leden 2016

21. Vánoční trhy v Konici
Milí přátelé, chtěla bych Vás pozdravit za
Městské kulturní středisko v Konici a podělit
se s vámi o postřehy z Vánočních trhů.
Sobotní ráno 12.12. nás trochu nepříjemně
překvapilo. Déšť se nelíbil nikomu
a fotografie s deštníky taky zrovna moc
vánočně nevypadají. Ale program se tím nijak
neohrozil a v 9 hodin začal vystoupením dětí
z Dětského domova v Konici. Pan ředitel
Vlastimil Grepl s dětmi pilně nacvičoval, a to
bylo na jejich vystoupení vidět. A dětský
pěvecký sbor Koníček pod vedením paní
ředitelky ZUŠ Konice Bc. Daniely Blahové nás
koledami naladil na vánoční čas. Dívčí
skupina Rebelky ze Dzbele pak hezky
dopolední program zakončila.

.

Mezitím jsme přivítali skupinu Fešáci
s Michaelou Tučnou - velice vstřícné a milé
lidi, a tak mile na nás působila i jejich hudba.
Jejich program byl plný známých hitů
a zakončený vánočními skladbami. Na jejich
písně si zatančila i místní skupina country
tanců.
Před ohňostrojem starosta města pan
František Novák popřál všem klidné vánoční
svátky a všechno nejlepší do nového roku.
Ohňostroj, který následoval , připravila firma
Flame in Stars a byl nepochybně
vyvrcholením dne. Lidé se na něj sjíždějí
z širokého okolí a ani letos je nezklamal.
Celým dnem trhy provázel pan Petr Polák
a vydařený den zakončila skupina Kreyn,
hrající k poslechu i tanci.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem
sponzorům a Městu Konice, bez jejichž
podpory bychom trhy nemohli zrealizovat.
Také bych vám chtěla popřát hodně zdraví a
spokojenosti do roku 2016.
Milena Navrátilová , ředitelka MěKS Konice.

Odpolední program zahájila skupina Neopets
- žáci ZUŠ Konice se svým pásmem
a následovala Timbersports- dřevařská show
, která měla hlavně u mužského publika velký
ohlas.

Náměstí bylo zaplněno krámky, které
nabízely občerstvení, řemeslné výrobky,
představili se nám keramici, drátěné výrobky,
pískované sklo i nerosty. Nechyběli ani
vánoční stromky a kapři. Děti se pak těšily na
cukrovou vatu a balónky. Na stáncích našli
návštěvníci i jmelí a všude voněl vánoční
punč.

FOTOAKTUALITY

.
V Pondělí 7.prosince zavítal Mikuláš i do MC
Srdíčko na konickém zámku s nadílkou pro ty
nejmenší. Některé děti ho vyhlížely s nadšením,
jiné s jistými obavami. Sladké překvapení však
čekalo na všechny.
JP
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ZPRÁVY Z RADNICE
Zastupitelstvo
města Konice
30. listopadu 2015
Zápis č. 7 /2015 ze 7. veřejného zasedání
Zastupitelstva města Konice, konaného
dne 30. listopadu 2015 v malém sále
zámku v Konici.
Přítomni: Ing. Leo Doseděl, Anna Hanáková,
Petr Krejčí, František Novák, Ing. Svatopluk
Odehnal, Bc. Jaroslav Procházka, Ing. Arnold
Rozehnal, Mgr. Jaromír Schön, Pavel Studený,
Pavel Šín, Vlastimil Šmída, Mgr. Petr Vařeka,
Mgr. Antonín Vymětal,
Tajemník: Ing. Bc. Opletal Dušan
Program:
1. Zahájení.
2. Kontrola usnesení ZM a RM za období od
2.11. 2015 do 30. 11. 2015.
3. Schválení rozpočtu města Konice na rok
2016.
4. Rozpočtový výhled města Konice na rok
2016 – 2019.
5. Obecně závazná vyhláška č. 6/2015
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
6. Zpráva kontrolního výboru.
7.Majetkové záležitosti.
8. Dotazy, připomínky a podněty členů ZM
a dalších osob.
9. 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 Vlastimila Šmídu
a pana Mgr. Petra Vařeku.
Předložený program byl schválen poměrem
hlasů 13-0-0.
Ad 2/ Byla provedena kontrola usnesení ZM
a usnesení RM za období od 2. listopadu 2015
do 30. listopadu 2015. Během projednávání
bodu se dostavil Ing. Petr Ullman.
Kontrola usnesení byla schválena poměrem
hlasů 14-0-0.
Ad 3/ Zastupitelé obdrželi písemný materiál
k rozpočtu města Konice na rok 2016 v jeho
příjmové i výdajové části dle předloženého
návrhu zveřejněného na úřední desce města
Konice.
Ing. Odehnal – Proč klesá výnos z recyklace
odpadů?
starosta – Došlo ke snížení sazeb za recyklaci.
1.Schváleno poměrem hlasů 14-0-0.
2.Příspěvky na provoz příspěvkovým
organizacím zřízeným městem Konice:
a) Mateřská škola Konice, IČ 70988480, ve
výši 750.000,- Kč.
Schváleno poměrem hlasů 14-0-0.
b) Základní škola a gymnázium Konice, IČ
47918594, ve výši 3.700.000,- Kč.

