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Charita Konice děkuje
Koledování Charity Konice proběhlo v sobotu 7. ledna. Navzdory silným mrazům se koledování
uskutečnilo v celém regionu patřícím pod tuto Charitu. Do koledování se zapojilo 117 skupinek
různorodého věkového složení, přičemž nejmladšímu koledníkovi bylo pouhých 11 měsíců
a dle informací rodičů si koledu opravdu poctivě odchodil. Koledování bylo zakončeno setkáním koledníků na farách v Konici a ve Ptení.
Ranní pohled na teploměr nepůsobil příliš optimisticky a zima neohrožovala jen tříkrálové skupinky. „Nenastartovala jsem auto“, hlásila paní Naděžda Páleníková. Jako správná koordinátorka si ale s problémem rychle poradila a základna pro koledníky na konické faře byla před osmou
hodinou připravena se vším všudy. Koledníky počasí neodradilo a tak první skupinky vyrazily
do okolních obcí již krátce po osmé hodině. Pokyny byly pro všechny stejné: „Čepice a pořádně
se obléct. A kdyby vám už byla velká zima, volejte, jedeme pro vás.“
Průběžně pak až do odpoledne probíhaly střídavě výpady do terénu a stahování koledníků z odkoledovaných obcí či částí Konice. Přestávky byly, díky šikovné a sehrané obsluze kuchyně, vždy
naplněné teplým čajem, ale také předem připravenou vynikající sekanou, teplou polévkou anebo tříkrálovým gulášem. Ale hlavně radostnými zážitky z toho, jak jsou lidé na Konicku ke koledníkům vstřícní a jak se plní pokladničky.
Před čtvrtou hodinou odpolední byli již všichni zpět a koledování v Konici ukončeno besedou
koledníků. Bylo všem děkováno a farou zněly další a další veselé příhody a zážitky. V pět hodin
se koledníci sešli také na
faře ve Ptení, kterou také
voněl tříkrálový guláš
a zněla opět hlavně slova
díků.
Poděkování bychom rádi
zopakovali i touto cestou.
Předně patří všem koledujícím. Bez jejich obětavosti a odhodlání vzdorovat počasí i nejistotě v setkávání s lidmi by Tříkrálová sbírka vůbec nebyla
myslitelná. Dík patří opravdu všem dětem, dospívajícím, dospělým dobrovolníkům, ale i několika zaměstnancům Charity, protože i ti se do koledování zapojili. Děkujeme také všem pomocnicím v kuchyni, řidičům a řidičkám, koordinátorkám a vůbec všem, kdo se jakkoli angažovali svou pomocí v zázemí koledujících.
V neposlední řadě děkujeme také všem dárcům. Děkujeme jim i za vlídné přijetí koledníků,
zejména těch mladších. Je velmi důležité, že se ve chvílích, které děti obětovaly koledování
setkaly s Vaší vstřícností.

FOTOAKTUALITY

Tříkrálová sbírka Konice
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Výsledky Tříkrálových sbírek
Za rok 2013 celkem
31 obecních úřadů, 63 obcí, 106 pokladniček, 90 vedoucích skupinek, 401.681,– Kč
Za rok 2014 celkem
31 obecních úřadů, 63 obcí, 110 pokladniček, 93 vedoucích skupinek, 400.935,– Kč
Za rok 2015 celkem
31 obecních úřadů, 63 obcí, 115 pokladniček, 100 vedoucích skupinek, 436.330,– Kč
Za rok 2016 celkem
31 obecních úřadů, 63 obcí, 113 pokladniček, 110 vedoucích skupinek, 454.288,– Kč
Za rok 2017 celkem
31 obecních úřadů, 63 obcí, 117 pokladniček, 115 vedoucích skupinek, 468.987,– Kč
Charita Konice děkuje všem, kteří se na Tříkrálové sbírce podíleli nejen darem,
ale i pomocí při organizaci a vlastní koledě. Všem upřímné Pán Bůh zaplať.
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Rada
města Konice
19. prosince 2016
Usnesení č. 37/2016
1. Rada města Konice schvaluje podání žádostí o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na opravu místní komunikace v Runářově.
2. Rada města Konice schvaluje Dodatek č. 4
Smlouvy o výpůjčce ze dne 8. 12. 2011 uzavřené s Českou republikou – Úřadem práce České republiky. Jedná se o prodloužení výpůjčky do 31. 12. 2017.
3. Rada města Konice schvaluje uzavření
Dodatku č. 01/2016 ke Smlouvě č. 16-2016
o úklidu budovy č.p. 28 na Masarykově náměstí v Konici.
4. Rada města Konice schvaluje Smlouvu
č. 320090094126 o připojení k distribuční soustavě, uzavřenou mezi městem Konice a GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 401 17 Ústí nad Labem-město, IČ: 27295567, DIČ: CZ27295567,
tj. připojení plynového zařízení v budově č. p.
290 ve Švehlově ulici v Konici.
5. Rada města Konice bere na vědomí vyhlášení volného dne ředitelem Základní školy
a gymnázia města Konice z organizačních
a technických důvodů.
6. Rada města Konice bere na vědomí žádost
ZŠ a G města Konice o nerovnoměrné rozložení měsíčního příspěvku na provoz v roce
2017 vzhledem k nerovnoměrnému čerpání
nákladů na provoz školy. Dále bere na vědomí návrh finančního odboru.
7. Rada města Konice schvaluje změnu účelu
poskytnutí dotace na rok 2017 z rozpočtu
města pro SDH Runářov ve výši 20.000 Kč.
8. Rada města Konice schvaluje:
a) Rozpočtové opatření č. 60/2016.
Jedná se o převod finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ze správních poplatků
na příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti
od žadatelů o řidičské oprávnění. Rozpočtově neutrální. Přeúčtování na základě doporučení auditora. Rozpočtové opatření ve výši
500.000,– Kč.
Rozpočtováno v příjmech:
položka 1361 správní poplatky – 500.000,– Kč,
položka 1353 příjmy za zkoušky z odborné
způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 500.000,– Kč.
b) Schvaluje Rozpočtové opatření č. 61/2016.
Jedná se převod finančních prostředků ve
výdajové části rozpočtu z investic veřejného
osvětlení na opravy veřejného osvětlení. Rozpočtové opatření ve výši 30.000,– Kč
Rozpočtováno ve výdajích:
§ 3631 Veřejné osvětlení, pol. 6121 budovy,
haly, stavby, org. 16000000 – 30.000,– Kč,
§ 3631 Veřejné osvětlení, pol. 5171 opravy
a udržování, org. 16000000 – 30.000,– Kč.

