídky.
Protože od září jsme se pilně učili, sestavit program
nebyl nějak velký problém. Všichni recitovali,
zpívali, tancovali a hráli pohádky. Děti svým
vystoupením potěšily rodiče a společně jsme zažili
klidné a příjemné chvíle v předvánočním shonu.
Nejvděčněji naše děti přijímají babičky
a dědečkové v domově důchodců v Jesenci. I letos je
nejstarší předškoláci potěšili svým „Vánočním
zpíváním“. Tak jako každý rok patří velké
poděkování autobusové dopravě BUSY Studená za
sponzorování dopravy.
Děti měly v naší mateřské škole opravdu kouzelné
Vánoce zakončené bohatou nadílkou nových
hraček pod nazdobenými stromečky.

Všem přejeme
úspěšný vstup do nového roku, všechno dobré,
pevné zdraví a mnoho osobních a pracovních
úspěchů v novém roce.
To už se děti moc těšily, že Mikuláš přijde i do
mateřské školy, a také se tak stalo. Příchod
úžasného Mikuláše, čerta a anděla jsme oslavili
básničkami, písničkami a za to, že děti byly hodné,
dostaly všechny od anděla balíčky s dobrotami.
Společně s Mikulášem, čertem a andělem jsme se
potom byli podívat na stromeček, který zdobí naše
náměstí, a znovu jsme si zazpívali a zarecitovali.
Děti měly krásný zážitek, radost v očích - a čerta se
vůbec nebály!

Ve vánoční čas nemohou chybět pohádky. Přímo
v MŠ děti zhlédly „Vánoční příběh z kouzel lesa“,
muzikoterapeutické představení paní Lucie

kolektiv zaměstnanců Mateřské školy Konice
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Informace o alergenech v pokrmech
připravených ve školní jídelně
Od 13.12.2014 nabývá účinnost Nařízení EU
1169/2011 O poskytování informací o potravinách
s p o t ře b i t e l ů m , k t e ré u k l á d á p ov i n n o s t
stravovacích provozů uvádět alergeny obsažené
v nabízených pokrmech. Tato povinnost se týká
nejen výrobců potravin, ale i veřejného stravování
(restaurací, pekáren, jídelen, nemocnic). Alergeny
se rozumí potraviny, které mohou u přecitlivělých
jedinců vyvolat nepřiměřenou reakci imunitního
systému. Projevy alergické reakce jsou např.
kýchání, svědění, kopřivka, otoky, nadýmání,
dýchací potíže, svědění rtů a úst, nevolnost, křeče,
průjmy.
Seznam alergenů, které podléhají legislativnímu
označování dle směrnice 1169/2011 EU:
1. obiloviny obsahující lepek
2. korýši a výrobky z nich
3. vejce a výrobky z nich
4. ryby a výrobky z nich
5. jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky
z nich
6. sójové boby (sója) a výrobky z nich
7. mléko a výrobky z něj
8. suché skořápkové plody, tj. mandle, lískové
ořechy, ořechy
9. celer a výrobky z nich
10. hořčice a výrobky z ní
11. sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
12.oxid siřičitý a siřičitany (ve vyšších
koncentracích)
13. vlčí bob (lupina) a výrobky z něj
14. měkkýši a výrobky z nich
Školním jídelnám se v tomto ohledu nechává
prostor při aplikaci tohoto ustanovení, zejména
s ohledem na charakter a druh konkrétního
školského zařízení, kterého se označení
přítomnosti alergenní složky týká.
Přítomnost alergenu bude školní jídelna při MŠ
Konice vyznačovat na jídelním lístku číslem
označujícím alergen. Dále bude na jídelním lístku
číselný seznam s názvem alergenu. Přítomnost
alergenu je přenesena z receptur a ingrediencí,
které byly aktuálně použity při výrobě jednotlivých
pokrmů ve školní jídelně. Podrobnější informace,
seznamy nebalených potravin a pečiva s označením
alergenů jsou k dispozici u vedoucí školní jídelny.
Značení alergenů v jídelnách plní pouze informační
funkci. Jednotlivé přecitlivělosti si musí každý
strávník nebo jeho zákonný zástupce sám uhlídat.
Jana Dosedělová,
ved. ŠJ při MŠ Konice