Schváleno poměrem hlasů 13-0-1 se zdržel.
c) Městské kulturní středisko Konice, IČ
00209988, ve výši 1.620.000,- Kč.
Schváleno poměrem hlasů 14-0-0.
Rozhodnutí o poskytnutí dotací:
a) O poskytnutí dotace na rok 2016 ve výši
200.000,- Kč Charitě Konice, IČ 47921218, se
sídlem Zahradní 690, 798 52 Konice, z toho
190 000,- Kč na charitní pečovatelskou službu
a 10 000,- Kč na Mateřské centrum Srdíčko
Konice.
Schváleno poměrem hlasů 14-0-0.
b) O poskytnutí dotace na rok 2016 ve výši
100.000,- Kč Tělocvičné jednotě Sokol Konice,
IČ 47919949, se sídlem Sportovní, č. e. 205,
798 52.
Schváleno poměrem hlasů 14-0-0.
Ad 4/ Zastupitelé obdrželi písemný materiál
Rozpočtový výhled města Konice na rok 2016
-2019.
Ing. Doseděl – Využil přítomnosti p. Vrbové,
vedoucí finančního odboru a požádal
o informaci, jak vypadá výhled plnění rozpočtu
roku 2015.
p. Vrbová – Rozpočet se vyvíjí dobře, k 30. 11.
2015 jsme na 96 % v daňových příjmech.
Během projednávání bodu se dostavila MUDr.
Irena Lenfeldová.
MUDr. Lenfeldová – V rámci Charity, pokud
bude nějaký problém, budeme se obracet na
Město, neboť požadavek Charity byl snížen.
starosta – Máme podfinancováno skoro
všechno. Samozřejmě pokud nastanou
v průběhu roku problémy, budeme se je snažit
řešit.
Ing. Ullman – Ve výhledu se nepočítá s úpravou
náměstí?
starosta – S úpravou náměstí se nepočítá
z důvodu vysokých investic. Bez dotačního
titulu se neobejdeme.
Ing. Ullman – Alespoň opravy chodníků, které
jsou v katastrofálním stavu.
starosta – S opravami chodníků se již začalo
a bude se postupně pokračovat.
p. Hanáková – Šla by do Rozpočtového výhledu
zahrnout oprava ulice Zahradní?
starosta – Ulice Zahradní je naplánovaná
v roce 2017.
Ing. Odehnal – Uvedená částka na opravu
sokolovny mě připadá velmi malá.
starosta – V rozpočtovém výhledu je pouze
částka na opravu střechy, aby nedocházelo
k další devastaci objektu.
p. Hanáková – Sportovní hala u školy, jak
dlouho se musí ještě provozovat?
starosta – Udržitelnost projektu končí v roce
2016.
Schváleno poměrem hlasů 15-0-0.
Ad 5/ Zastupitelé obdrželi písemný materiál
Obecně závazná vyhláška č. 6/2015
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
MUDr. Lenfeldová – Je již v provozu drtič?
starosta – Je přihlášen, zatím bude sloužit
pracovníkům města a Službám města Konice.
Ing. Doseděl – Jak se daří městu vybírat
poplatky za odpad i od neplatičů a od občanů