c) Schvaluje Rozpočtové opatření č. 62/2016.
Jedná se o převod ze zvýšených příjmů rozpočtu z daně z přidané hodnoty na výdaje za
komunální odpad. Rozpočtové opatření ve výši 100.000,– Kč.
Rozpočtováno v příjmech:
Po l o ž k a 1 2 1 1 d a ň z p ř i d a n é h o d n o t y
100.000,– Kč .
Rozpočtováno ve výdajích:
§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů, pol.
5169 nákup ostatních služeb, org. 16000000
– 100.000,– Kč.
d) Schvaluje Rozpočtové opatření č. 63/2016.
Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem zemědělství ČR č.j.
52268/2016-MZE-16221 ze dne 5. prosince
2016 ve výši 4.050,– Kč určenou na výsadbu
minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a na náhrady zvýšených nákladů
za období 1. pololetí roku 2016.
V příjmech bude rozpočtováno:
Položka 4116 ostatní neinv. transfery přijaté
ze SR, účelový znak 29 004.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§ 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody
a krajin, položka 5213, ÚZ 29004.
V rozpočtu a účetní evidenci musí být příjem
dotace a její čerpání označený účelovým znakem 29 004, který umožní oddělené vyúčtování skutečných příjmů a výdajů. Účelové prostředky podléhají finančnímu vypořádání se
státním rozpočtem za rok 2016.
e) Schvaluje Rozpočtové opatření č. 64/2016.
Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci Ministerstva zemědělství ČR čj. 61578/2016-MZE16221 ze dne 1. prosince 2016, uvolněnou
Krajským úřadem Olomouckého kraje ve výši
151.585,– Kč na činnost odborného lesního
hospodáře za období III. čtvrtletí 2016 v případech, kdy jeho činnost hradí stát.
V příjmech bude rozpočtováno:
Položka 4116 ostatní neinv. přijaté transfery
ze SR, ÚZ 29 008.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§ 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody
a krajin, položka 5213, ÚZ 29008.
V rozpočtu a účetní evidenci musí být příjem
dotace a její čerpání označeny účelovým znakem 29 008, který umožní oddělené vyúčtování skutečných příjmů a výdajů. Účelové prostředky podléhají finančnímu vypořádání se
státním rozpočtem za rok 2016.
9. Rada města Konice schvaluje Dodatek č. 112016 k nájemní smlouvě č. 97-15 ze dne 14. 2.
1997 týkající se rozšíření nájemní smlouvy
s GYNAP s.r.o. o ordinaci č. 23.
10. Rada města Konice navrhuje Zastupitelstvu města Konice:
a) Schválit bezúplatný převod pozemků p.č.
1439/2, částí pozemku p.č. 408/2 a 4946, dle
geometrického plánu č. 901-462/2015 ze dne
15. 11. 2015 zpracovaného společností GEOPROFIL, s.r.o., pozemky p.č. 408/3, 408/4,
4946/2 a 4946/3, vše v k.ú. Konice, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Sprá-
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vy silnic Olomouckého kraje, do vlastnictví
města Konice.
b) Schválit bezúplatný převod pozemku p.č.
5061 v k.ú. Konice z vlastnictví města Konice
do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje.
c) Schválit zřízení bezúplatného věcného břemene kanalizace ve prospěch města Konice na
pozemku Olomouckého kraje, v hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, p.č. 408/2
v k.ú. Konice spočívající v právu stavby, chůze
a jízdy za účelem vybudování, provozování
a údržby kanalizace.
11. Rada města Konice schvaluje Dodatek
č. 01-2016 k pachtovní smlouvě č. 13-2015 ze
dne 10. 8. 2015 týkající se rozšíření pachtovní
smlouvy o pozemek p.č. 4787 v k.ú. Konice.
12. Rada města Konice schvaluje pronájem
bytu č. 8 o velikosti 2+1 a podlahové ploše
61,49 m2 na adrese Zahradní 690, Konice, paní Heleně Mlčúchové, nar. 30. 8. 1953, trvale
bytem Skřípov 328 od 1. 2. 2017 na dobu neurčitou za Kč 33,–/m2/měsíc s tím, že nájem
se vždy od 1. 1. následujícího kalendářního
roku zvyšuje o 1,– Kč/m2.
13. Rada města Konice schvaluje ukončení
smlouvy č. 02-2015 dohodou k 31. 12. 2016.
Nájemce TZ Grants, s.r.o., Smirnovova 1643/
11, 700 30 Ostrava, IČ: 03265111.
Usnesení bylo schváleno v poměru: pro 5, proti 0

