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Vánoční trhy v Konici
Přeji vám hezký den z Městského kulturního střediska v Konici.
Letošní dvacátý druhý ročník Vánočních trhů podpořilo sluníčko
(i když zubaté) a i to přispělo
k dobré náladě a pohodě po celý
den. Doufám, že to tak cítili všichni návštěvníci trhů a zimu zahnali dobrým svařákem nebo punčem. Už od rána program sliboval
dobrou zábavu: vystoupily Rebelky pod vedením pana Tichého,
dětský sbor Koníček s paní ředitelkou ZUŠ Bc. Danielou Blahovou a Neopets, který v ZUŠ Konice vede paní Helena Hrabalová.
Odpolední program zahájila Band-A, konická skupina, pod vedením Pavly Aschenbrennerové,
která hraje svoje vlastní písničky a přizvala si i dětský sbor. Nesměli chybět šermíři z Ochoze –
EQUES TEMPUS, kteří letos předvedli ohňovou show. Hlavní skupina BROUCI BAND také příjemně překvapila výběrem z repertoáru Beatles. Ohlasy byly velice pozitivní. Zlatým hřebem je vždy
ohňostroj, který i letos zajišťovala firma Flame in Stars a jako každoročně se moc líbil. Celým
dnem provázel Vánoční trhy pan Petr Polák a večerní program zakončila skupina Herrgott z Mohelnice.
Na Vánočních trzích nesmí chybět stánky, kterých letos bylo asi 30. Nabízely dobré pití: svařák,
punč, pivo, zabíjačkové i zvěřinové speciality, cukrovinky, sýry, langoše, trdelníky, hračky, teplé
ponožky a čepice, jmelí, keramiku, svíčky a vánoční ozdoby. Sortiment byl určitě pestrý a každý
si mohl vybrat.
Vánoční trhy by nemohly být bez sponzorů, kteří letos přispěli Městskému kulturnímu středisku, a těmi byli: Marek spedition, David Čadílek a Živnodům Konice. Velké poděkování také patří
Městu Konice.
Chtěla bych popřát všem jen to nejlepší do nového roku – zdraví, štěstí a spokojenost.
Milena Navrátilová, ředitelka MěKS Konice.

FOTOAKTUALITY

Předvánoční čas v MŠ Konice – str. 4

Zajímavé setkání s vojáky v ZŠ Konice – str. 7

ZŠ Konice – Sběr papíru – str. 7

Ohlédnutí za koncertem KPH Konice
Ve středu dne 16. listopadu 2016 ve zcela vyprodaném sále zámku v Konici si mohli přítomní
hudbymilovní posluchači vyslechnout program druhého koncertu KPH, který vykročil v kalendářním roce 2016 – 2017 do své 29. sezóny.
Na úvod této mimořádně zdařilé akce zahráli žáci ZUŠ Konice v kytarovém duetu, které připravil jejich učitel MUDr. Zdeněk Vlk. Protagonistka koncertu, MgA. Eliška Balabánová – kytara
a MgA. Ellen Velíšková, cembalo volily svůj repertoár ze skladeb 17. – 18. století (A. Vivaldi,
J. Ph. Rameau, A. Forqueray.), 19. – 20. století (M. M. Ponce, Issac Albéniz) a 21. století (soudobý
polský skladatel M. Pasieczny), a to jednak v sólové interpretaci kytary, cembala i duu-cembala
a kytary. Po nadšeném potlesku ve svém přídavku zahrály také společně píseň Jaroslava Ježka:
„Život je jen náhoda“. Nejen svou skvostnou produkcí, ale i svým láskyplným přístupem k uvedeným dílům vytvořily naprosto výjimečnou atmosféru souznění publika s interpretkami. Tento velmi zdařilý „Dialog strun“, který zprostředkovala a do ročního sezónního programu Kruhu
přátel hudby vybrala organizátorka KPH Mgr. Ludmila Kopečná Nedomanská, svědčí o jejím vytříbeném vkusu, náročnosti a citu pro zájmy a potřeby veřejnosti. Koncert nadchl svou bezprostředností, technickou interpretační brilantností, skvělou sólovou produkcí i dokonalou souhrou
a půvabem mladých umělkyň.
Tato skvělá akce by se neobešla bez sponzorů, kterým tímto velmi srdečně děkujeme, že svými
finančními příspěvky umožnili realizovat tento koncert.
Do nadcházející jubilejní sezóny KPH přejeme, tak jak se již stalo tradicí, zdařilý výběr akcí, komorních sdružení i sólových interpretů ku prospěchu nás všech, protože vedle estetických zážitků a prožité katarze „Musica curat corpus et animam“.
PhDr. Zdeněk Vlk, ZUŠ v Konici

PF 2017
Hodně zdraví, štěstí,
pracovních i osobních úspěchů
v novém roce 2017
přeje
MěKS Konice
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Zastupitelstvo
města Konice
30. listopad 2016
Zápis č. 13/2016
z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva
města Konice konaného dne 30. listopadu
2016 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 Studený, Pavel Šín, Vlastimil Šmída, Ing. Petr Ullman, Mgr. Antonín Vymětal.
Tajemník: Ing. Bc. Opletal Dušan
Omluveni: Mgr. Petr Vařeka
Program:
01. Zahájení.
02. Kontrola usnesení ZM a RM za období od
24. 10. 2016 do 30. 11. 2016.
03. Rozpočet města Konice na rok 2017.
0 4. Schválení dodavatele studie proveditelnosti pro ZŠ a G Konice.
05. Rozpočtové opatření.
06. Zpráva o rozpracovanosti investic města
Konice.
07. Určení pravomoci k rozpočtovým opatřením.
08. Schválení uzavření smlouvy o zřízení služebnosti.
09. Smlouvy o právu provést stavby.
10. Schválení stanov svazku obcí SOSM.
11. Majetkové záležitosti.
12. Dotazy, připomínky a podněty členů ZM
a dalších osob.
13. 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, paní MUDr. Irenu Lenfeldovou a pana Vlastimila
Šmídu.
Předložený program byl schválen poměrem
hlasů 14–0–0.
Ad 2) Byla provedena kontrola usnesení ZM
a usnesení RM za období od 24. října 2016 do
30. listopadu 2016.
Kontrola usnesení byla schválena poměrem
hlasů 14–0–0.
Ad 3) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
Návrh rozpočtu města na rok 2017.
Schváleno poměrem hlasů 14–0–0.
Ad 4) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
Zpracovatel studie proveditelnosti pro ZŠ
a Gymnázium města Konice.
Ing. Odehnal – Slyšel jsem, že na školy se má
opět zavádět pracovní výchova. To s tímto nesouvisí?
Mgr. Schön – Praktická činnost je již zavedena
roky. Toto s tím přímo nesouvisí, ale keramická
dílna patří do oblasti technické a řemeslné.