LEDEN 2015
přihlášených na radnici?
p. Vrbová – V porovnání s ostatními městy
máme nejnižší dluh za poplatky. Největší
náklady jsou hlavně u velkoobjemového
odpadu a sběrného dvora.
Schváleno poměrem hlasů 15-0-0.
Ad 6/ Zastupitelé obdrželi zprávy
kontrolního výboru. Ke zprávě se vyjádřil
ředitel Základní školy a gymnázia Konice.
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávy
kontrolního výboru poměrem hlasů 14-0-1 se
zdržel.
Ad 7/ Majetkové záležitosti
a) Darovací smlouva a smlouva o zrušení
věcného břemene mezi městem Konice
a Tělocvičnou jednotou Sokol Konice týkající
se budovy č. e. 205 v Konici.
Ing. Ullman – Nesouhlasím s darovací
smlouvou.
Schváleno poměrem hlasů 14-1-0.
b) Prodej části pozemku p.č. 250/5 v k.ú.
Ladín
Schváleno poměrem hlasů 15-0-0.
c) Prodej pozemků p.č. 573/53, 573/54,
573/55, 573/56, 573/57 a 573/58 v k.ú.
Čunín.
Schváleno poměrem hlasů 15-0-0.
d) Prodej pozemku p.č. 5714/1 v k.ú. Konice
Revokuje usnesení č.5/2015-6e) ze dne 31. 08.
2015 poměrem hlasů 15-0-0 na základě
odstoupeni žadatele.
Ad 8/ Diskuze
p. Kučera – Požádal o zvážení zřídit orientační
tabule a čísla v Konici, přesunutí značky „Slepá
ulice“ v ulici Tyršova a umístit značku „Zákaz
předjíždění“ na konci ulice Husova.
p. Krejčí – Upozornil na suché stromy na Bídově
– je nutno je odstranit.
Ing. Odehnal – To samé je i v jiných úsecích
krajských komunikací.
starosta – Požadavky a připomínky budou
předány k prošetření příslušným odborům.
Vzhledem k tomu, že nebyly žádné další
dotazy a připomínky, starosta poděkoval za
účast
a jednání zastupitelstva v 19:00
ukončil.
Usnesení (7/2015)
1. Schvaluje kontrolu usnesení ZM a RM za
období od 2. 11. 2015 do 30. 11. 2015.
2. Schvaluje rozpočet města Konice na rok
2016 v jeho příjmové i výdajové části dle
předloženého návrhu zveřejněného na
úřední desce města Konice:
a) Celkové příjmy dle předloženého návrhu
50.258.970,00 Kč.
Celkové výdaje dle předloženého návrhu
52.253.970,00 Kč.
Financování ve výši 1.995.000,- Kč.
b) Příspěvkovým organizacím zřízeným
městem Konice příspěvky na provoz dle
předloženého návrhu v celkové výši
6.070.000, 00 Kč, z toho: Mateřská škola
Konice, IČ 70988480, 750.000,00 Kč,
Základní škola a gymnázium Konice, IČ
47918594, 3.700.000,00 Kč a Městské
kulturní středisko Konice, IČ 00209988,
1.620.000,00 Kč.

LEDEN 2016
Zastupitelstvo rozhodlo:
a) O poskytnutí dotace na rok 2016 ve výši
200 000 Kč Charitě Konice, IČ 47921218, se
sídlem Zahradní 690, 798 52 Konice, z toho
190.000,- Kč na charitní pečovatelskou
službu a 10.000,- Kč na Mateřské centrum
srdíčko Konice.
b) O poskytnutí dotace na rok 2016 ve výši
100 000 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Konice,
IČ 47919949, se sídlem Sportovní, č. e. 205,
798 52.
3. Schvaluje rozpočtový výhled města Konice
na rok 2016 – 2019 dle předloženého návrhu.
4. Schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. h)
zákona o obcích Obecně závaznou vyhlášku
města Konice č. 6/2015 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
5.Bere na vědomí Zprávu kontrolního
výboru.
6. a) Schvaluje darovací smlouvu a smlouvu
o zrušení věcného břemene mezi městem
Konice a Tělocvičnou jednotou Sokol Konice
týkající se budovy č.e. 205 v Konici.
b) Schvaluje prodej části pozemku p.č. 250/5
v k.ú. Ladín panu M. Navrátilovi za cenu
40,00 Kč/m2 s podmínkou zachování hranice
prodávaného pozemku 3 m od komunikace.
c) Schvaluje prodej pozemků p.č. 573/53,
573/54, 573/55, 573/56, 573/57 a 573/58
v k.ú. Čunín manželům Zlámalovým za cenu
40,00 Kč/m2.
d) Revokuje usnesení č. 5/2015 – 6e) ze dne
31. 08. 2015.