Rada
města Konice
9. ledna 2017
Usnesení č. 38/2017
1. Rada města Konice:
a) Schvaluje akční plán strategického plánu
rozvoje města na rok 2017.
b) Bere na vědomí vyhodnocení plnění akčního plánu za rok 2016.
2. Rada města Konice vyhlašuje záměr pronajmout část místnosti bývalé knihovny v I. patře v budově č.p. 78, která je součástí pozemku
p.č. st. 89 v k.ú. Čunín.
3. Rada města Konice schvaluje:
a) Smlouvu o dílo na akci „Sanace opěrné zdi
na parcele p.č. 5 v k.ú. Konice“.
b) Smlouvu o dílo na akci „Sanace objektu na
p.č. 6 v k.ú. Konice – Krámky“.
4. Rada města Konice schvaluje smlouvu o dodávce vody č. 45125761/1, uzavřenou mezi
městem Konice a Moravskou vodárenskou, a.s.,
Tovární 41, 779 00 Olomouc, IČ: 61859575,
DIČ: CZ61859575. Odběrné místo Švehlova 290, Konice.
5. Rada města Konice schvaluje Dodatek č. 2 ke
Smlouvě EE 00288365/2016-17 o sdružených
službách dodávky elektrické energie, uzavřený mezi městem Konice a E.ON Energie, a. s.,
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49, České Budějovice, IČ: 26078201, DIČ: CZ26078201. Jedná
se o odběrné místo Švehlova 290, Konice. Dodatek uzavřen od 22. 12. 2016 do 31. 12. 2017.
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6. Rada města Konice schvaluje Dohodu o způsobu provedení údržby ochranného pásma se
společností ČEPS, a.s., týkající se pozemků
p.č. 5360 v k.ú. Konice a 126 a 665 v k.ú. Nová
Dědina – způsob B, a to ve lhůtě do 1 měsíce
od oznámení o provedení těžby.
7. Rada města Konice vyhlašuje záměr prodat
část pozemku p.č. 759 v k.ú. Runářov.
8. Rada města Konice schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu památkové péče
v Olomouckém kraji 2017 na sanaci opěrné
zdi u zámku.
9. Rada města Konice schvaluje „Smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční činnost“ pro Sbor
dobrovolných hasičů v Runářově, IČ: 62860836,
ve výši 20.000 Kč.
10. Rada města Konice v souladu se změnou
vyhlášky č. 463/2016 Sb. O rozpočtové skladbě platné od 1. 1. 2017, bod č. 5 a 6, schvaluje
zpřesnění názvu a náplní příjmových položek
rozpočtu města na rok 2017.
11. Rada města Konice schvaluje:
a) Rozpočtové opatření č. 1/2017.
Jedná se o převod finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ze správních poplatků na
příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od
žadatelů o řidičské oprávnění. Rozpočtově neutrální. Přeúčtování na základě doporučení auditora. Rozpočtové opatření ve výši 500.000 Kč.
Rozpočtováno v příjmech:
položka 1361 správní poplatky – 500.000,– Kč,
položka 1353 příjmy za zkoušky z odborné
způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění
500.000,– Kč.
b) Rozpočtové opatření č. 2/2017.
Jedná se o převod finančních prostředků v příjmové části rozpočtu z položky odvodů z loterií a výherních hracích přístrojů, kdy na tyto
položky budou dobíhat příjmy z roku 2016
a nově vznikla položka 1381 daň z hazardních her (dle nového zákona č. 187/2016 Sb.
O dani z hazardních her od 1. 1. 2017). Rozpočtové opatření ve výši 300.000,– Kč.
Rozpočtováno v příjmech:
položka 1351 odvod z loterií a podobných her
kromě výherních hracích – 75.000,– Kč,
položka 1355 odvod z výherních hracích přístrojů – 225.000,– Kč,
pol. 1381 daň z hazardních her 300.000,– Kč.
12. Rada města Konice v souladu s ustanovením
§ 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.
O obcích, v platném znění a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.
O předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
v platném znění: Vyhlašuje konkurs na obsazení pracovního místa ředitele Základní školy
a gymnázia města Konice, Tyršova 609, 798 52
Konice, příspěvkové organizace, IČ: 47918594,
s předpokládaným nástupem dne 1. 7. 2017.
13. Rada města Konice doporučuje Zastupitelstvu města Konice stanovit podle § 84 odst. 2
písm. n) zákona č. 128/2000 Sb. O obcích mě-
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síční odměny neuvolněným členům zastupitelstva za výkon jednotlivých funkcí s účinností od 1. 3. 2017 ve výši:
člen zastupitelstva 599 Kč,
člen rady 1.641 Kč,
předseda finančního a kontrolního výboru
1.442 Kč.
U členů Zastupitelstva, kteří jsou současně
členy rady nebo předsedy výborů zastupitelstva, se obměny kumulují.
14. Rada města Konice schvaluje:
a) Cenu za nájem hrobových míst na veřejném
pohřebišti v Konici s platností od 1. 1. 2017
2
do 31. 12. 2031 ve výši Kč 4,–/m /rok.
b) Na základě souhlasu s uvedeným výpočtem
cenu za služby spojené s nájmem hrobových
míst na veřejném pohřebišti v Konici s platností
od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2021 ve výši 33 Kč/m2/
rok.
Usnesení bylo schváleno v poměru: pro 5, proti 0
bod 3 – pro 4, proti 0, zdržel se 1
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Knihovna Konice
Říká se, že Harry Potter přivedl zpátky děti ke
čtení. Později to byl „Malý poseroutka“. Nejmenší děti mají v dnešní době „mimoně“. 6. ledna
v pátek jsme si s dětmi udělali „mimoňové“ odpoledne. Při čtení jejich příběhů jsme vyráběli záložky „mimoňů“. V naší knihovně je jich
spousta a děti si je můžou vzít pro zpestření
svého čtení.
Během ledna jsme si také s dětmi zacestovali
s pohádkovými bytostmi. V zábavném kvízu
děti přemýšlely, který hrdina se dostal do země liliputánů, jak se jmenovala ponorka kapitána Nema, nebo proč vlastně odešel kocour
Mikeš do světa. Za své znalosti byly odměněny drobnou cenou.
Veškeré informace o našich akcích si můžete přečíst na našich webových stránkách
www.konicka.knihovna.cz. Najdete také na
nich seznam nových a nejpůjčovanějších knih
a další zajímavosti.
Vlasta Snášelová,
knihovnice