ZŠ a G Konice
Školní jídelna
Školní jídelna při ZŠ a G Konice zajišťuje v letošním
školním roce obědy pro celkem 500 žáků, studentů
a pracovníků školy. Technologické vybavení školní
jídelny je na solidní úrovni a je průběžně
obnovováno a doplňováno. Vývoj stravovacích
technologií jde však neustále kupředu a nemohl se
vyhnout ani naší jídelně. Naším zbožným přáním
bylo získat konvektomat. Konvektomat je
kuchyňské zařízení, které kombinuje vlastnosti
horkovzdušné a parní trouby a je vhodné pro
mnoho způsobů tepelného úpravy jídel.
K výhodám této technologie patří krátké časy
vaření a šetrnější způsob úpravy pokrmů
v porovnání s běžnými způsoby tepelné úpravy, což
umožňuje připravovat šťavnatější a chutnější
pokrmy.
Toto naše přání se nám splnilo letos, kdy vedení

ZPRAVODAJ KONICE
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školy spolu s vedením města Konice zajistili
a uvolnili potřebné finanční prostředky ve výši 230
tisíc Kč a konvektomat do naší školní jídelny
pořídili.
Obsluha nového zařízení byla, a možná ještě
nějaký čas bude, novinkou i pro pracovnice školní
jídelny. Pro obsluhu tohoto moderního zařízení
byly určeny 2 pracovnice ŠJ. K zaškolení jsme si
pozvali naši bývalou spolupracovnici, která nám
ukázala a poradila, jak s konvektomatem pracovat.
A je potřeba říct, že naše pracovnice „školení“
zvládly, o čemž svědčí to, že prakticky okamžitě
s ním začaly pracovat a jejich první reakce na práci
v konvektomatu jsou pozitivní. Věříme, že
pozitivní budou i reakce našich strávníků, o jejichž
spokojenost nám jde především.
Děkujeme vedení školy a městu Konici a našim
strávníkům přejeme dobrou chuť.
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MŠ Skřípov
Adventní čas v MŠ Skřípov
V ten pravý mikulášský čas – 5. prosince – i do naší
školičky zavítala nadílka. Na starost ji měla pravá
nefalšovaná čertice, která obcházela naši školku.
Když viděla, že ve školce jsou samé hodné děti,
nechala jim za oknem nadílku, děti pozdravila
a nikoho si v pytli neodnesla.
Další adventní potěšení jsme mohli dětem dopřát
díky obci Skřípov, která zajistila dětem z mateřské
školy i dětem z okolí v kulturním domě ve Skřípově
divadelní představení. S pohádkou Včelí královna
k nám 10 .prosince zavítalo Divadlo dětského
diváka z Přerova. Děti byly z pohádky nadšené
a některé z nic se staly samotnými aktéry
a pomáhaly princi na těžké cestě za princeznou. Po
skončení pohádky se pojednou v sále zjevil
sv. Mikuláš s andělem a plným košem nadílky pro
všechny přítomné děti.

Vlasta Klíčová
vedoucí ŠJ při ZŠ a G Konice

.

Přesně za týden, následující středu, proběhla v naší
školce vánoční besídka. Děti si připravily pro své
blízké vánoční vystoupení a v podobě čertíků
pekelníků zazpívaly písničky a přednesly básničky.
Po krátkém programu rozdaly maminkám
i babičkám vánoční přání, která samy s paní
učitelkou vyráběly. Pro všechny bylo připravené
občerstvení a na závěr čekalo rozbalování dárků
pod vánočním stromečkem.

Do nového roku 2015
mnoho štěstí, zdraví, a spokojenosti
přeje ZŠ a G Konice

Vánoční výstava 2014

PF 2015
Ve dnech od 1. do 10. prosince proběhla
v konickém zámku Vánoční výstava. Vernisáž
výstavy zahájil 30. listopadu pěvecký sbor
Proměny z Prostějova, který následně vystoupil na
Adventním koncertě při slavnostním rozsvícení
vánočního stromu na náměstí v Konici. Obě již
tradiční akce byly jako každý rok pořádány
Městským kulturním střediskem Konice.