Rada
města Konice
23. listopadu 2015
Usnesení č.19/2015
1. Rada Města Konice schvaluje:
a) Rozpočtové opatření č. 50/2015.
Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci
poskytnutou prostřednictvím kraje
z Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR pro ZŠ a G města Konice
v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve
vzdělávání, prioritní osy 1 Počáteční
vzdělávání, Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Dotace ve výši 204.112,- Kč.
V příjmech bude rozpočtováno:
Podíl dotace z EU: položka 4116, ÚZ 325
33058 - 173.495,20 Kč.
Podíl dotace ze SR: položka 4116, ÚZ 321
33058 - 30.616,80 Kč .
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§ 3113 Základní školy, položka 5336 neinv.
transfery PO ÚZ 325 33058 org. 5000000 173 495,20 Kč,
§ 3113 Základní školy, položka 5336 neinv.
transfery PO ÚZ 321 33058 org. 5000000 - 30
616,80 Kč.
V rozpočtu a účetní evidenci musí být příjem
dotace a její čerpání označeny účelovými
znaky 321 33058 a 325 33058, které umožní
oddělené vyúčtování skutečných příjmů
a výdajů.
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b) Rozpočtové opatření č. 51/2015.
Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci
z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR prostřednictvím
rozpočtu krajů na výdaje jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí. Na základě
usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
UZ/17/48/2015 ze dne 25.září 2015 je
poskytnuta dotace ve výši 16.206,00 Kč.
V příjmech bude rozpočtováno na položku
4122, ÚZ 14 004 - 16.206,00 Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§ 5512, položka 5167 vzdělávání, ÚZ 14 004
org. 13000000 - 11.300,- Kč,
§ 5512, položka 5173 cestovné, ÚZ 14 004
org. 13000000 - 700,- Kč,
§ 5512, položka 5139 nákup materiálu, ÚZ 14
004 org. 13000000 - 3.000,00 Kč,
§ 5512, položka 5156 pohonné hmoty, ÚZ 14
004 org. 13000000 - 1.206,00 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 dle smlouvy.
c) Rozpočtové opatření č. 52/2015.
Jedná se o poskytnutí státního příspěvku od
Úřadu práce na výkon pěstounské péče
v souladu s § 47d odst. 3 a 4 zákona č.
359/1999 Sb., O sociálně-právní ochraně dětí
ve znění pozdějších předpisů, ve výši
12.000,- Kč.
V příjmech bude rozpočtováno:
Položka 4116 ÚZ 13010 - 12 000,- Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
Výdaje, § ostatní záležitosti sociálních věcí

V účetní evidenci musí být jejich příjem
a čerpání označeny účelovým znakem, který
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umožní oddělené vyúčtování skutečných
příjmů a výdajů.
2. Rada města Konice bere na vědomí zprávu
o výsledku veřejnosprávní kontroly podle
zákona č. 320/2001 Sb. O finanční kontrole
v ZŠ a G města Konice a MěKS Konice.
3. Rada města Konice schvaluje „Plán
inventur na rok 2015 – dotatek č. 1.
4. Rada města Konice schvaluje bezplatný
převod 2 ks hoblic ze ZŠ a G Konice.
5. Rada města Konice schvaluje Mateřské
škole Konice, příspěvkové organizaci,
Smetanova 202, 798 52 investiční akci na
zhotovení brány s oplocením mezi budovou
MŠ a budovou skladu ve výši 5.881,- Kč.
6. Rada města Konice schvaluje Dohodu
o ukončení nájmu mezi městem Konice
a MUDr. Skotákem týkající se pronájmu
místností č. 2 a 3 v budově č.p. 392 na Tyršově
ul. v Konici.
7. Rada města Konice dává souhlasné
stanovisko Millenia partners, a.s. s realizací
záměru výstavby a provozování
podporovaných bytů v Komunitním domě
seniorů na Masarykově nám. 477, 798 52
Konice.
8 . R a d a m ě s t a Ko n i c e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Konice schválit
Darovací smlouvu a Smlouvu o zrušení VB na
budovu č.e. 205, na pozemku p.č. 1381/4, do
vlastnictví TJ Sokol Konice.
9. Rada města Konice schvaluje Smlouvu
o sdružených službách dodávky elektřiny
č. 9550829673 na odběrné místo Tyršova
526, Konice (byt) mezi městem Konice a E.ON
Energie, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České
Budějovice, IČ 26078201, zastoupená
společností E.ON Česká republika, s.r.o.,
F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ
25733591.
10. Rada města Konice bere na vědomí
výsledky průzkumu spokojenosti
zaměstnanců MěÚ Konice v roce 2015.
11. Rada města Konice neschvaluje výjimku
z Nařízení města Konice č. 1/2005, Tržní řád,
ve znění nařízení č. 1/2013, článku 4.
Usnesení bylo schváleno v poměru: pro 5, proti
0, zdržel se 0.
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MŠ Konice
Adventní čas
v Mateřské škole Konice
Adventní čas v naší školičce je pro děti vždy
plný očekávání a radostí.
Již konec listopadu je ve znamení velkých
příprav na Mikuláše a Vánoce. Ve třídách
probíhaly všechny nutné přípravy, jako je
výroba andílků, čertíků a mikulášů, zdobení
stromečků, vytváření všelijakých ozdůbek,
voňavých jablíček a jiných dekorací
k výzdobě. Také to u nás pořádně zavonělo
cukrovím, které děti společně se svými
učitelkami napekly. Mezi tím vším děti pilně
procvičovaly písničky , básničky a tanečky,
poslouchaly koledy , nebo zkoušely některé
z tradičních vánočních zvyků. A najednou
bylo 4. prosince a naši školu navštívil
Mikuláš. Přišel s ním i čert a anděl. Čert
trochu zlobil, tahal se s andělem o dárečky
a prováděl i jiné lotroviny, ale nakonec vše
dobře dopadlo. I ti největší zlobílci slíbili, že
už zlobit nebudou a Mikuláš všem dětem
předal balíčky se sladkostmi. Potom jsme
všichni doprovodili čerta , anděla a Mikuláše
na náměstí k vánočnímu stromu, kde každá
třída zazpívala svou písničku, nebo
zarecitovala říkanku pro Mikuláše a tak jsme
se s ním rozloučili.