starosta – Upřesnil, že nejde jen o vybavení
těchto učeben, ale musel se vyřešit i bezbariérový přístup a další potřebné stavební práce.
Schváleno poměrem hlasů 13–0–1 se zdržel.
Ad 5) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
k rozpočtovým opatřením č. 54/2016 a č. 55/
2016, která se týkají:
Rozpočtové opatření č. 54/2016
Převod finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu z rezerv na investiční projekt pro
ZŠ a G města Konice k výzvě č. 47 Infrastruktura základních škol vyhlášenou Ministerstvem pro místní rozvoj. Rozpočtové opatření
ve výši 47.190,– Kč.
Rozpočtováno ve výdajích:
§ 6409 Ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, org. 5000000 – 47.190,– Kč,
§ 3113 Základní školy, pol. 6121 budovy, haly,
stavby, org. 5000000 – 47.190,– Kč.
V průběhu hlasování se vzdálila MUDr. Irena
Lenfeldová a nezúčastnila se hlasování.
Schváleno poměrem hlasů 12–0–1 se zdržel.
Rozpočtové opatření č. 55/2016
Převod finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu z rezerv komunálních služeb na
místní správu revize. Rozpočtové opatření ve
výši 15.000,– Kč.
Rozpočtováno ve výdajích:
§ 3639 Komunální služby, pol. 5901 nespecifikované rezervy, org. 16000000 – 15.000,– Kč,
§ 6171 Místní správa, pol. 5169 nákup ostatních služeb, org. 16000000 – 15.000,– Kč.
Schváleno poměrem hlasů 14–0–0.
Ad 6) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
Zpráva o rozpracovanosti investic města Konice 2016.
Ing. Ullman – Infrastruktura pro rodinné domy
pod Cihelnou?
starosta – To je na spodní Cihelně příjezdová
komunikace k rodinným domkům. Byla zpracovaná projektová dokumentace, která se kdykoliv použije.
Ing. Ullman – A Charita, projektová dokumentace?
starosta – Zde je opět zpracovaná dokumentace na opravu budovy Charity. Oprava střechy,
vytápění a odvlhčení.
Schváleno poměrem hlasů 14–0–0.
Ad 7) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
Určení pravomoci k rozpočtovým opatřením.
Ing. Odehnal – Požádal o vysvětlení posledních
dvou bodů d) a e).
Byla vyzvána vedoucí finančního odboru paní
Bc. Jitka Vrbová a body objasnila.
Schváleno poměrem hlasů 14–0–0.
Ad 8) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
Smlouva o zřízení věcného břemene Bukovcovi.
Schváleno poměrem hlasů 14–0–0.
Ad 9) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
Schválení smluv o právu provést stavbu.
a) Schválení Smlouvy o právu provést stavbu
mezi městem Konice a Mgr. Miloslavem Dvořákem a Mgr. Kateřinou Dvořákovou.
b) Schválení Smlouvy o právu provést stavbu
a smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Konice
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a společností Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.
c) Schválení Smlouvy o právu provést stavbu
mezi městem Konice a společností Green energo, s.r.o.
d) Schválení Smlouvy o právu provést stavbu
mezi městem Konice a společností FVE 52, s.r.o.,
IČ: 05258464, Vídeňská 546/55, 639 00 Brno.
Schváleno poměrem hlasů 14–0–0.
Ad 10) Zastupitelé obdrželi Znění nových stanov dobrovolného svazku obcí – SOSM, předložené správním výborem SOSM.
Schváleno poměrem hlasů 14–0–0.
Ad 11) Majetkové záležitosti
a) Smlouva o nadačním příspěvku pro MŠ Konice.
Schváleno poměrem hlasů 14–0–0.
b) Prodej movitého majetku osobního automobilu Citroen Xsara Picasso.
Schváleno poměrem hlasů 14–0–0.
c) Odkoupení pozemku p.č. 121 včetně budovy v k.ú. Konice (bývalá STS).
starosta – Příští rok máme v plánu zadat projektové dokumentace na realizaci chodníku v Zádvoří a mohlo by se místo využít.
Ing. Ullman – Jaká je představa chodníku?
starosta – Propojení chodníku s ulicí Chmelnice.
p. Krejčí – Jednalo by se o průchod nebo průjezd?
starosta – V této fázi zatím průchod.
p. Krejčí – A co budovy?
starosta – Stav budov zatím neznám. Ale v budoucnu by se měl objevit nový zákon řešení sociálního bydlení a mohlo by se uvažovat i o těchto budovách jako řešení.
p. Krejčí – Nyní je politika města se bytů zbavovat, posledních pár let se prodávaly a nyní je
budeme zřizovat?
starosta – Jednalo se o byty po vojácích, tak
rozhodlo předchozí zastupitelstvo.
Ing. Ullman – Budova STS není v dobrém stavu,
ale z druhé strany mi celá tahle úvaha připadá
rozumnější než celá Kožetvorba. Když se na minulém zastupitelstvu hlasovalo o koupi, byl jsem
proti.
p. Krejčí – Hovořil o zvážení odkupu i jiných nemovitostí.
starosta – Pokud se chceme ubírat touto cestou,
je potřeba podat jasný návrh.
Schváleno poměrem hlasů 14–0–0.
d) Bezúplatný převod pozemků p.č. 1281/1,
1281/2, 1288 a 1303 v k.ú. Konice.
Schváleno poměrem hlasů 14–0–0.
e) Přeměna jednoho kusu listinné akcie na
jméno na zaknihované akcie na jméno společnosti FTL – First Transport Lines, a.s. a její
prodej.
Schváleno poměrem hlasů 14–0–0.
Ad 12) Diskuze
Ing. Ullman – Dotázal se na vyřešení kontejnerů ve Sportovní ulici.
starosta – Z pohledu majetkoprávního je to vyřešené, našlo se kompromisní řešení.
Ing. Doseděl – Vrátil bych se k STS a návrhu na
odkoupení objektu a pozemku. Byla tady vznesena dobrá poznámka. Seznámit se se stavem
celého objektu, a to v případě dalšího využití.
starosta – Jednat však můžeme až po souhlasu
majitelů.
p. Krejčí – Podal návrh, aby zastupitelé, kteří
mají zájem, byli přizváni na prohlídku objektu.
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p. Dedek – Kdy je plánovaná oprava nebo obnova komunikací v Čuníně?
starosta – Obnova komunikací je plánovaná nejdříve v roce 2018.
p. Dedek – A průběžné opravy?
starosta – Samozřejmě, pokud nastane problém,
bude se muset řešit okamžitě.
p. Nedbal – V sezóně je opravdu provoz velký
a silnice vypadá tak, jak vypadá.
starosta – V opravách komunikací pokračujeme postupně.
p. Dedek – U školy se v jednom místě komunikace propadá.
starosta – Dáme za úkol majetkoprávnímu a dopravnímu odboru provést kontrolu.
p. Kolík – Jako zástupce obyvatel ulice Tyršova
předal zastupitelům petici proti výstavbě sociálních bytů v této ulici a požádal o prostudování přiložených materiálů.
Vzhledem k tomu, že nebyly žádné další dotazy a připomínky, starosta poděkoval za účast
a jednání zastupitelstva v 19.20 ukončil.
Usnesení (13/2016)
1. Schvaluje kontrolu usnesení ZM a RM za
období od 24. 10. 2016 do 30. 11. 2016.
2. Schvaluje rozpočet města Konice na rok
2017 v jeho příjmové i výdajové části dle předloženého návrhu zveřejněného na úřední desce města Konice:
a) Celkové příjmy dle předloženého návrhu
52.702.340,– Kč,
celkové výdaje dle předloženého návrhu
53.672.340,– Kč.
Financování ve výši 970.000,– Kč.
b) Příspěvkovým organizacím zřízeným městem Konice příspěvky na provoz dle předloženého návrhu v celkové výši 6.230.000,– Kč,
z toho: Mateřská škola Konice, IČ: 70988480,
780.000,– Kč, Základní škola a gymnázium
Konice, IČ: 47918594, 3.750.000,– Kč a Městské kulturní středisko Konice, IČ: 00209988,
1.700.000,– Kč.
3. Schvaluje společnost GHC regio, IČ: 27790797,
jako zpracovatele studie proveditelnosti, která tvoří povinnou přílohu žádosti o dotaci výzvy č. 47 IROP.
4. Schvaluje rozpočtová opatření č. 54/2016
a č. 55/2016, která se týkají:
Rozpočtové opatření č. 54/2016
Převod finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu z rezerv na investiční projekt pro
ZŠ a G města Konice k výzvě č. 47 Infrastruktura základních škol vyhlášené Ministerstvem
pro místní rozvoj. Rozpočtové opatření ve výši 47.190,– Kč.
Rozpočtováno ve výdajích:
§ 6409 Ostatní činnosti, pol. 5901 nespecifikované rezervy, org. 5000000 – 47.190,– Kč,
§ 3113 Základní školy, pol. 6121 budovy, haly,
stavby, org. 5000000 – 47.190,– Kč.
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Rozpočtové opatření č. 55/2016
Převod finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu z rezerv komunálních služeb na
místní správu revize. Rozpočtové opatření ve
výši 15.000,– Kč.
Rozpočtováno ve výdajích:
§ 3639 Komunální služby, pol. 5901 nespecifikované rezervy, org. 16000000 – 15.000,– Kč,
§ 6171 Místní správa, pol. 5169 nákup ostatních služeb, org. 16000000 – 15.000,– Kč.
5. Projednalo jednotlivé body „Zprávy o rozpracovanosti investic města Konice 2016“ dle
přílohy.
6. a) Zastupitelstvo města Konice stanovuje
v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č.
128/2000 Sb. O obcích, ve znění pozdějších
předpisů kompetenci rady města k provádění
jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
1. Provádět rozpočtová opatření při změně paragrafů ve výdajové části, kdy výše výdajové
části rozpočtu zůstává zachována, při změně
paragrafů v příjmové části rozpočtu, kdy výše
příjmové části rozpočtu zůstává zachována
nebo při změně ve výdajové a příjmové části
rozpočtu, kdy se mění celkový rozpočet příjmů a výdajů.
2. Provádět rozpočtová opatření iniciované
Krajským úřadem Olomouckého kraje.
3. Provádět rozpočtová opatření, která souvisí
se zapojením účelově přidělených finančních
prostředků z jiných rozpočtů.
4. Úprava příjmů a výdajů na položkách 1122
a 5365 v souvislosti s daní z příjmů právnických osob za město Konice.
5. Přesuny na položkách financování v rozpočtové třídě 8 za předpokladu, že nedojde ke
změně celkového salda financování nebo ke
zvýšení rozpočtového schodku.
b) Zastupitelstvo města Konice si vyhrazuje
provádět rozpočtová opatření mimo rozsah
stanovený radě města.
7. Schvaluje uzavření Smlouvy č. 26-2016 o zřízení služebnosti inženýrské sítě – kanalizační
stoky na pozemku p.č. 4949/1 v k.ú. Konice.
8. a) Schvaluje smlouvu o právu provést stavbu
mezi městem Konice a Mgr. Miloslavem Dvořákem a Mgr. Kateřinou Dvořákovou.
b) Schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu
a smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Konice
a společností Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.
c) Schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu
mezi městem Konice a společností Green energo, s.r.o.
d) Schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu
mezi městem Konice a společností FVE 52, s.r.o.,
IČ: 05258464, Vídeňská 546/55, 639 00 Brno.
9. Souhlasí se zněním nových stanov dobrovolného svazku obcí – SOSM, předložené správním výborem SOSM dle přílohy.