Oznámení o konání konkursního řízení
Město Konice v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb. O náležitostech konkursního řízení
a konkursních komisích vyhlašuje konkursní řízení na obsazení pracovního místa

ředitele Základní školy a gymnázia města Konice, Tyršova 609,
příspěvkové organizace
s předpokládaným nástupem 1. července 2017

PŘEDPOKLADY UCHAZEČE
• vzdělání a související podmínky dle zákona č. 563/2004 Sb. O pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
• praxe dle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb. O pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisůznalost školských předpisů a problematiky řízení daného typu školy (školského zařízení) občanská a morální bezúhonnost, dobrý
zdravotní stav.

OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI PŘIHLÁŠKY
• úředně ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání dle zákona č. 563/2004 Sb.
O pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
(včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce),
• doklad o průběhu všech dosavadních zaměstnání formou česného prohlášení uchazeče
s uvedením časového přehledu a funkčního zařazení (opatřený datem a podpisem uchazeče),
• strukturovaný životopis (opatřený datem a podpisem uchazeče),
• koncepce rozvoje školy (školského zařízení) v rozsahu 2 až 4 stran strojopisu (opatřený
datem a podpisem uchazeče),
• výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce),
• originál lékařského potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce ředitele (ne starší než 3
měsíce),
• písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve
smyslu zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve
znění pozdějších předpisů.
Písemné přihlášky (s uvedením kontaktní adresy, e-mailové adresy a čísla telefonu) včetně
požadovaných náležitostí zasílejte doporučeně v termínu do 10. 2. 2017 na adresu Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice, podatelna.
Obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT – KONKURSNÍ ŘÍZENÍ – ŘEDITEL ZŠ A GYMNÁZIA
MĚSTA KONICE“.
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Projekt Ministerstva práce
a sociálních věcí se zaměřuje
na potřeby ohrožených rodin
na Konicku

Informacemi spojenými
s aktuálním děním ohledně
MAP vzdělávání
v ORP Konice

V polovině roku 2016 začal na Konicku působit lokální síťař. Na následujících řádcích se
dozvíte více informací o projektu Ministerstva
práce a sociálních věcí s názvem „Systémový
rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní
ochrany dětí“ a také o činnosti lokálního síťaře, která je jeho součástí.
Uvedený projekt zahrnuje čtyři klíčové aktivity. Lokální síťování je náplní první klíčové
aktivity, která se zaměřuje na podporu a posílení kapacit orgánů sociálně-právní ochrany dětí, (dále jen OSPOD) a na rozvoj místní
a krajské sítě služeb pro ohrožené rodiny s dětmi. V rámci celé republiky se zapojilo 11 krajů
a více než 120 obcí s rozšířenou působností
(dále jen ORP).
Činnost lokálního síťaře se věnuje cílové skupině ohrožených rodin s dětmi. Jeho prostřednictvím probíhá mapování území ORP Konice
se zaměřením na služby a zdroje v rámci systému péče o ohrožené rodiny a děti. Lokální
síťař zjišťuje, jaká je situace, stav a potřeby
ohrožených rodin s dětmi. Informace získává
prostřednictvím organizací, které s ohroženými rodinami pracují. K těm patří OSPOD Městského úřadu v Konici, poskytovatelé služeb
a další aktéři sítě z oblasti školství, zdravotnictví, prevence, volného času apod. Lokální
síťař také analyzuje silné a slabé stránky systému péče o ohrožené rodiny s dětmi, podporuje lokální strategie síťování, účastní se komunitního plánování, podporuje rozvoj služeb
pro tyto rodiny. Je v kontaktu se všemi aktéry
sítě a motivuje je ke vzájemné spolupráci. Vytváří pro ně prostor, ve kterém mohou realizovat společná řešení.
V současnosti probíhá mapování aktuální sítě
služeb a zjišťování potřeb jednotlivých aktérů, na které bude navazovat tvorba strategie
síťování.
Projekt a činnosti s ním související se zaměřují na aktéry sítě a potřeby ohrožených rodin
jsou zjišťovány jejich prostřednictvím, nikoliv přímým kontaktem s rodinami. V případě,
že víte o službě, která v regionu chybí, můžete
se obrátit na vašeho lokálního síťaře nebo tuto potřebu uvést poskytovateli služby, se kterým jste v kontaktu.
Bližší informace o projektu najdete na webových stránkách www.pravonadetstvi.cz. Ty jsou
určeny jak odborníkům, tak laické veřejnosti.
Je zde k dispozici interaktivní katalog jevů
a služeb, kde s pomocí klíčových slov najdete
nejen informace o různých sociálních jevech,
ale také o postupech, jak vzniklé situace vyřešit, včetně grafického znázornění sítě pomoci.
Bc. Jitka Klemsová – lokální síťař v ORP Konice
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Oddělení transformace služeb pro rodiny s dětmi
(SP „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“)
e-mail: jitka.klemsova@mpsv.cz