nespěchal domů, čekalo nás příjemné
posezení s kávou a voňavým cukrovím.
Ani letos nezapomněly nejstarší děti na
babičky a dědečky z Domova důchodců
v Jesenci a potěšily je svým vystoupením. Za
bezplatný odvoz do Jesence patří poděkování
autobusové dopravě Busy Studená.
Vyvrcholením adventního času v naší
mateřské škole byla návštěva místního
kostela. Pro děti bylo připravené vyprávění
s poslechem vánočních koled a prohlídkou
betléma.
Na nejkrásnější svátky v roce jsme se naladili
přímo pohádkově.
Krásné Vánoce
a spoustu splněných přání v roce 2016
přeje kolektiv MŠ Konice.

ZŠ a G Konice
Volejbalový úspěch
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ZUŠ Konice
Vánoční trhy Zlín - Neopets

Po našem vystoupení na MFF ve Zlíně
v květnu 2015 jsme dostali skvělou možnostzahrát si na Zlínském vánočním jarmarku.
Tuhle nabídku jsme samozřejmě přijali a bylo
to to nejlepší rozhodnutí! Vystoupit jsme měli
v pátek 4. 12. v 16:00 na náměstí Míru, a proto
jsme se hned ráno ten den zavřeli do
zkušebny, abychom naše budoucí diváky
nezklamali. Vše probíhalo v pohodě až na to,
že polovina kapely byla nemocná, hlavně tedy
Kuba, kterého jsme ještě ráno museli léčit. Po
společném obědě jsme se vydali na cestu do
Zlína, kde nás mile přivítala paní manažerka
celého jarmarku (my jí tímto děkujeme za
milé přivítání). Zlín nás překvapil nádhernou
vánoční atmosférou, krásně vyzdobeným a
hlavně plným náměstím lidí, kteří se na nás
přišli podívat! Celá akce se opravdu vydařila a
my se těšíme na další návštěvu Zlína.
Neopets

V následujících dnech jsme navštívili výstavu
v konickém zámku věnovanou Adventu,
abychom v dětech ještě více umocnili tu
tajemnou atmosféru Vánoc. A pak už přišly
na řadu vánoční besídky. Děti se moc těšily. A
že se umí těšit! Už od září se pilně učily a tak
sestavit program na vánoční besídky nebyl
nijak velký problém ani pro ty nejmenší. Děti
se snažily, co to šlo, s chutí předvedly, co se
naučily a ukázaly rodičům, jak jsou šikovné.

Odměnou všem byla radost dětí
a spokojenost rodičů. A protože nikdo

Základní školu a gymnázium města Konice
provází mnoho sportovních úspěchů. Není
tedy divu, že se škola rozhodla vyzkoušet
další výzvu!
Skupina mladých hráčů, kteří pravidelně
navštěvují volejbalový kroužek pod vedením
Mgr. Zdeňka Ebnera, se 1. prosince zúčastnila
krajského volejbalového turnaje na
Gymnáziu Hejčín v Olomouci. Tomuto turnaji
předcházelo okresní kolo v Prostějově, kde
volejbalisté konického gymnázia zvítězili. Boj
o postup do celostátního kola byl krutý
a nelítostný. Sešlo se mnoho kvalitních hráčů
a všichni měli jediný cíl. Vyhrát za každou
cenu.
Turnaj se už blížil k závěru a náš tým
v posledním zápase útočil na výhru. Nic se
však nemůže obejít bez komplikací a tento
případ nebyl výjimkou. Jeden z našich
nejlepších hráčů špatně dopadl a podvrtnul si
kotník. Samozřejmě nebyl schopen hry a my
museli zápas dohrát bez něj.
Vše nakonec ale dobře dopadlo a my
v konečném výsledku vybojovali 2. místo!
S obrovským nadšením jsme převzali trofej
i své diplomy a s velkou radostí odkráčeli do
šaten s pocitem, že příští rok nás 1. místo
a postup do celostátního kola nemine!
Jakub Kostík, septima