strana 3
10. a) Schvaluje „Smlouvu o nadačním příspěvku“ mezi Nadačním fondem KIMEX, se sídlem
Mitrovická 804, 739 21 Paskov, IČ: 28616057,
a Mateřskou školou Konice, příspěvkovou organizací, se sídlem Smetanova 202, 798 52 Konice, IČ: 709 88 480.
b) Schvaluje prodej movitého majetku osobního automobilu Citroen Xsara Picasso, SPZ
1M7 3777 prostřednictvím autobazaru (inv.
č. DHM 0102200066).
c) Schvaluje záměr odkoupení pozemku p.č. 121,
jehož součástí je budova bez č.p./č.e. v k.ú. Konice, za cenu dle znaleckého posudku vypracovaného Ing. Dittrichovou ze dne 6. 11. 2015
ve výši 1.786.155,– Kč (pozemek = 501.371,– Kč,
stavba = 1.284.784,– Kč). Pozemek bude využit pro budoucí chodník.
d) Schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem
s omezujícími podmínkami č. UZSVM/BPV/
2558/2016-BPVM týkající se bezúplatného
převodu pozemků p.č. 1281/2, 1288 a 1303
v k.ú. Konice.
e) Schvaluje prodej „jedné akcie na jméno společnosti FTL – First Transport Lines a.s. se sídlem Prostějov“ společnosti FTL – First Transport Lines, a.s. se sídlem Prostějov, Letecká 8,
IČ: 46345850.