- pokračování z lednového Zpravodaje 2. PROBĚHLÉ VZDĚLÁVACÍ AKCE
V současné době se realizační tým MAP vzdělávání plně věnuje budování znalostních kapacit v ORP Konice.
Dne 17. 10. 2016 proběhl ve Sluňákově seminář Příroda je pestrý dům. Seminář byl určen
pro pedagogy základních a mateřských škol.
Vzdělávací akce byla zaměřena na problematiku: les, louka, voda, krajina. Účastníci byli seznámeni s aktivitami spojenými s poznáváním
lesa, louky, vody a krajiny. Školitelé předali
celou řadu námětů na pohybové, výtvarné, literární a kognitivní aktivity určené pro děti
předškolního, popř. mladšího školního věku,
vedoucí k poznávání a prožívání přírody všemi smysly.
Dne 31. 10. 2016 proběhl workshop pedagogicko-psychologické poradny pro pedagogy
mateřských škol – předávání praxe učitelům
od PPP. Lektorka – psycholog pedagogickopsychologické poradny – se zaměřila zejména na tyto čtyři hlavní oblasti: adaptaci dětí
v MŠ, školní zralost, děti ze sociokulturně odlišného prostředí a inkluzi. Lektorka si připravila krátké prezentace k daným tématům obohacené o kazuistiky. Na konci každého tématu byl prostor ke kladení otázek a diskuzi. To
účastníci velmi ocenili a snažili se dané možnosti využít v maximální možné míře. Nejvíce
diskutovanou oblastí byla problematika zařazování dětí mladších dvou let do MŠ, dlouhé
čekací lhůty na vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně a inkluzivní vzdělávání.
Účastníci ohodnotili akci velmi pozitivně a projevili zájem o další seminář, který by se blíže
zaměřil na jedno z probíraných témat. Lektorka nám přislíbila v roce 2017 spolupráci, takže
se můžete těšit na přísun nových informací.
Dne 7. 11. 2016 proběhl seminář Inkluze v MŠ.
Lektorka – akreditovaný lektor NIDV – se věnovala zejména jednotlivým stupňům podpůrných opatření a personální podpoře. Nosným
tématem byla realizace Plánu pedagogické
podpory. Účastníci dostali potřebné informace o tom, jak jej vyplňovat a jak postupovat při
jeho realizaci včetně komunikace se školským
poradenským zařízením. Dalšími tématy byla
tvorba Individuálního vzdělávacího plánu a financování a výkaznictví v mateřských školách v souvislosti s podpůrnými opatřeními.
Na konci semináře byl prostor ke kladení dotazů, který účastníci hojně využili. Mezi nejvíce diskutované témata patřil Plán pedagogické podpory a komunikace mateřských škol se
školskými poradenskými zařízeními.
Dne 7. 12. 2016 byl uspořádán workshop pedagogicko-psychologické poradny pro pedagogy základních škol – Předávání odbornosti
ze strany pedagogicko-psychologických poraden pro základní školy.
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Jedním z hlavních cílů workshopu bylo seznámit blíže pedagogy s činností PPP a SPC v době zavádění legislativních změn ve školství.
Lektorka předala účastníkům praktické informace – kontaktní adresy na odborníky, příklady, jak postupovat v různých situacích s ohledem na včasnou diagnostiku dětí. Dále se blíže zaměřila na problematiku školní zralosti
(problematika školní zralosti a připravenosti,
ukázky kreseb zralých a nezralých žáků, možnosti přípravy pro školu, problematika předčasného zaškolení, odkladů školní docházky).
Prezentace byla doplněna praktickými ukázkami testových baterií. Dalšími tématy byla
školní neúspěšnost (analýza zprávy z psychologického vyšetření, vysvětlení problematických míst, současné možnosti a meze sdělování informací škole, ukázka /sebezkušenost/
psychologického vyšetření s přizpůsobením
věkové kategorii dospělé populace), specifické poruchy učení a chování (ukázka písma žáka s poruchami učení, možnosti opatření, psychologické a speciálně pedagogické intervence), výchovné obtíže u dětí různého věku (možnosti psychologické intervence pracovníka
PPP, problematika ADHD, ADD). Účastníci
i tento workshop ocenili velmi pozitivně
a lektorka nám přislíbila spolupráci do budoucna (jaro 2017).
Závěrem vám všem chceme upřímně poděkovat za dosavadní spolupráci a věříme, že se
v novém roce budeme opět hojně setkávat. Do
nového roku hlavně hodně zdraví a spokojenosti jak v osobním, tak profesním životě.
Realizační tým MAP vzdělávání ORP Konice:
Ing. Ludmila Solovská, Ing. Jaroslav Brzák,
Mgr. Pavla Valentová, Ing. Kateřina Vičarová,
Mgr. Jana Procházková