Vánoční výstava
v konickém zámku

Ve dnech od 30. listopadu do 9. prosince
proběhla v konickém zámku Vánoční výstava
s názvem Adventní tradice a zvyky. Vernisáž
výstavy zahájil v neděli 29. listopadu soubor
Trubači OMS o.s. Přerov, který následně
vystoupil na Adventním koncertu při
slavnostním rozsvícení vánočního stromu na
náměstí v Konici.
Výstavy se letošní rok účastnilo víc jak 40
vystavovatelů, mezi nimiž byli laici
i profesionální výtvarníci. Tradicí se na
Vánoční výstavě stala účast konických škol,
domovů pro seniory i chráněných dílen.
Všem zúčastněným i všem, kteří se podíleli na
organizaci výstavy patří velký dík.
Jiřina Novotná
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ZPRAVODAJ KONICE
Komunitní plánování sociálních služeb Konicka

Od ledna 2016 se zvyšuje základní výměra vyplácených důchodů o 40 Kč
Od lednové splátky roku 2016 se zvýší základní výměra důchodů vyplácených z českého
důchodového systému, které byly přiznány před 1. 1. 2016. Zvýšení provede Česká správa
sociálního zabezpečení (ČSSZ) automaticky, není potřeba o ně žádat.
Všichni klienti, kterým ČSSZ vyplácí důchod, obdrží písemné oznámení o jeho zvýšení. ČSSZ
zašle oznámení běžnou listovní zásilkou na adresu evidovanou v ČSSZ jak lidem, kterým
důchod vyplácí v hotovosti Česká pošta, tak těm, kterým je výplata důchodu prováděna na účet.
Zvyšují se důchody starobní, včetně předčasných starobních důchodů, důchody invalidní (pro
invaliditu prvního, druhého i třetího stupně), vdovské, vdovecké a sirotčí důchody. Základní
výměra důchodu (stejná pro všechny druhy důchodů) se zvýší o 40 Kč (z 2 400 Kč na 2 440 Kč).
Procentní výměra důchodu, která je individuální v závislosti na získaných dobách
důchodového pojištění a dosahovaných příjmech, se nezvyšuje.
Při souběhu dvou důchodů (např. starobního a vdovského), náleží základní výměra pouze
jednou, to znamená, že i zvýšení náleží pouze jednou.
Zvýšení důchodů se týká také tzv. dílčích důchodů, které byly přiznány podle koordinačních
nařízení Evropské unie nebo podle mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení. Základní
výměra dílčího důchodu se však zvýší o poměrnou část ze 40 Kč, která odpovídá poměru české
doby vůči celkově získané době pojištění.
Pravidelné zvyšování důchodů, tzv. valorizaci, provádí ČSSZ na základě právních předpisů,
v souladu s ustanovením § 67 z. č. 155/1995 Sb. O důchodovém pojištění, který určuje pravidla
pro zvyšování důchodů. Konkrétní částku zvýšení pak stanovilo Ministerstvo práce
a sociálních věcí vyhláškou č. 244/2015 Sb.
Od 1. 8. 2016 se také zvýší výše příspěvku na péči:

Slovník sociálního zabezpečení chce být pomůckou pro ty, co si neví rady
s pojmy z oblasti sociální sféry.

