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Street art v zámecké galerii
Právě v těchto dnech probíhá v zámecké
galerii výstava street artu. Street art
zahrnuje, na rozdíl od tradiční graffiti,
mnohem více médií a technik, jako jsou
wheatpasting, nálepky, stencil graffiti
(šablonové graffiti), tvorbu mozaik, video
projekci a street instalaci. Z těchto důvodů je
street art někdy nazýván jako „post-graffiti“.

šablony, černobílé i barevné, které nanášel na
tapety. Až v pozdějších letech se mezi jeho
pracemi objevují vícevrstvá díla, kterými se
nyní zabývá. Jeho díla jsou nanášena přes
precizně ručně řezané šablony na různé
materiály značkovými spreji.
I když své dětství prožil na vesnici, městské
prostředí se pro něj stalo hlavním tématem.
Vždy ho inspiroval New York, noční tajemné
ulice, architektura a lidé. Mezi jeho díla patří
i emotivní portréty, které znázorňují cit
a emoce, jako je děj ve městě, který se
odehrává každým dnem .

FOTOAKTUALITY

MŠ Konice - Zimní olympiáda - str. 3

Masopust v MŠ - str. 3

Mladý autor, zv. Greg, který zde prezentuje
svou tvorbu včetně ukázek šablon, studoval
v Kroměříži a Prostějově, kde v roce 2008
zakončil SOŠ podnikání a obchodu. Mezi jeho
hlavní koníčky patří malování přes šablony,
kterému se věnuje již několik let. Již od 14 se
zabýval malbou na stěny a výrobou nálepek,
tzv. STICKERS. Časem se začal dostávat
k šablonám. Začínal různými názvy, symboly
a znaky kapel, prodejců značek a mnoha
dalšího. Inspiraci čerpal z časopisů
a zahraniční televize.

Koncert KPH 5.2.2014 -str.4

Gregova umělecká témata na street art
rozšiřují divákův pohled a vnímání na jeho
díla jako na novodobé zobrazení dnešní
urban kultury .
Nyní se Greg zabývá výrobou stencil art
obrazů. Můžete si od něj na zakázku nechat
vyrobit třeba i vlastní portrét. V budoucnu by
chtěl svůj obor rozšířit i do českých
a zahraničních galerií .
Více zde: http://www.streetartgreg.cz/o-nas/

K STREET ARTU se dostal v roce 2004 jako
samouk pomocí internetu, kde pozoroval
různá díla světových umělců a jejich technik.
Jeho začátky byly inspirovány spíše stylem
pouličních umělců, jako je například anglický
Banksy.Začal tvořit 2 layered, tzv. dvouvrstvé
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ZPRÁVY Z RADNICE
Rada
města Konice
3. února 2014
Usnesení č.56/2013
1.Bere na vědomí zprávu Bezpečnostní inspekce
PČR z místa smrtelné dopravní nehody – ul. Husova
v Konici a ukládá:
a)MPO – požádat Olomoucký kraj o majetkové
převedení chodníků v Husově ulici,
b)OD – vyžádat stanovisko dopravního inženýra DI
PČR Prostějov k budoucímu případnému
vybudování přechodů pro chodce v Husově ulici
v Konici a to v blízkosti sportovního areálu a
v blízkosti čerpací stanice PHM.
2.Bere na vědomí předběžnou územně technickou
studii záměru „V416 – modernizace na vyšší
Parametry“.
3.Vyhlašuje záměr bezúplatného převodu
pozemku p.č. st. 846 v k.ú. Konice.
4.Navrhuje ZM schválit uzavření Smlouvy
o smlouvě budoucí týkající se bezúplatného
převodu pozemku p.č. 4855 v k.ú. Konice pro HZS
Olomouckého kraje.
5.Schvaluje: a) S účinností od 1.3.2014 nájemné za
pronájem bytu ve výši 30,00 Kč/m 2 /měsíc
podlahové plochy bytu včetně jeho součástí (např.
sklep, kotelna, dílna) a dalších prostor výlučně
užívaných nájemcem (např. balkon, terasa, garáž,
kůlna).Toto nájemné se bude vždy k 1.1.
následujícího roku zvyšovat o 1,-Kč/m2/měsíc. Pro
následující léta platí při uzavírání nových smluv na
pronájem bytu vždy aktuální cena (tj. 2015 =
31,- Kč/m2/měsíc, atd.). b)S účinností od 1.3.2014
vzorovou nájemní smlouvu na pronájem bytu
a pravidla pro užívání bytu a společných částí
a zařízení domu, která jsou přílohou této smlouvy.
6.Schvaluje výpověď Mandátní smlouvy č. SIPO 07
– 1147/2005 uzavřené mezi městem Konice
a Českou poštou, s. p., Praha 3, Olšanská 38/9, PSČ
225 99.
7.a)Schvaluje ukončení smlouvy o nájmu
nebytových prostor č. 31-2012 mezi Martinem
Trávníčkem, IČ 74475398 dohodou k 28.2.2014.
b)Vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor
na adrese Masarykovo nám. 27, Konice o výměře
28 m2 (bývalé ovoce-zelenina, vchod z ulice E.
Beneše – volné od 1.3.2014) s tím, že případný
zájemce navrhne ve své žádosti i výši nájmu.
8.Schvaluje Smlouvu o výpůjčce nebytových
prostor č. 05-2014 mezi městem Konice
a občanským sdružením Muzeum řemesel Konicka
za účelem provozování muzea řemesel Konicka
s účinností od 10.2.2014 na dobu neurčitou.
9.Schvaluje MěKS Konice, Kostelní 46, výpůjčku
obřadní síně na zámku v Konici za účelem konání
koncertu skupiny Poutníci dne 11.4.2014 od 16:00
do 22:00 hod.
10.a)Schvaluje rozpočtová opatření č. 1, 2
a 4/2014, která se týkají: č. 1/2014: Jedná se
o navýšení příspěvku na výkon státní správy vůči
rozpočtu města na rok 2014, a to ve výši
70.000,- Kč.
Příjmy