Úspěšný vstup do nového roku 2015,
pevné zdraví,
mnoho osobních i pracovních úspěchů
přeje
Základní umělecká škola Konice

Kolik nás je?
Údaje k 30.11.2014

Výstava se těšila velkému zájmu jak ze strany
vystavovatelů, tak návštěvníků. Kromě široké
veřejnosti výstavu navštívili hojně koničtí žáci
a studenti, děti z MŠ a klienti domovů důchodců.
Mgr. Jiřina Novotná

Počty obyvatel dle částí obce:
Konice
2 106
Čunín
177
Křemenec
124
Ladín
82
Nová Dědina
164
Runářov
125
celkem
2 778
matrikářky MěÚ Konice

S koncem kalendářního roku bych chtěla také
trochu bilancovat a hlavně děkovat. Stále
pokračuje rekonstrukce budovy – zateplení,
výměna oken, okapy. Při tom všem se dostalo i na
obnovu a vylepšení vnitřního zařízení naší
školičky. Velký dík za finanční přispění patří paní
doktorce Anně Látalové a dalším dárcům
a příznivcům, díky nimž můžeme dětem průběžně
vylepšovat prostředí v naší školce.
Ivana Ošlejšková,ředitelka MŠ

ZPRAVODAJ KONICE
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Program MC Srdíčko
leden 2015
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 února 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
·
6.1. - Tři králové - zpívání u jesliček
·
14.1. - Prasátko pro štěstí
·
21.1. - Sněhuláčkovo dopoledne
·
28.1. - Školička pro nejmenší
Do 2..1. 2015 ZAVŘENO
Středa (14 - 17 hodin)
Mezigenerační setkávání v Srdíčku, 739 246 019
Čtvrtek (9 - 13 hodin) Srdíčkový klub,
739 246 019
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
Pátek (pro předem objednané) Laktační
poradenství, 739 246 019
Mimořádné akce leden 2015:
9.1. od 9hod. - Tříkrálové koledování se
Srdíčkem
28.1. od 14.30 hod. Beseda o možnostech
využití sociálních služeb nejen na Konicku –
Mgr. Jana Procházková
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Komunitní plánování sociálních služeb Konicka
Z činnosti poskytovatelů sociálních
služeb Konicka
Domov důchodců v Jesenci
Modernizujeme sociální službu pro seniory

Sociální služba je v Jesenci poskytována
v prostorách barokního zámku
už dlouhá desetiletí. Přestože Domov důchodců
v Jesenec sídlí v historické památkově chráněné
budově, snažíme se službu modernizovat
a umožnit tak uživatelům žít kvalitní život ve stáří.
Jak jsme v loňském jarním čísle Zpravodaje
Konicka naznačili, co vše bychom chtěli v Domově
změnit, můžeme konstatovat, že mnohé záměry
byly realizovány. Jednalo se například o odstranění
bariér pro pohyb a dovybavení pokojů nábytkem.
Našim seniorům nabízíme pestré a bohaté vyžití.
Řada volnočasových aktivit je představena níže ve
fotokoláži. Jedná se o průřez akcemi loňského roku,
tak jak probíhaly v čase. Některé se již staly tradicí
(např. Ostatková, Vinobraní, Mikulášská) a jiné
jsme zařadili jako novinku (orientální tance a nové
výtvarné techniky).
Oblíbené opékání se již po dvakráte konalo
v zahradě pod novým zastřešením krbu, které si