Vysvětlit nejdůležitější pojmy z důchodového a nemocenského pojištění, sociálních dávek,
zaměstnanosti, sociálních služeb a mnoha dalších oblastí sociální sféry je cílem „Slovníku
sociálního zabezpečení“. Publikaci, která vychází historicky poprvé, vydalo Ministerstvo práce
a sociálních věcí společně s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) a Výzkumným
ústavem práce a sociálních věcí (VÚPSV). Slovník je vydáván u příležitosti 25. výročí od vzniku
ČSSZ a 90 let od vzniku prvního moderního zákona o sociálním pojištění na našem území.
Slovník je zpracován tak, aby ve srozumitelné formě zejména široké veřejnosti přiblížil pojmy,
které mohou být někdy složité na pochopení. MPSV šlo hlavně o to, aby se čtenář
v problematice rychle zorientoval, a také aby se dozvěděl, kde může najít podrobnější
informace.
Slovník čtenářům poradí a pomůže.
Slovník není určen jen laické veřejnosti, poslouží určitě i mnohým odborníkům. Nicméně
nenahrazuje platnou právní legislativu, přesné informace jsou v příslušných právních
předpisech.
Tištěná verze slovníku bude k dispozici na kontaktním pracovišti ÚP v Konici, dále pak
na krajských pracovištích Úřadu práce ČR, v klientských centrech ČSSZ a okresních správ
sociálního zabezpečení (OSSZ). Chystá se i verze elektronická, u níž budou hesla průběžně
aktualizována. V nejbližší době elektronický slovník najdete na webu MPSV i ČSSZ.
Převzato z TZ MPSV
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Program MC Srdíčko
leden 2016
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 –
základní individuální poradenství
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
6. 1. - Tři králové - zpíváme u jesliček
13. 1. - Hrajeme na řemesla
20.1. - Sněhuláčkovo odpoledne
27.1. - Ptáčci v zimě
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 - LEDEN 2016
Sobota 9.1. od 9:00 hodin Tříkrálové
koledování se Srdíčkem
15. 1. od 10:00 hod. Divadélko první
pomoci – Jak sněhuláček záchranář ošetřoval
medvídka Popletu, délka představení 50 min.
- ČČK Prostějov
21.1. Poradna Energy - diagnostika
přístrojem Supertronic pro předem
objednané – 739 246 008
Těšíme se na Vás !!!
Aktivity projektu "Rodina od A až do Z"
jsou podpořeny z dotačního programu
Rodina a ochrana práv a dětí MPSV

Z činnosti děkanátního
Centra pro rodinu Kána
v lednu 2016
Setkání seniorů ve společenství KLAS
bude na faře v Konici v pátek 8. ledna po
ranní mši svaté. Seznámíme se s životem
svatého Jana Bosca, zakladatele kongregace
salesiánů.
Setkání manželů bude v Konici na faře také
v pátek 8. ledna v 18 hodin.
Mládež ve spolču BETA se setká v Konici na
faře v sobotu 16. a 30. ledna od 18 do 20
hodin.
Anna Burgetová

ZPRAVODAJ KONICE
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KULTURNÍ
PŘEHLED
LEDEN 2015

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

LA TRAVIATA

Od pátku 8. ledna do pátku 29. ledna
2016, zámek Konice

KOUZLO JIHU SRÍ LANKY
výstava fotografií

Otevřeno od pátku 8. ledna do pátku 29.
ledna 2015, po - pá 10 - 12 hod. a 13 - 15
hod.

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
Radostné Vánoce,
mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti
v novém roce
přeje
Muzeum řemesel Konicka, z.s.
Rádi bychom vás informovali, že ve dnech
od 14. do 17. ledna 2016 bude naše
Největší sekera vystavena na veletrhu
cestovního ruchu Region Tour 2016
v Brně. Dále průběžně zpracováváme
podklady pro zápis do světové Guinessovy
Knihy rekordů.
Mgr. Zuzana Šínová

KPH
Ve středu 20. ledna 2016 v 19 hodin, zámek
Konice

PETR BAZALA
akordeon , klavír

VÝSTAVY

Tentokrát autorka procestovala především
turisticky atraktivní jih země.
Snímky zachycují želví líhně, doly na měsíční
kámen, vyhřívající se krokodýly,
obratnost surfařů, zručnou práci kuchařů,
rituální masky, impozantní chrámy, tradiční
tance, vyparáděné slony při velkolepé oslavě
v Kataragamě a mnoho dalších zajímavostí.