Rada
města Konice
5. prosince 2016
Usnesení č. 36/2016
1. Rada města Konice:
a) Schvaluje Rozpočtové opatření č. 56/2016.
Jedná se o financování ze zvýšených daňových
příjmů z přidané hodnoty, a to informační tabule a dotace Mikroregion 2016 dle žádosti.
Rozpočtové opatření ve výši 23.400,– Kč.
Rozpočtováno v příjmech:
Pol. 1211 daň z přidané hodnoty 23.400,– Kč.
Rozpočtováno ve výdajích:
§ 3639 Komunální služby, pol. 5137 drobný
dlouhodobý hmotný majetek, org. 16000000
– 7.800,– Kč,
§ 6171 Místní správa, pol. 5329 ost. neinvestiční transfery veřejným rozpočtům, org.
5000000 – 15.600,– Kč.
b) Schvaluje Rozpočtové opatření č. 57/2016.
Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů ve výši 2.914,– Kč.
V příjmech bude rozpočtováno:
Položka 4116 ost. neinvestiční přijaté transfery ze SR ÚZ 14004 – 2.914,– Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§5512 Požární ochrana dobrovolná část, pol.
5156 pohonné hmoty, ÚZ 14004, org. 13000000
– 914,– Kč.
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§ 5512 Požární ochrana dobrovolná část,
pol. 5169 nákup ost. služeb, ÚZ 14004, org.
13000000 – 2.000,– Kč.
c) Schvaluje Rozpočtové opatření č. 58/2016.
Jedná se o financování přeplatků a nedoplatků
z vyúčtování služeb, nebytové a bytové prostory, ambulantní péči a odpadové hospodářství. Rozpočet v příjmové i výdajové části. Rozpočtové opatření ve výši 126.925,50 Kč.
Rozpočtováno v příjmech:

Rozpočtováno ve výdajích:

d) Schvaluje Rozpočtové opatření č. 59/2016.
Jedná se o převod finančních prostředků ve
výdajové části rozpočtu ze Zachování kulturních památek na Sběr a svoz komunálních odpadů, materiál na opravu kontejnerů. Rozpočtové opatření ve výši 1.912,– Kč.
Rozpočtováno ve výdajích:
§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek, pol. 5171 opravy a udržování, org.
16000000 – 1.912,– Kč,
§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů, pol.
5139 materiál, org. 16000000 – 1.912,– Kč.
2. Rada města Konice schvaluje:
a) Žádost Mikroregionu Konicko o poskytnutí dotace ve výši 15.564,– Kč na doplnění 2 ks
tlakového reproduktoru – Křemenec.
b) Smlouvu o poskytnutí dotace na akci „Doplnění 2 ks tlakového reproduktoru – Křemenec“, pro Mikroregion Konicko, IČ: 71228527
ve výši 15.564,– Kč.
3. Rada města Konice bere na vědomí zprávu
o výsledku veřejnosprávní kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb. O finanční kontrole v Základní škole a gymnáziu města Konice.
4. Rada města Konice schvaluje odměnu ředitelce Mateřské školy Konice dle předloženého
návrhu.
5. Rada města Konice navrhuje Zastupitestvu
města Konice neschválit prodej pozemků p.č.
5860, 5859 a 5858 v k.ú. Konice.
6. Rada města Konice schvaluje MUDr. Košťálkovi prominutí nájemného ordinace od 1. 10.
2016 do 31. 3. 2017.
7. Rada města Konice schvaluje ukončení nájmu bytu Zahradní 690/8, Konice dohodou
k 31. 12. 2016 – nájemkyně Anna Tobolová.
8. Rada města Konice navrhuje Zastupitestvu
města Konice neschválit prodej pozemku p.č.
1072 v k.ú. Křemenec.
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9. Rada města Konice schvaluje Dodatek č. 1
Smlouvy o provozu kanalizace a čistírny odpadních vod ve vlastnictví města Konice.
10. Rada města vyhlašuje záměr pronajmout
garáž v budově hasičské zbrojnice č.p. 82, která je součástí pozemku p.č. st. 129 v k.ú. Čunín.
11. Rada města Konice bere na vědomí výsledky průzkumu spokojenosti klientů MěÚ Konice v roce 2016.
12. Rada města Konice bere na vědomí výsledky průzkumu spokojenosti zaměstnanců MěÚ
Konice v roce 2016.
13. V případě záměru prodeje pozemků p.č.
5947 a p.č. 5949 v k.ú. Konice ukládá Rada
města Konice MPO oslovit Český svaz chovatelů Konice, Kružíkova 699, IČ: 70417521.