klienti nazvali Koliba. Klienti si rovněž oblíbili
pobyt v Solné jeskyni, která dostala s koncem
loňského roku nový interiér v provensálském
stylu. Do programu byla zařazena pravidelná
návštěva profesionální canisterapeutky a jejích
čtyřnohých mazlíčků.
Letos u nás proběhne jubilejní desátý ročník
Sportovních her. Jde o akci nadregionálního
charakteru a na její realizaci se budou podílet nejen
zaměstnanci našeho Domova, ale máme
přislíbenou pomoc i starších dětí ze ZŠ Ptení, čímž
dochází nejen k setkání mezi seniory, ale též i mezi
generacemi vůbec.
Jako poslední příspěvek k modernizaci služby lze
zařadit spuštění wi-fi připojení. Využít tuto
fakultativní službu mohou klienti i návštěvy
Domova od počátku tohoto roku. Nápad
zprostředkovat moderní způsob komunikace
vznikl jako reakce na měnící se typy a potřeby
našich klientů.
Většina aktivit mohla být uskutečněna jen díky
sponzorským darům našich jednotlivých
donátorů. I malá částka byla a je pro nás důležitá.
Všem ještě jednou děkujeme.
Foto a text: PhDr. Yvona Andělová
a Jana Nedbalová

Volnočasové aktivity

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

Pečení velikonočních perníčků.

Mikulášská nadílka.

Tradiční zábava vinobraní
s orientálními tanci.

Thudebně-taneční
ostatková veselice

Opékání buřtů.

Canisterapie.

Sportovní hry.

Muzeum řemesel Konicka o.s.

Turnaj o ceny
Člověče, nezlob se.

Děkuji všem návštěvníkům expozic muzea, kteří
letošní rok navštívili konický zámek a zhlédli jeho
prostory. Celkový dojem je popsán v návštěvní
knize umístěné v hlavní expozici řemesel. Byl bych
rád, kdyby do zámku zavítalo více návštěvníků
z Konicka. Posledním návštěvníkem letošního
roku byla rada Olomouckého kraje spolu
s hejtmanem panem Jiřím Rozbořilem, který velmi
ocenil muzeum zápisem do uvedené knihy. Děkuji
také pracovnicím MěKS, které prováděly
návštěvníky zámku naším muzeem.
Jelikož muzeum své sbírky neustále rozšiřuje,
chystáme pro naše návštěvníky další překvapení
i na příští rok.
Ještě jednou děkuji a přeji vše nejlepší v novém
roce.
Pavel Šín, předseda o.s

Sportovní hry.

ZPRAVODAJ KONICE
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KULTURNÍ
PŘEHLED
LEDEN 2015
VÝSTAVY
V pátek 30. ledna 2015 v 16 hodin vernisáž
výstavy za účasti autora

Josef Franc
CESTY NA BALKÁN ZA PŘÍRODNÍMI KRÁSAMI SRBSKA

KPH
Středa 28. ledna 2015 v 19 hodin, zámek Konice

Otevřeno od pondělí 2.2. 2015 do pátku 27.2.
2015 ve všední dny od 10 do 12 a od 13 do 15
hodin.

ZÁJEZD DO DIVADLA
V sobotu 28. února 2015 v 16 hodin
Moravské divadlo Olomouc

FRANC LEHÁR

PAGANINI

ZÁMEK
Prohlídková trasa

KONCERT FLÉTNOVÉHO TRIA
Lucie Najbrová
Lenka Holubová
Martina Nováková
Trio zobcových fléten ve složení Lenka Holubová,
absolventka Církevní konzervatoře v Kroměříži ve
hře na flétnu, nyní kantorka ZUŠ Konice, vyučující
na pobočce v Protivanově, Lucie Najbrová,
absolventka Konzervatoře P. J. Vejvanovského
v Kroměříži ve hře na flétnu,tohoto času též
kantorka v ZUŠ Konice, a nedílnou součástí tria je
i Martina Nováková, studentka 4. ročníku
Gymnázia v Boskovicích, absolventka ZUŠ Velké
Opatovice ve hře na zobcové flétny pod vedením
Lenky Holubové. Těšit se můžete jak na skladby
renesanční a barokní, tak i na skladby současných
autorů v úpravě pro tři zobcové flétny.
Vstupné: 100/80 Kč
Koncert podporují: MUDr. Libor Švec- lékař
pro děti a dorost a MUDr. Svatava Dvořákovázubní lékařka