LEDEN 2016

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

Narodil se v Novém Jičíně, vystudoval
Konzervatoř Jana Deyla v Praze, hru na
akordeon, klavír a violoncello.
Působí v Základní umělecké škole Alfréda
Radoka ve Valašském Meziříčí jako učitel hry
na akordeon a klavír.
Aktivně koncertuje, nahrává pro rozhlas
a televizi. Hrál hlavní roli ve filmu Hamsa, je
jednou z hlavních postav v knize Život na
oblaku.
Účastní se soutěží nejen jako porotce, ale také
jako interpret. V roce 2012 se zúčastnil se
svou žákyní talentové soutěže WCOPA –
Mistrovství světa v interpretačním umění
v Los Angeles, která je považována za
světovou olympiádu talentů. Eliška
Hasalíková zís::kala v hudební kategorii
juniorů 2x první místo, Petr Bazala se umístil
3x na prvním místě v kategorii dospělých,
obor hudba, získal titul Mistra světa
v interpretačním umění a jako vítěz se
účastnil natáčení televizní show (Finále),
která se vysílala do celého Světa.
Každé klavírní vystoupení Petra Bazaly je pro
posluchače výjimečným hudebním zážitkem.
Vkládá do hry celé své srdce. Přidáme-li
k tomu brilantní techniku, lehkost prstů
a četné improvizace, nemůžeme se divit, že
hudba v jeho podání osloví široké publikum.
Vstupné 100/80
Koncert podporují:
MUDr. Alena Švecová - oční lékařka
Olomouc, Svatava Zavíralová - drogerie
Konice
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Program KČT KONICE
ledem 2016
Pátek 1.1.2016
Velký Kosíř - odjezd vlakem v 9.11 hod. do
Lutotína. Bez značení na Velký Kosíř. Vzít
uzeninu na opékání. Zpět vlakem z Kostelce
v 15.14hod. nebo 17.14 hod. 12km
Neděle 3.1.2016
Březsko - odchod v 13 hod. z autobusového
nádraží kolem rybníků na Vyšehrad do
Březska a Konice. 7km
Neděle 10.1.2016
Stražisko – sraz v 13hod., z kruháče
statkovou cestou, Runářov, Čunín, Maleny,
Stražisko a na vlak 15.35hod., 17.35hod.
10km
Neděle 17.1.2016
Členská schůze KČT - ve 14hod. v klubovně
na zámku.
Neděle 24.1.2016
Jesenec – v 13hod. na kruháči, po červené
značce, pod kopcem odbočíme doprava,
dojdeme do Jesence a do Konice. 8km
Neděle 31.1.2016
Ladín – v 13hod. od sokolovny do Březska,
Ladína, neznačenou cestou do Jesence a do
Konice. 7km

únor 2016
Neděle 7.2.2016
Ptení – vlakem v 12.41hod. na Ptenský
Dvorek, po žluté zn. Na Pohodlí a dále po
modré na Stražisko na vlak v 17.35hod. 10km
Neděle 14.2.2016
Šubířov – v 13hod. z kruháče po červené zn.
na Šubířov a po žluté do Dzbele, vlak
v 15.35hod. 10km až do Konice. 14km
Neděle 21.2.2016
Bohuslavice – v 11.55hod. autobusem do
Hvozdu po silnici do Bohuslavic přes
Rakůvku do Ochoze a po žluté značce do
Konice. 12km
Neděle 28.2.2016
Přemyslovice – vlakem ve 12.41hod. na
Stražisko, po červené značce do Přemyslovic,
po silnici neznačenou cestou k Zámečku a na
Bělecký Mlýn na vlak v 15.23hod.,17.23hod.
10km
Při špatném počasí bude změna, volejte na
známá čísla.
Zdrávi došli !!!

MŠ Skřípov
Předvánoční čas v MŠ

ZPRAVODAJ KONICE
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Prosinec jsme zahájili Mikulášskou besídkou,
která se konala 2. prosince v kulturním sále
ve Skřípově. Děti oslavily Mikuláše spolu se
svými rodiči. Nejdříve zhlédly vystoupení
Tetin z Brna - Klotyldy a Matyldy, které
dokázaly, že zpívat a hrát se dá opravdu
o čemkoliv. Děti se také do vystoupení
zapojily a hrály i kreslily přímo na jevišti. Na
závěr divadelního vystoupení přišel
netrpělivě očekávaný Mikuláš spolu s čertem
i andělem. Dětem pak za písničku nebo
básničku nadělovali balíčky s dobrotami.

V průběhu měsíce prosince si děti společně
zdobily mateřskou školu a vyráběly drobné
dárečky pro své nejbližší, které jim předaly na
Vánoční besídce. Besídka jako každý rok
proběhla ve školce. Děti předvedly vánoční
pohádku o hledání vánoční hvězdy a společně
si rozbalily dárky, které našly pod
stromečkem.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří nám
v průběhu roku pomáhají, a popřát klidné
prožití vánočních svátků a hlavně pevné
zdraví v roce 2016.

Jiřina Novotná

PF 2016
Přejeme Vám
mnoho pracovních i osobních

Za mateřskou školu Ivana Ošlejšková,
ředitelka MŠ

úspěchů v novém roce.
MěKS Konice
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