Výdaje

č. 2/2014: 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 304.000,- Kč.
V příjmech bude rozpočtováno:
Položka 4116 ÚZ 13010 – 304.000,- Kč
Ve výdajích bude rozpočtováno:
Výdaje paragraf ostatní záležitosti sociálních věcí
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Kolik nás je?
Údaje ke dni 31.1.2014
Počty obyvatel dle částí obce:
Konice
2107
Čunín
183
Křemenec
122
Ladín
81
Nová Dědina
166
Runářov
133
celkem
2792
matrikářky MěÚ Konice

Metropole Olomouc informuje
o dění na Hané

č. 4/2014 : Jedná se o odvod do Národního fondu za
porušení rozpočtové kázně projektu Vzdělávací
centrum Konice, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/40.00001
z roku 2010 – 2.582,- Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno na:
§ 6409, položku 5363 Úhrady sankcí jiným
rozpočtům org. 5000000 - 2 582,- Kč,
§ 6171, položku 5901 Nespecifikované rezervy
org. 5000000 - 2.582,- Kč.
b)Doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č.3
/2014, které se týká: Jedná se o zapojení přebytku
peněžních prostředků na bankovních účtech do
rozpočtu města na rok 2014 ve výši
2.160.813,- Kč.
Financování:
Položka 8115 - změna stavu na bankovních účtech
2.160.813,- Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:

Od počátku ledna 2014 je na internetu nový
zpravodajský portál pro oblast Hané nazvaný
Metropole Olomouc. Webové stránky jsou určené
občanům, kteří žijí přímo ve městě, dojíždějí do něj
z okolí, případně Olomouc považují za přirozené
centrum svého regionu.
Na adrese www.metropole-olomouc.cz jsou
n ě ko l i k rá t d e n n ě a k t u a l i z ová ny z p ráv y
o nejdůležitějších tématech hýbajících děním na
Olomoucku. Ty doplňuje souhrn kuriozit nazvaný
„Olomoucká nej“, prostor pro glosy a výběr z černé
kroniky. Zcela nově se na portálu objevuje také
souhrn kontaktních údajů na klíčové instituce ve
městě, k nimž patří například zdravotní pojišťovny,
úřad práce, finanční úřad a katastrální úřad. Web
rovněž přináší seznam mateřských, základních,
středních a vysokých škol včetně telefonů
a emailových adres.
Portál Metropole Olomouc je moderním webem
propojeným s populárními sociálními sítěmi. Jeho
zprávy se tak objevují na Facebooku, Twitter
a Google+. Zájemci o nejčerstvější informace proto
nemusejí stránky ani otvírat, stačí se k odběru
novinek přihlásit na některé z těchto sítí.
Případné náměty a připomínky je možné posílat na
adresu redakce@metropole-olomouc.cz. Redakce
ráda poskytne prostor informacím o dění
v jednotlivých městech a obcích včetně spolkového
života a tradičních místních akcí. Žádná akce není
tak malá a nevýznamná, aby se o ní nemohlo psát
-mona portálu Metropole Olomouc.