Balkánský poloostrov je sice součástí evropského
kontinentu, a není od nás nijak zvlášť daleko
vzdálený, po překonání zhruba tisícovky kilometrů
se ale naráz ocitáme v úplně jiném světě. Ve světě,
kde platí jiné tradice i společenská pravidla, jiné
hodnoty. Budeme-li vnímavými návštěvníky
i dobrými hosty, přinese nám putování po
jednotlivých balkánských státech svoje kouzlo,
kvůli němuž se sem budeme stále vracet.
Nejbližším státem na naší balkánské cestě je
Srbsko. Je to krásná země se zajímavou přírodou
a sakrálními i světskými památkami, které stojí za
to si prohlédnout.

LEDEN 2015

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.

V roce 2015 je obecným účelem Tříkrálové sbírky
pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás
i v zahraničí a podpora charitního díla.
V konickém regionu proběhne sbírka
ve dnech 9. a 11. ledna 2015. Sbírka bude
zahájena mší svatou s požehnáním koledníkům.
9. ledna 2015 v 18.00hod. v konickém farním kostele.
Hlavním dnem koledy bude Sobota 10. 1. 2015.

Opereta ve třech dějstvích
Kvůli vzhledu i talentu byl částí veřejnosti
považován za ďábla, potýkal se s vášní pro karban,
ale především se zařadil k největším světovým
houslovým virtuosům. Takto o osudu Niccolò
Paganiniho pojednává opereta Franze Lehára,
kterou ě uvede Moravské divadlo Olomouc.
Cena vstupenky včetně dopravy 450,-Kč.
Děti a studenti 340,-Kč.
Odjezd autobusem ve 14.30 hod.
Nahlásit nejpozději do 26.1.2015 v kanceláři
MěKS, nebo na tel.: 582 397 250, 601 590 007

Sbírka svou šíří a zaměřením je důkazem solidarity
ve společnosti, prostředkem pro sdílení odpovědnosti,
chce nezávisle a pružně reagovat na potřeby lidí potřebných
a lidí v nouzi.

LEDEN 2015

Žijí s námi,
psi, kočky, králíčci, fretky a spousta
dalších…

Má nedávná návštěva zubaře a velké množství
zvířecích pacientů se špatnými zuby
a nemocnými dásněmi mi pomohlo najít téma
k napsání dalšího článku. Sami si čistíme zuby 2 x
denně, chodíme na preventivní prohlídky,
problémy se snažíme řešit rychle, protože to bolí.
Péče o zuby psů a koček ale bývá na úplném okraji
zájmu jejich majitelů a chovatelů. Bohužel, to je
veliká chyba. Dnes se snažíme všelijak prodloužit
věk těchto našich společníků zaváděním nových
krmiv, moderních diagnostických , léčebných
a speciálních rehabilitačních postupů, ale na zuby
se často zapomíná. A přitom každý z nás, kdo někdy
trpěl bolestí zubů, ví, jaká je to „radost“, a nikomu
by to nepřál. Tak proč se často setkáváme se
zanedbáním péče o zuby psů a koček? Asi je to
proto, že péče o ústní dutinu zvířete nemá pevné
místo v každodenní chovatelské rutině. Snad se to
časem změní a naši mazlíčci tu s námi pak budou
ještě déle a bez bolesti, s chutí ke kousání a bez
nepříjemných pocitů v tlamě. Tyto pocity a bolesti
jsou nám často skryty, protože zvíře neumí mluvit
a, bohužel pro něj, "hodně vydrží“, než si
všimneme, že by mohl být nějaký problém. Častým
argumentem lidí je to, že dřív v přírodě si psi přece
také zuby nečistili. To je sice pravda, ale divocí
předci měli jednotnější a ideálně formovaný tvar
hlavy s dobrým funkčním skusem, ideálně
uzpůsobeným pro jejich volný způsob života.
Určitě na problémy se zuby trpěli méně než dnešní
šlechtěná plemena. A pokud už je nějaký problém
postihl, kaz, zánět dásní či zlomený zub, tak
s následnou infekcí dlouho nepřežívali. A jsme
u jádra problému. Infekce a bolest je to, oč tu běží.
Tyto dvě věci problémy se zuby doprovází.
Bolest by se měla vždy řešit. Je trestuhodné nechat
zvíře s bolestí. Jak už jsem uváděla, zvířata většinou
víc vydrží. Tam, kde by člověk už "lezl po zdi"
a nejedl, oni ještě potravu zpravidla přijímají, a
přitom mají vážně nemocné zuby a dásně. Jsou tak
nastavení. Kdo nejí, umře. Častý argument majitelů,
že pes žere, tudíž mu nic není, může být proto
mylný. Bolest zubů se může projevit třeba jen
zvýšenou agresivitou, horší náladou či sníženou
aktivitou. Někdy lidé tyto příznaky zaměňují za
příznaky stárnutí.
Jak poznáme, že má náš pes či kočka problém
v dutině ústní? Prvním příznakem je zánět dásní
(zarudnutí kolem krčků zubů) a zápach. (Ten může
mít víc příčin. Ale zde se omezíme pouze na
problémy se zuby.) Základní příčinou všech těchto
problémů je zubní plak – to jsou vlastně vrstvy
bakterií žijících na povrchu zubů. Tento plak se
hromadí, ukládají se do něj minerální látky ze slin,
a vzniká tak zubní kámen. Ten dále narůstá
a odtlačuje dásně. Rozvíjí se těžký zánět dásní
a celého závěsného aparátu zubu, který je
doprovázen bolestivostí, krvácením, úbytkem
kostní tkáně, do které je zub vsazen, a samozřejmě
zápachem. Po určité době dojde k uvolnění zubu
a jeho ztrátě. Po celou dobu bakterie tvořící plak
produkují toxiny a otravují celý organizmus.