MŠ Konice
Zimní radovánky
v Mateřské škole Konice
Letošní sněhová nadílka udělala radost všem
dětem z naší školky. A protože sněhu napadlo
opravdu dost, mohly jej děti bohatě využít ke
sportování, tvořivým hrám i pokusům. Snad
každý kout školní zahrady byl k něčemu využitý. Děti sjížděly kopečky na bobech, stavěly sněhuláky, proběhla i koulovačka. Jinde zase experimentovaly se sněhem a dokázaly si,
že sníh je bílý, ale ne zrovna moc čistý. Nebo
prováděly pokusy s vodou a vyrobily si ledové
ozdoby. Nezapomněli jsme ani na péči o ptactvo a využili jsme proto stromečků, které nám
zbyly před školkou po Vánocích. Na větve
stromků děti navěsily všelijaké dobroty, oříšky, semínka a brzy mohly pozorovat první
ptačí návštěvníky. Děti pobytem na zdravém
zimním vzduchu otužovaly svůj organismus
a zároveň objevovaly krásu zimního období
a možnost sportování.
Taťána Hájková, MŠ Konice
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Program MC Srdíčko
únor 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 – 733 754 143 – Blanka
Hájková
Středa, pátek (8 – 12 hodin, pátky volný program) Klub pro rodiče a děti – 739 246 019
1. 2. – Bílá barva – sníh
8. 2. – Já koblížek, koblížek smažený…
15. 2. – Srdíčkové narozeniny
22. 2. – Srdíčková školička
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 – ÚNOR 2017
16. 2. 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

Z činnosti děkanátního
Centra pro rodinu Kána
únor 2017

Všímat vodoměru se vyplatí
V poslední době jsme řešili několik případů,
kdy zákazníci ve svých domácnostech neodhalili nebo nechali bez opravy nějakou poruchu na vodovodu a při vyúčtování zjistili, že
je čeká mnohonásobně vyšší platba za vodné
a stočné než očekávali a než je u nich běžné.
Právě kvůli včasnému odhalení podobných
problémů je velmi dobré všímat si doma vodoměru. Ten totiž neslouží pouze pro vodárenskou společnost, aby věděla, kolik má účtovat za vodné a stočné. Vodoměr je zařízení
prospěšné také pro Vás, zákazníky. Slouží pro
kontrolu, zda je ve Vaší nemovitosti vše v pořádku. Na vodoměru se dát totiž pravidelnou
kontrolou zjistit, zda nedochází k únikům vody někde v domácnosti a zbytečně tak nebudete muset platit za vodu, kterou jste nevyužili.
Každý odběratel by tedy měl vědět, jaká je
v jeho odběrném místě přibližná spotřeba.
Zbystřit bychom měli v okamžiku, kdy je tato
spotřeba nápadně vyšší. Může se totiž stát, že
v domě dochází k nežádoucímu úniku vody
například z důvodu poruchy na vodovodu, přípojce nebo vnitřním rozvodu. A tu lze díky
pravidelnému sledování vodoměru zjistit. Kontrola vodoměru tak může zabránit zbytečně
vysoké faktuře za vodu. Zákazník je totiž povinen zaplatit i za vodu, která jeho domácností protekla, aniž by ji patřičně využil.
Je třeba připomenout, že vodovod pro veřejnou potřebu končí odbočením z vodovodního
řadu k vodoměru, za tímto odbočením následuje vodovodní přípojka a na ní navazuje vnitřní vodovod. Hlavní řad nikdy nevlastní odběratel, vodovodní přípojka naopak téměř vždy
patří vlastníkovi nemovitosti, pro kterou byla
zřízená. Majitel však odpovídá za vnitřní vodovod, tedy vodovod od přípojky v nemovitosti a taktéž uvnitř ní.

Mládež se sejde ve spolču BETA v sobotu
4. a 18. února v 17 hodin.
Spolčátko pro děti bude v Konici na faře v pátek 10. a 24. února od 16 do 17.30 hodin.
Společenství manželů bude mít na konické
faře setkání v pátek 10. února od 18 hodin.
Anna Burgetová

Vlastníkem vodoměru je vlastník vodovodu.
Osazení, údržbu a výměnu vodoměru provádí
provozovatel vodovodu. Vodoměr je tzv. stanoveným měřidlem a musí být pravidelně cejchován. Jeho životnost je dána legislativně na
6 let. Odběratel má právo zajistit si na vlastní
náklady metrologickou zkoušku vodoměru,
má povinnost umožnit provozovateli přístup
k vodoměru a chránit jej před poškozením,
například v zimě před mrazem.

Co je dobré vědět?
• Kudy u Vás doma vedou rozvody studené
a teplé vody, případně i odpady
• Kde je u Vás umístěn hlavní uzávěr vody
• Kde máte měřící zařízení – vodoměr
• Je velmi dobré provádět doma namátkově
kontroly, zda se někde neobjevily mokré
skvrny nebo v odpadech neuslyšíte protékat
vodu z Vaší domácnosti, když se nevypouští
• Při trvale neobydlené domácnosti nebo nemovitosti doporučujeme uzavřít přívod
vody
• Pravidelně si kontrolujte vodoměr, zda není
poškozen
• Zabezpečte si dobrý přístup k vodoměru
a udržujte kolem něj pořádek
• Pravidelně si kontrolujte spotřebu vody na
vodoměru
• Chcete-li se z vodoměru dozvědět, zda Vám
někde neuniká voda, je nutné předem zajistit,
aby v domácnosti nikdo vodu nepouštěl, nesplachoval WC a podobně

Schéma měřící části vodoměru
Spotřeba vody v metrech kubických

Maminky se budou společně modlit za své
děti ve čtvrtek 2., 9. a 16. února v 8 hodin
a v pondělí 6., 13., 20. a 27. února v 18 hodin
v Konici na faře a v úterý 21. února od 8 hodin
v MC Srdíčko v zámku v Konici.
Setkání seniorů ve společenství KLAS bude na konické faře v pátek 3. února po ranní
mši svaté a prvopáteční adoraci (přibližně od
9 hodin).
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Otáčí se,
pokud
vodoměrem
protéká voda