Informace v oblasti
místních poplatků
pro rok 2017
Správcem místních poplatků je Městský
úřad Konice, odbor finanční.
Místní poplatky je možné hradit složením hotovosti na pokladně MěÚ, poštovní poukázkou,
převodem na účet města č. 1826701/0100 Komerční banka, platební kartou.
1. Místní poplatek ze psů podle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 splatný do 30. června
příslušného roku:
za prvního psa 100 Kč za rok, od stáří 3 měsíců,
za každého dalšího 150 Kč za rok, od stáří 3
měsíců.
2. Místní poplatek za komunální odpad
podle Obecně závazné vyhlášky č. 6/2015
splatný jednorázově do 30. června příslušného roku:
Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou
povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob,
za které poplatek platí.
Poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba 540 Kč,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt
cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu
delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na
území České republiky přechodně po dobu
delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana
podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná
ochrana podle zákona upravujícího dočasnou
ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo

leden 2017
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající
poplatku za jednu fyzickou osobu, tj. 540 Kč.
Má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
3. Místní poplatek za užívání veřejného
prostranství podle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2013
Poplatek ve výši stanovené podle čl. 6 dané
vyhlášky je splatný nejpozději v den zahájení
užívání veřejného prostranství. Připadne-li
lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen
svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.
Kontakt Městského úřadu Konice:
Podatelna
tel.: 582 401 411
e-mail: podatelna@konice.cz
internet: www.konice.cz
Pokladna na podatelně
Masarykovo nám. 27, tel.: 582 401 407
Pondělí a středa: 7.30 – 16.30 hodin
Úterý, čtvrtek, pátek: 7.30 – 14.30 hodin
Obecně závazné vyhlášky města Konice jsou
uvedeny v úplném znění na internetových
stránkách www.konice.cz, formuláře na ohlášení, změny apod. jsou k dispozici ke stažení
rovněž na stránkách města v sekci úřad a samospráva, městský úřad, formuláře, odbor finanční. K nahlédnutí do obecně závazných vyhlášek a k získání formulářů přímo v tištěné
podobě slouží evidenční místo správce poplatku, kterým je podatelna Městského úřadu Konice.
Odbor finanční

MŠ Konice
Předvánoční čas v MŠ
I do naší školky přišel čas plný pohody s nádechem Vánoc. V letošním roce nastal tento
čas již koncem listopadu při společném tvoření rodičů s dětmi. V každé třídě se vyráběly
ozdůbky na stromečky, které lemují chodník
vedoucí do MŠ.
Pátého prosince k nám tradičně zavítal Mikuláš s čerty a andělem. Děti pro ně měly připravené písničky, básničky a tanečky. Za to byly
odměněny dárečky.
Poté už vše směřovalo k vánočním besídkám.
Peklo se cukroví, vyráběly se svícínky, zdobily
se třídy. Společně s rodiči jsme si užili krásné
předvánoční odpoledne, kde nechyběla příjemná atmosféra, radost dětí a spokojenost rodičů.
Nejstarší děti již tradičně zavítaly do DD v Jesenci, kde seniory potěšily svým vystoupením.
Děkujeme autobusové dopravě BUSY Studená za bezplatný odvoz dětí.
Monika Kutá, MŠ Konice
Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
v novém roce
přeje kolektiv Mateřské školy Konice
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MAP vzdělávání
v ORP Konice
Vážení přátelé,
Přicházíme za vámi s novými informacemi
spojenými s aktuálním děním ohledně MAP
vzdělávání v ORP Konice.
1. ČINNOST PRACOVNÍCH SKUPIN
Od měsíce října jsou v plné činnosti tyto pracovní skupiny:
1) Čtenářská gramotnost, zájmové a neformální vzdělávání
Tato skupina je sestavena z šesti členů. Jedná
se o pedagogy základních škol a gymnázia,
dále pracovníky Městské knihovny Konice,
MC Srdíčka, TIC Konice, ZUŠ Konice.
Pracovní skupina se doposud sešla třikrát.
Mezi první body zájmu patřila problematika
čtenářské gramotnosti. Členové skupiny prodiskutovali využití stávajících i dalších možných aktivit Městské knihovny v Konici a její
spolupráci se školami. Mezi další probíraná
témata patřil rozvoj motivace dětí ke čtení.
Velmi důležitým bodem setkání bylo též prodiskutování možností Čtenářského klubu či večerů v knihovně nebo prostorách MC Srdíčko.
Ty by byly určeny pro žáky škol, seniory i širší
veřejnost.
V současné době pracovní skupina sestavuje
dotazníky pro podrobnější analýzu aktuální
situace ohledně spolupráce škol v ORP Konice
s Městskou knihovnou, popř. obecními knihovnami, včetně spolupráce se zájmovými organizacemi.
2) Mateřské školy
Tato skupina je sestavena z pěti členů. Jedná
se o vedoucí pracovnice MŠ či pedagogy MŠ
z obcí Horní Štěpánov, Lipová, Suchdol a Náměšť na Hané. Jelikož o členství v dané skupině nemělo zájem více předškolních pedagogů
z oblasti, oslovili jsme i pedagogy mimo ORP
Konice. Věříme, že jejich členství bude pro
činnost pracovní skupiny přínosem.
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Pracovní skupina se setkala dvakrát. Členky
se dohodly na vzájemných návštěvách na svých
pracovištích. První setkání proběhlo v MC
Srdíčko v Konici, další setkání se uskutečnilo
v MŠ v Horním Štěpánově. Obě setkání byla
velmi konstruktivní. Vedoucí pracovní skupiny
rozdala úkoly, které je třeba do příštího setkání vyřešit.
V současné době skupina pracuje na podrobné analýze a šetření v území. Hlavním cílem je
zjistit, jaké vlastní aktivity i aktivity spolupráce v rámci jednotlivých opatření MAP vzdělávání každá MŠ v ORP Konice provozuje, popř.
by chtěla provozovat. Cílem je navržení plánu
vzájemných aktivit mezi jednotlivými MŠ, které by vedly k větší spolupráci a provázanosti
mezi jednotlivými MŠ v ORP Konice. Analýza
by měla být též podkladem pro tvorbu informačního materiálu, který by shrnoval osvědčené a oblíbené zdroje inspirace, které pedagogové hojně ve své praxi využívají.
Další aktivitou je tvorba didaktického materiálu, který bude zaměřený na EVVO v MŠ.
3) Polytechnické vzdělávání a matematická gramotnost
Tato skupina je sestavena ze sedmi členů.
Jedná se o pedagogy gymnázia v Jevíčku, Konici a pedagogy ZŠ z obcí Horní Štěpánov, Lipová, Bohuslavice.
Pracovní skupina se na prvních jednáních
zaměřila zejména na problematiku rozvoje
matematické gramotnosti u dětí a žáků. Dne
12. 12. 2016 proběhla ukázka netradiční výuky matematiky v 1. roč. Kombinovaného lycea
v Jevíčku. Na hospitaci do výuky byli pozvaní
nejen členové pracovní skupiny, ale i ostatní
pedagogové z ORP Konice, kteří mají zájem
dozvědět se více o výuce matematiky vycházející z principů waldorfské pedagogiky. Jako
hlavní úkoly si pracovní skupina stanovila zejména uspořádání popularizačních přednášek,
tvorbu didaktických materiálů ke zvýšení matematické gramotnosti a sdílení příkladů dobré praxe (v nejbližší době návštěva základní
ScioŠkoly Olomouc).
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4) Přírodní vědy, environmentální výchova
Finální sestavení členů této pracovní skupiny
včetně stanovení její činnosti je zatím v procesu jednání. Jejími prozatímními členy jsou
pedagogové ZŠ z obce Bohuslavice a z gymnázia v Konici.
Tato pracovní skupina se na prvních setkáních
věnovala zejména environmentálnímu vzdělávání. Mezi hlavní úkoly pracovní skupina
stanovila zejména vytipování škol, které se
věnují environmentálnímu vzdělávání (Zelené školy, Ekoškoly). Bude též usilovat o vznik
platformy pedagogů s oborovou specializací
zeměpis a přírodopis, která by sloužila zejména k sdílení příkladů dobré praxe.
2. PROBĚHLÉ VZDĚLÁVACÍ AKCE
V současné době se realizační tým MAP vzdělávání plně věnuje budování znalostních kapacit v ORP Konice.
Informace o proběhlých akcích budou
zveřejněny v únorovém čísle zpravodaje.
Realizační tým MAP vzdělávání ORP Konice:
Ing. Ludmila Solovská, Ing. Jaroslav Brzák,
Mgr. Pavla Valentová, Ing. Kateřina Vičarová,
Mgr. Jana Procházková