ZPRAVODAJ KONICE
Nejčastěji infekce poškozuje srdce, klouby
a ledviny.
Toto jsou všechno pádné důvody, proč věnovat
zubům pozornost. Začít musíme prohlídkou
chrupu. Zuby musí být bílé, bez nahnědlých nebo
nažloutlých nánosů u krčků. Pokud tyto nánosy
zaznamenáme, je dobré navštívit veterináře. Zde se
může jednat již o zubní kámen a ten je nutno
odstranit ultrazvukovým přístrojem v sedaci či
v celkové narkóze. A to i v případě vyššího věku
pacienta. Další argument majitelů je, „on už je
starej, to už nestojí za to“. Ani zde není možno
souhlasit. Jak už bylo řečeno, jedná se o extrémně
bolestivý stav a veliké riziko průniku infekce do
těla. Proto je dobré ho řešit i za cenu určitého rizika.
Po odstranění zubního kamene a ošetření chrupu
veterinářem přichází na řadu preventivní péče
majitele.
Zde je několik možností:

·
Čištění zubů – nejúčinnější, ale nejpracnější
způsob. Zuby čistíme speciální enzymatickou
zubní pastou pro zvířata a kartáčkem, a to
v ideálním případě denně, ale i čištění obden
přinese efekt. Lidské pasty se nedoporučují,
protože pění a zvíře by je polykalo. Neumí ji
vyplivnout. U pasty vyráběné pro zvířata nevadí, že
ji spolknou.
·
Enzymatické žvýkací plátky – používají se hlavně
u psů. Jedná se o speciální plátky nasycené
podobným enzymem jako zubní pasty. Majitelé
často kupují v prodejnách chovatelských potřeb
různé žvýkací tyčinky. To ale není totéž. Zásadním
rozdílem je obsah enzymů. Používání
neenzymatických tyčinek nemá přesvědčivý efekt.
·
Přídavek do vody – jedná se o speciální přípravek,
který se přidává do pitné vody a pomáhá
rozpouštět zubní plak. Jde vlastně o druh ústní
vody. Chuťově a pachově je tento přípravek
neutrální a nesetkáváme se s problémy s jeho
příjmem. Nicméně doporučujeme požádat svého
veterináře o vzorek tohoto přípravku a nejdříve
zkusit, zda ho zvířata nebudou odmítat.
·
Přídavek do krmiva – jedná se o preparát, který se
přidává v nepatrném množství do krmiva.
Základem přípravku je specifická mořská řasa,
která obsahuje látky tlumící růst bakterií zubního
plaku.
Uvedený výčet jistě není vyčerpávající, ale
obsahuje hlavní možnosti zubní prevence. Veškeré
uvedené přípravky seženete u svého veterináře.
Vážení klienti, děkujeme za projevenou
důvěru a spolupráci v uplynulém roce
a do roku 2015 Vám přejeme hodně zdraví,
štěstí, spokojenosti
a úspěchů osobních i pracovních.
MVDr. Eva Kouřilová a kol.