Spotřeba vody v litrech
(když kape kohoutek)

Spotřeba vody v desítkách litrů
(protéká splachovač záchodu)
Spotřeba vody ve stovkách litrů
(větší porucha v domácnosti)
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KULTURNÍ
PŘEHLED
ÚNOR 2017
VÝSTAVA
Od 30. ledna do 23. února 2017,
zámek Konice

HISTORIE
A SOUČASNOST
KČT KONICE
Výstava otevřena:
Po – Pá od 10 do 12 a od 13 do 16 hodin

ZÁJEZD DO DIVADLA
21. března 2017 v 19 hodin, Brno

DIVADLO HUSA NA PROVÁZKU

BALADA PRO BANDITU
Začátek představení v 19.00 hodin,
odjezd autobusu v 17.00 hodin,
cena 500,– Kč včetně dopravy,
studenti a senioři 400,– Kč.
Nahlásit se nejpozději do 16. února 2017.

KPH
Ve středu 8. února 2017 v 19 hodin,
zámek Konice

KONCERT
KOMORNÍ HUDBY
Matouš Pěruška – housle
Kristina Vocetková – violoncello
Vstupné: 100/80 Kč
Koncert podporují:
MUDr. Alena Švecová – oční lékařka Olomouc
MUDr. Svatava Dvořáková – zubní lékařka
MUDr. Anna Látalová – dětská lékařka
RNDr. Ludmila Dvorská – lékárna Konice

ZÁMEK

Prohlídková trasa
Otevírací doba od 1. 9. 2016 do 31. 5. 2017:
TIC otevřeno jen ve všední dny.
Po – Pá 9.00 – 12.30 a 13.00 – 16.00
Začátek prohlídky vždy v celou hodinu,
kromě 12.00 hodin. 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 30,– Kč/ 15,– Kč
celá prohlídková trasa 60,– Kč/ 30,– Kč
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Program KČT KONICE
únor 2017
Něděle 5. 2. 2017 – Šubířov – sraz ve 13 hodin na kruháči. Půjdeme po červené zn. ke
Sládkové skále, dojdeme ke Slámové louži, silnicí ke Skřípovu, ze Skřípova po silnici do Konice. 13 km
Neděle 12. 2. 2017 – Štarnov – sraz ve 13 hodin na autobusovém nádraží. Půjdeme po silnici přes Vyšehrad do Štarnova, dále po modré
zn. na silnici k Čunínu a dále do Konice. 13 km
Neděle 19. 2. 2017 – vlakem ve 12.41 hodin
do Ptení, odtud po zelené zn. na Pohodlí a modrou na Stražisko (do Konice). 10 km (16 km)
Sobota 25. 2. 2017 – Šumperská zimní 50
– pořádá KČT Šumperk
Odjezd vlakem z Konice v 6.40 hodin do Šumperka, dle časového limitu (15 km, 25 km).
Odjezd ze Šumperka v 15.29 hodin, příjezd do
Konice v 17.46 hodin. (Může být změna, dle
počasí).
Pojďte s námi do přírody. Neseďte doma,
udělejte něco pro své zdraví.
Zdrávi došli !!!

Nový rok 2017 na Kosíři
Stalo se již pravidlem, že na Nový rok se scházíme a vyjíždíme na vycházku na Kosíř. Bez
tohoto výstupu první den v roce si to již nedovedeme představit a po celý rok se na tento
výlet těšíme. Ten den se nás na konickém nádraží sešlo dvacet čtyři a cestou se ještě přidali turisté z Křemence, Čunína a Stražiska,
kteří s námi každoročně na Kosíř vychází. Vystoupili jsme v Lutotíně a polní cestou se vydali pod kopec. Překrásná krajina s ojíněnými
stromy nás nadchla, bylo to jako v pohádce.
Proto jsme také zvolili delší cestu, která vedla
až k Čechám pod Kosířem, abychom se pokochali tou nádherou. Na vrcholek Kosíře jsme
došli kolem půl dvanácté. Naše pořadové číslo bylo 1840. Na připraveném ohništi jsme si
opekli uzeninu a připili s přáteli na zdraví.
Kdo chtěl, měl možnost vystoupat na vrchol
rozhledny, která byla otevřená. V jednu hodinu jsme se vypravili na zpáteční cestu zpět do
Kostelce na vlak. Všem se výlet velice líbil,
všichni byli nadšeni a spokojeni.
Za KČT Konice Eva Antlová

INZERCE
PRODÁM PALIVOVÉ DŘEVO
měkké + tvrdé v délkách 2 m
(pouze kulatina)
štípané délka 1 m rovnané
štípané 30 – 40 cm sypané
hájenka Karlov Šebetov
tel.: 606 893 919
zouharhonza@email.cz