Program KČT KONICE
leden 2017
Neděle 1. 1. 2017 – Velký Kosíř – odjíždíme
vlakem z Konice v 9.11 hodin do Lutotína. Odtud bez značení dojdeme na Velký Kosíř. Opečeme uzeninu, pozdravíme se s přáteli a vydáme se na cestu do Kostelce na Hané.
Odjezd vlakem ve 13.12, nebo v 15.12 hodin.
10 km
Neděle 8. 1. 2017 – sraz na autobusovém nádraží ve 13.00 hodin. Vydáme se do Křemence, lesní cestou na silnici od Štarnova a přes
Zavadilku zpět do Konice. 8 km
Neděle 15. 1. 2017 – výroční členská schůze KČT. Začátek ve 14.00 hodin na zámku v Konici.
Neděle 22. 1. 2017 – Ladín – sraz ve 13 hodin u sokolovny, vydáme se přes Březsko do
Ladína, dále neznačenou cestou do Jesence
a zpět do Konice. 8 km
Pátek 27. 1. 2017 – vernisáž výstavy ke 40.
výročí založení KČT. Začátek v 17 hodin na
zámku v Konici, beseda se zakládajícími členy, výstavka fotografií z vycházek, promítání
záznamů a fotografií z cest.
Zdrávi došli !!!

Z činnosti děkanátního Centra
pro rodinu Kána v lednu 2017
Maminky se budou společně modlit za své
děti v pondělí 2., 9., 16., 23. a 30. ledna v 18 hodin a ve čtvrtek 5., 12., 19. a 26. ledna v 8 hodin v Konici na faře.
Setkání seniorů ve společenství KLAS bude na faře v Konici v pátek 13. ledna po ranní
mši svaté, přibližně v 8.30 hodin.
Děti budou mít Spolčátko v Konici na faře
v pátek 13. a 27. ledna od 16 do 17.30 hodin.
Mládež ve spolču BETA se sejde v sobotu 14.
a 28. ledna v 17 hodin na faře v Konici.
Anna Burgetová

ZPRAVODAJ KONICE
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KULTURNÍ
PŘEHLED
LEDEN 2017
VÝSTAVA
V pátek 27. ledna 2017 v 17 hodin
vernisáž výstavy, zámek Konice

HISTORIE A SOUČASNOST
KČT KONICE
Beseda se zakládajícími členy,
výstavka fotografií z vycházek,
promítání záznamů a fotografií z cest.
Otevřeno od 30. ledna do 23. února 2017
Po – Pá od 10 do 12 a od 13 do 16 hodin

PŘEDNÁŠKA
V úterý 17. ledna 2017 v 17 hodin,
zámek Konice

BESEDA O UGANDĚ
Besedu povede Libuše Dostálová
z nezávislého projektu Bwindi Orphans.
Prodej výrobků přímo z Ugandy
na pomoc nejchudším rodinám.

Program MC Srdíčko
leden 2017
Pondělí (dle domluvy) Cesta ke zdravé rodině – přímá pomoc rodinám – 739 246 008
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
Středa, pátek (8 – 12 hodin, pátky volný program) Klub pro rodiče a děti – 739 246 019
4. 1. – Tři králové – zpíváme u jesliček
11. 1. – Sněhuláčkovo dopoledne
18. 1. – Ptáčci v zimě
25. 1. – Hrajeme si na řemesla
Středa (14 – 17 hodin) Mezigenerační setkávání v Srdíčku – 739 246 019
Čtvrtek (14 hodin) Kreativní dílnička – Helena Žilková – 601 358 207
Třetí čtvrtek v měsíci (10 – 12 hodin) Klub
pro rodiče se zdravotně znevýhodněnými
dětmi – 739 246 008
Pátek (8 – 12 hodin) Klub pro rodiče a děti
– 739 246 019
Pátek (pro předem objednané) Laktační poradenství – 739 246 019
MIMOŘÁDNÉ AKCE – LEDEN 2017
7. 1. od 9 hodin – Tříkrálové koledování se
Srdíčkem
19. 1. od 9.30 hodin – Poradna Energy – diagnostika přístrojem Supertronic pro předem
objednané – 739 246 008
Aktivity projektu „Rodina od A až do Z“
jsou podpořeny z dotačního programu
Rodina a ochrana práv a dětí MPSV
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Komunitní plánování sociálních služeb Konicka
Toto nečtěte.
Pokud ano, tak jen dobrovolně.
Nemám příliš v oblibě slovo dobrovolník. V oblibě mám ale všechny dobrovolníky. Vážím si
jich a rád se s nimi potkávám během našich
aktivit.
S tím slovem … pamatujete si to ze školy?
„Kdo dobrovolně dnes po vyučování ...? Cože!
Nikdo? Takže půjde … a bez řečí!“ Nějak mi
toto „dobrovolně“ pořád nejde vymazat z paměti. Na druhou stranu, je to jen slovo.
Důležitý je obsah slova dobrovolník či dobrovolnictví. A to už se mi vyjevují konkrétní tváře a činy, žádná nepříjemná vzpomínka. Naopak. Vzpomenu si na povodně v roce 1997,
které jsem jako poměrně čerstvý nováček, pracovník Arcidiecézní charity Olomouc, zažil
v provozu akutně vzniklého humanitárního
skladu v Olomouci na Křížkovského ulici. Potkal jsem tam spoustu lidí, kteří přišli se slovy:
„Potřebujete s něčím pomoct?“. Sklad fungoval nepřetržitě sedm dnů a nocí, než přešel do
denního režimu. Většina dobrovolníků v nonstop provozu zůstala minimálně na celý den,
ale někteří i na více. Střídali jsme se v jídle,
spánku, úklidu, v „přístavu“ u člunů, ve službě
u vrat, na autě, pod ním atd. Vybavují se mi
taky týmy lidí odjíždějící i v následujících letech směrem k zatopeným částem republiky,
tu do Čech, tu na Ostravu. Vzpomenu si v rychlosti na pozdější kolegyni, která jen tak po
škole odlétla dobrovolničit na Haiti. Jiná zase
na Ukrajinu. Pak také „návštěvníci“ či „předčitatelé“ v Hospicu, kteří dělali společnost nemocným. Vzpomínám si na jednu paní, která
nám na Charitě chodila rovnat archiv a dělat
pořádek ve stavební dokumentaci anebo na
partu, která zabezpečovala prezentační stan
Charity na Velehradu při celonárodní pouti.
Dnes se mi vybaví naše mateřské centrum