PF 2015
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Program KČT
leden 2015
Čtvrtek 1.1.2015
Velký Kosíř – vlakem v 9.11hod. do Lutotína. Bez
značky na Velký Kosíř. Vzít uzeninu na opékání.
Zpět na vlak do Kostelce. Odjezd v 15.14hod. nebo
17.14hod. 12km.
Neděle.4.1.2015
Kolem Konice – sraz ve 14hod. na kruháči,
procházka podle počasí.
Sobota 10.1.2015
Bělá – vlakem v 10.47hod. do Dzbele. Půjdeme přes
Bělou ke Kladkám a od Křížku naučnou stezkou
do Jesence a dále do Konice. 12km.
Neděle 18.1.2015
Členská schůze KČT
Ve 14hod. v klubovně konického zámku.
Neděle 25. 1. 2015
Vyšehrad – sraz ve 13hod. na autobusovém
nádraží, po žluté značce ke kapličce na Vyšehrad,
dále podle počasí. 6 – 8km.
Sobota 31.1.2015
Olomouc – Zmrzlé Hanák – vlakem v 7.41 hod. do
Olomouce, sraz u skautského domu, ul. Holická.
Trasy 10, 15km. Odjezd v 14.32hod. nebo
16.30hod.

únor 2015
Neděle 8.2.2015
Ladín – sraz v 13hod. u sokolovny, kolem rybníčků
do Břeszka. Po silnici do Ladína a do Konice. 7km.
Neděle 15.2.2015
Čunín – sraz v 13hod. na kruháči, statkovou cestou
přes Runářov do Čunína a po silnici do Konice.
Nebo vlakem v 15.39hod. 6-10km.
Sobota 21.2.2015
Šumperská zimní 50 - odjezd vlakem v 7.41hod.
do Šumperka, Středisko volného času Doris, ul. 17.
listopadu 2. Trasa 15km. Odjezd vlakem
v 15.28hod. do Konice.
Sobota 28.2.2015
Přemyslovice – vlakem ve 12.41hod. na Stražisko,
po červené značce do Přemyslovic, bez značení ke
koním na Zámeček a dále na Bělák na vlak
v 17.23hod. 9km.
Zveme všechny příznivce turistiky, aby se k nám
přidali.
Zdrávi došli!!!

Z ČINNOSTI DĚKANÁTNÍHO CENTRA PRO RODINU KÁNA KONICE
leden 2015
Senioři se setkají ve společenství KLAS na faře v pátek 2. ledna po ranní mši svaté a adoraci
v 9 hodin. Budeme tentokrát rozjímat o textu eucharistické písně Pozdraven buď ve svátosti.
Setkání mládeže ve věku 12–18 let bude ve spolču BETA na faře v Konici v sobotu 17. a 31. ledna od
18 do 20 hodin.
Pro děti do 12 let bude Spolčátko na faře v Konici v pátek 23. ledna od 16 do 17.30 hodin.
Setkání společenství manželů je plánováno na konické faře na pátek 16. ledna.
Modlitební triduum Modliteb matek se bude konat v pátek 30. ledna v 16 hodin v kostele
sv. Bartoloměje v Bohuslavicích, v sobotu 31. ledna v 8.30 hodin a v neděli 1. února v 17 hodin
v kostele Narození Panny Marie v Konici.
Anna Burgetová
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