Zeno Dostál
(1934 – 1996)
Třicátého ledna, před 21 lety, zemřel konický
rodák Zeno Dostál. Pocházel z konické židovské komunity. Tato komunita byla, na rozdíl od
okolních měst (Jevíčko, Prostějov, Boskovice),
velmi malá – prakticky tvořena dvěma rodinami. Byly to rodiny Freundova a rodina Heřmana Bock-Löwa, který měl obchod se smíšeným zbožím v č.p. 47, který od roku 1934 vedl
Vítězslav Bock-Löw. Jeho sestra Lotte (*1905)
se provdala za Mojmíra Dostála (*1903, Luká),
syna učitele Jakuba Dostála. Mojmír Dostál vystudoval Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži a posléze práva, kde dosáhl doktorského
titulu. Dostálovi měli dva syny: Igora Václava
(*1930) a Zeno Víta (*1934). Oba synové pak
byli, v době ohrožení pro židy, v Konici pokřtěni. Konická židovská komunita následně
prakticky zanikla vyvražděním v plynových
komorách německých koncentračních táborů.
Manželé Dostálovi nakonec dobu holokaustu
přežili – byť je neminulo věznění v Osvětimi.
Oba jejich synové po uvěznění rodičů prožili
zbytek války u příbuzných v Luké. Starší Igor
však záhy po válce, v roce 1947, umírá v prostějovské nemocnici. Zeno měl po roce 1948 politické potíže. (Jeho otec byl pak vězněn i v letech 1958–59 za pobuřování.) Po maturitě na
klasickém gymnáziu v Prostějově (1952) začal studovat na Pedagogické fakultě UK v Praze, záhy však byl z kádrových důvodů vyloučen. Po vojenské službě vystřídal řadu, vesměs
dělnických, zaměstnání. V letech 1960–91 působil ve FS Barrandov. Postupně jako závozník, rekvizitář, asistent režie a od roku 1963
jako pomocný režisér (spolupracoval mj. s Karlem Kachyňou, Věrou Chytilovou, Jurajem Herzem, Jaromilem Jirešem, Otakarem Vávrou).
Od roku 1992 až do své smrti v roce 1996 byl
předsedou Židovské obce v Praze.
Zeno Dostál je v literárních kruzích ceněným
prozaikem, zejména pro svůj „zvířetníkový“
cyklus, rozsáhlý soubor prozaických děl. Jednotlivé části jsou pojmenovány podle znamení zvěrokruhu, s výjimkou tří částí Vrata, Rekrut a Labuť.
Pracovat jako samostatný filmový tvůrce bylo
Zenovi Dostálovi umožněno až po změně režimu v roce 1989. Jeho režijní filmografie zahrnuje: Král kolonád (1990), Váhy (1992), ceněný Golet v údolí (1995, 4 nominace na Českého lva, z toho dvě proměněné), Chlípník (natáčení začalo v roce 1995, úmrtí režiséra způsobilo, že dokončovací práce proběhly až v roce 2002).
Zenovi rodiče žili až do své smrti v Konici.
Lotte zemřela v roce 1985, Mojmír rok nato.
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„Proč všichni
odcházejí“
kniha Zuzany Dostálové
Zuzana Dostálová vystudovala hudební fakultu JAMU, obor violoncello, mimo hudby se věnuje psaní. Její otec byl režisér, scénárista, spisovatel a hlavně konický rodák Zeno Dostál
(1934 – 1996).
Koncem roku 2016 jí vyšla u nakladatelství
Togga novela, jedná se o autobiografickou výpověď dítěte a jeho setkání s okolním (reálným) světem. Dětství v rodině se zátěží z koncentračních táborů jejích předků. Výpověď poznamenaná bývalým režimem, smrtí, nepochopením, protkaná dětskou naivitou a nakonec
i radostí. Ale také poznamenaná třeba zrovna
filmy Karla Kachyni, na kterých její tatínek
celý život pracoval. Nejdůležitějším pevným
bodem je vztah s otcem, který často odjíždí za
prací, a chvilky s ním jsou o to vzácnější. Značnou část vyprávění věnuje právě Konici, kam
jezdila v 80. letech za babičkou a dědečkem.
(Dědeček muzikant, malíř a starosta Konice
JUDr. Mojmír Dostál).
Anotace knihy:
Novela Proč všichni odcházejí je autobiografickou výpovědí dítěte, dívky, která se poprvé
setkává s odcházením blízkých. Zároveň se
snaží pochopit, proč je svět dospělých takový,
jaký je. Proč se lidé opouštějí, proč umírají,
proč je tolik samoty? Rodinná historie ji nutí
přemýšlet nad krutostmi koncentračních táborů a křivdami komunistického režimu. Její
dětství je poznamenáno dobou temna, osaměním, protkáno dětským nepochopením, denním cvičením na violoncello, což ji často izoluje od okolního světa, ale nakonec i láskou.
Odehrává se v malém moravském městě, na
Vysočině a pražském Břevnově. Nejdůležitějším pevným bodem je vztah s otcem, spisovatelem a režisérem, který často odjíždí za prací, a chvilky s ním jsou o to vzácnější. Ona mu
potají brává scénáře, pročítá je a přehrává si
o samotě jednotlivé obrazy. Velkou nadějí, smyslem a ukotvením je přátelství s nemocnou starší kamarádkou, jež dává hrdince pocit spojenectví a zasvěcuje ji do tajů prvních lásek.
Další informace:
Autorka na databazeknih.cz: goo.gl/IIVKr9
Recenze knihy: goo.gl/ajv3BF
Recenze knihy: goo.gl/nF8xFY
Obchod: goo.gl/nldOy6
Obec Jesenec ve spolupráci
s SDH Jesenec pořádá tradiční

DĚTSKÝ KARNEVAL
v sobotu 25. února 2017 v KD Jesenci
začátek ve 14 hodin
• připraveny jsou hry a soutěže
• vyhodnocení nejkrásnějších masek

Informace čerpány z (dosud nevydaného) třetího dílu Dějin města Konice Jaroslava Pinkavy
a webových portálů slovnikceskeliteratury.cz
a csfd.cz.
Miroslav Novotný

• bohatá tombola
• občerstvení
a spousta dalších překvapení
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