Adolf Dudek
opět v naší knihovně
29. listopadu navštívil naši knihovnu oblíbený malíř p. Adolf Dudek se svým vystoupením
„Malujeme Vánoce“. Všechny děti i paní učitelky prvních a druhých tříd se už předem těšily.
Ilustrátor s nimi kreslil na keramické tabuli
postupně celý předvánoční čas. Od první adventní neděle, přes příchod Mikuláše, až po
Štědrý den. Pořad byl doplněn soutěžemi, při
nichž si děti užily radost nejen z kreslení. Při
závěrečné autogramiádě dostali kluci a holky
od pana malíře podpis na čelo.
Od 2. prosince si děti v půjčovní dny vyplňovaly „Velký vánoční kvíz“ o drobné ceny.
V lednu si budou moci děti v knihovně zahrát
zábavný kvíz na téma „Cestujeme s pohádkou“
a navštíví nás další třídy Základní školy.
Vlasta Snášelová

Srdíčko v Konici a vynechat nemůžu samozřejmě tříkrálovou sbírku s tisíci dobrovolníky po
celé zemi včetně Konice. Je toho daleko více,
ale teď už stačí.
Asi to také znáte. Já jsem sice půlku svého života prožil v Charitě, takže sociální oblast je
mi nejbližší a mám s ní největší zkušenosti, ale
dobrovolničí se i v ekologii, kultuře, sportu,
v aktivitách pro mládež, pro děti, ve farnostech, v lokální politice atd. Vážím si času, kterého se kdokoli vzdá ve prospěch nějaké společné myšlenky či potřebnosti, kdy se zeptá:
„Co potřebujete?“, přiloží k dílu ruku nebo třeba nápad, prostě svou energii a neočekává za
to nějakou hmotnou odměnu.
Díky dobrovolnictví lze ale také poznat nové
zajímavé lidi či místa, rozvíjet své schopnosti
anebo načerpat zkušenosti, které se pak hodí
jinde. Úplně k zahození určitě není ani dobrý
pocit, že „jsme udělali něco užitečného“, který
má ve vzpomínkách dlouhou dobu použitelnosti. U dobrovolnictví nezáleží na věku. Mladický elán častokrát nahradí zkušenosti pokročilejšího věku. Může se do toho pustit kdokoli a kdykoli.
Pokud chcete, vydejte se do světa dobrovolnictví s námi. Charita Konice ve svém středu
ráda přivítá každého. Pokud jsem Vás trochu
navnadil, prosím, navštivte kterékoli naše pracov iště anebo webové stránky www.konice.charita.cz. Všude tam na Vás čekají nové výzvy a informace. Těšíme se na Vás.
Marek Navrátil, Charita Konice

Konický betlém
reprezentuje Konici
Jak jistě řada z vás ví, vydal jsem v roce 2014
Konický betlém a v roce 2015 ještě dodatek
k betlému. Autorkou betlému je paní Mgr. Jiřina Novotná. Vzledem k tomu, že se výrobou
betlémů na překližce zabývám již čtvrt století,
tak jsem nalepil i tento betlém na překližku
a vyřezal. Ve své sbírce mám více jak 500 betlémů. Betlém se líbil, byl jsem proto požádán
o jeho zapůjčení na výstavy. Letos se sešlo žádostí o zapůjčení víc, tak jsem vyřezal ještě další. Obeslal jsem devět výstav a Konický betlém
je vystaven ve Vyškově v odsvěcené kapli sv.
Anny, v Přerově ve sboru Jana Blahoslava, v Olomouci v Pevnosti poznání a v barokní sýpce
v Ludéřově. Dva Konické betlémy jsou vystaveny v Praze, jeden v restauraci na tržnici v Holešovicích, kterou hojně navštěvují cizinci, a druhý ve výstavní síni Senátu ve Valdštejnském
paláci v Praze. Jsem přesvědčen, že Konický
betlém tak velmi dobře reprezentuje město
Konici. Pokud ještě betlém nemáte, můžete si
ho zakoupit v Informačním centru na zámku.
Stanislav Dostál
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MŠ Skřípov

ZŠ a G Konice

Vánoční čas v MŠ Skřípov

Zajímavé setkání s vojáky

Začátkem měsíce prosince zavítala do MŠ paní
Borošová s interaktivní pohádkou Boty dělají
kocoura, která děti velmi zaujala. Některé děti
se zapojily do děje. Mikulášskou besídku jsme
pro děti připravili společně s OÚ ve Skřípově
v kulturním sále, kam za dětmi zavítalo divadlo
Paravánek z Brna se svým pořadem Vánočníček. Po představení děti dostaly nadílku. Nejvíce se děti těšily na Vánoční besídku, kterou
jsme připravili pro rodiče, sourozence, děti
a všechny zúčastněné ve třídě u stromečku.
Po společném vystoupení si děti za odměnu
rozbalily dárky, na které přispěli rodiče dětí,
Lesy ČR a Preciosa. Na závěr na děti čekalo
největší překvapení před mateřskou školou,
kde si děti společně zazpívaly vánoční koledy
a po jejich zazpívání mohly pozorovat na nebi
překrásný ohňostroj.
Za děti a zaměstnance naší mateřské školy bych
Vám chtěla popřát klidné prožití vánočních
svátků, rodinnou pohodu, pevné zdraví a šťastné vykročení do nového roku.
Ivana Ošlejšková, ředitelka MŠ

V úterý 18. října 2016 se uskutečnil na ZŠ a G
v Konici projekt POKOS (Příprava občanů k obraně státu). Akci organizovalo Ministerstvo obrany ČR ve spolupráci se 7. mechanizovanou
brigádou z Hranic na Moravě. Žáci 8. a 9. ročníku se společně se studenty tercie a kvarty
seznámili se strukturou AČR (Armáda České
republiky), také se zahraničními misemi z hlediska zeměpisného a diplomatického. Součástí
přednášky bylo několik filmových upoutávek
z činnosti AČR. Na vyzkoušení nám bylo k dispozici několik nenabitých zbraní. Jednalo se
o ruční pistoli, několik útočných samopalů
a další vojenskou výstroj a výzbroj. Další přednáška se vztahovala na první pomoc a protichemickou obranu. Teorii o první pomoci doprovázela praktická ukázka. Dále nám vojáci
předvedli nasazení a vysvětlili princip fungování plynové masky a dalších čtyř protichemických obleků. Vše jsme si mohli sami vyzkoušet. Venku byly zaparkované dva vojenské terénní vozy, jeden se samopalem. Vozidla
jsme si mohli prolézt a vyzkoušet zaměřování.
Díky absolvovanému programu jsme si uvědomili náročnost povolání vojáků, vyzkoušeli
jsme si zbraně a protichemické ochranné prostředky a dozvěděli se spoustu zajímavostí jak
z osobního, tak i profesního života členů AČR.
Děkujeme! Jindřich Burget a studenti tercie

Paralympijský den
V pátek 9. prosince 2016 navštívil žáky kvarty,
kvinty, sexty a septimy Základní školy a gymnázia města Konice tým učitelů a studentů

strana 7
Centra aplikovaných pohybových aktivit Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Měli připravený program, v němž jsme
se dozvěděli mnoho zajímavých informací a nabyli nových zkušeností.
Přednáška jednoho ze studentů, který sám trpí dětskou mozkovou obrnou, se týkala především sportů, které mohou dělat i lidé s tělesným postižením. Součástí programu byla,
pro nás doposud nová, hra boccia, kterou jsme
si měli možnost poprvé vyzkoušet, stejně tak
jako basketbal na invalidním vozíku a jízdu na
vozíku mezi překážkami. Dozvěděli jsme se,
jak pomoci slepému člověku v nouzi, a také
jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli orientaci se
zavázanýma očima a se slepeckou holí na
chodbách školy.
Paralympijský školní den nám skvělou formou
umožnil nahlédnout do života lidí s postižením
a mnohým z nás otevřel oči. Uvědomili jsme
si, že jsme si všichni naprosto rovni. I lidé, kteří se potýkají s hendikepem, mohou pěstovat
sporty a žít plnohodnotný život jako my ostatní.
Kristýna Nehanská, kvarta

Sběr papíru
Na podzim roku 2016 se žáci 1. –5. ročníku naší školy opět zapojili do sběru starého papíru.
Podařilo se nám shromáždit 9.300 kilogramů.
Nejlepší sběrači byli odměněni drobnými dárky. Pochvalu si zaslouží nejenom žáci ocenění,
ale všichni, kteří přinesli jakékoli množství papíru.
Ráda bych touto cestou poděkovala také rodičům žáků. Bez jejich pomoci bychom se těžko
obešli.
Květoslava Coufalová
zástupkyně řed. školy

Miroslav MIROSLAV DONUTIL – Cestou necestou
DONUTIL Jedná se o jednoho z nejpopulárnějších českých herců. Sám říká, že na studia herectví

Tip na pěkný dárek!

uvádí své nové představení a CD:

s použitím písniček z CD

19:00 hodin
Kulturní dům
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(brněnská JAMU) šel převážně z důvodů, že nemusel studovat matematiku, ale spíš v něm
zvítězily rodinné geny. Jeho rodiče byli ochotníky a dědeček byl vynikajícím a nadšeným
vypravěčem.
Miroslav Donutil již za studií hrál v divadle Husa na provázku. Po absolutoriu (1973) sem
také nastoupil do svého prvního angažmá. Vydržel tu plných sedmnáct let a ztvárnil řadu
nezapomenutelných rolí (mj. Nikolu Šuhaje v Baladě pro banditu, Kašpárka v Donu Šajnovi, Richarda III. a další postavy v Shakespearománii, ...), nicméně film a televize jeho talent
stále přehlížely. Zazářil sice v titulní roli filmové adaptace Balady pro banditu, nicméně
jednalo se o výjimku, v oněch letech dostával spíš menší a epizodní role (např. poněkud zasněný podomek v Postřižinách). Zásadní zlom v jeho kariéře nastává roku 1990, kdy se stal
členem činohry pražského Národního divadla. Prakticky okamžitě se stává jednou z největších hvězd souboru (mj. titulní role ve Strýčku Váňovi, stařeček v Židlích, šašek v Jak se
vám líbí, Truffaldino ve Sluhovi dvou pánů, ...) a televizí i filmem náhle velmi vytěžovaným
hercem. Za svůj výkon ve filmu Pasti, pasti, pastičky získal Českého lva.
Srdečně Vás zveme na příjemně strávený večer s vynikajícími příběhy Miroslava Donutila.
Přijďte se podívat, určitě se nudit nebudete!!!
Použitá hudba je ze zpívaných titulů Miroslava Donutila: Balada pro banditu, Písničky
z provázku, Ten báječnej mužskej svět.
www.mamutagency.cz
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