Obřadní síň v Konici

11.Schvaluje Dodatek č. 06-2014, týkající se změny
pronajímaných pozemků firmě ROLS Konice, a.s.
s platností od 1.1. 2014.
12.Vyhlašuje záměr pronájmu pozemků p.č. 1606,
1640, 1861, 1878 a 2116 v k.ú. Čunín. Nedílnou
součástí nájemní smlouvy bude výpovědní lhůta
v délce 2 roky.
13.Bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ZM
a ukládá předložit tuto zprávu příštímu ZM.
14.Navrhuje ZM:
a)Prodat část pozemku p.č. 899 (nově p.č. 899/2
o výměře 129 m2) manželům Šťastným za cenu
100,- Kč/m2.
b)Prodat část pozemku p.č. 902 (nově p.č. 902/3
o výměře 106 m2) p. Anně Greplové za cenu
100,- Kč/m2.
15.Bere na vědomí žádost o finanční příspěvek
Svazu tělesně postižených v ČR.
16.Bere na vědomí žádost Spolku Lungta.
17.Bere na vědomí oznámení Asociace rodičů
a přátel zdravotně postižených dětí v ČR.
Usnesení bylo schváleno v poměru: pro 5, proti 0,
zdržel se 0.

Nový prostor pro důstojné rozloučení s blízkými
mají lidé na Konicku. Od ledna 2014 je otevřena
nová smuteční obřadní síň v kapli na městském
hřbitově v Konici. Síň pojme 80 až 100 smutečních
hostů. Provozovatelem je Pohřební služba Konice.
„Je to pomoc pro místní. Dříve jsme zajišťovali
rozloučení jen v Prostějově, Olomouci nebo
Boskovicích, a to bylo pro pozůstalé náročnější
nejen na dopravu,” uvedl Libor Svoboda z Pohřební
služby v Konici.

Pohřební služba Konice - Otakar Svoboda
tel.: 582396180, 72420334,
Email: ps.konice@seznam.cz
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MŠ Konice
Zimní olympiáda v MŠ

ZPRAVODAJ KONICE
na koblížky – proměnily se na mouku, mléko, vejce,
droždí. V pomyslné míse (z lana) se suroviny
promíchaly, prohnětly, nakynuly (děti předváděly).
Nechaly se vyválet (sudy), vykrájet a usmažit.
Konečně přišel vytoužený karnevalový den, kdy se
děti mohly stát princeznami, vílami, piráty či
mušketýry. Velkou legraci všechny zažily
s písničkami, soutěžemi a disko tancem
s nafouknutými balónky. Bravurně zvládaly skoky
v pytlích, pití brčkem na rychlost, přenášení vajec
na lžících. Na každého čekala sladká odměna a malý
dárek. Velký dík patří i rodičům, kteří masky pro
děti připravili. Karnevalový rej se vydařil a děti
odcházely domů s úsměvem na tváři.
učitelky MŠ Konice

ZŠ a G Konice
Zápis do prvního ročníku

Protože pobyt a sportování je pro děti tou
nejradostnější činností, zahráli jsme si na
sportovce a uspořádali si ve třídě zimní olympijské
hry. Děti získaly poznatky o nadcházející zimní
olympiádě, seznámily se s jejími symboly a vyrobily
si naši vlajku. Potom soutěžily v několika
disciplínách, ale především pro radost. Děti
podávaly velice pěkné výkony a navzájem si fandily
a povzbuzovaly se. Nebylo ani vítězů, ani
poražených, jen dobrá nálada.
učitelky MŠ Konice
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Program MC Srdíčko
Březen 2014
Pravidelný program Mateřského centra Srdíčko
Po 18 -19 hod. Cvičení s Marcelou ( pilates, břišní
tanec)
St 8 -12 hod. Program pro rodiče se staršími dětmi
( 2- 5let)
St 8 -10 hod. Sociální poradenství (pro předem
objednané).
St 14 -18 hod. Setkávání generací v Srdíčku
St 15 -16 hod. Naslouchej srdcem
St 16 -17 hod. Člověk člověku – dobrovolně
a s láskou (dobrovolnictví – první středa v měsíci)
Čt 8 -13 hod. Nově Srdíčkový klub – výtvarné
techniky – výroba svíček, skládání z papíru apod.
Pá 8 - 12 hod. Program pro rodiče s nejmenšími
dětmi (0-2 roky)
Pá 8 -10 hod. Laktační poradenství ( pro předem
objednané)
Program pro rodiče s dětmi – BŘEZEN (8-12hod.)
St 5. 3. – Co dokáže sluníčko
St 12. 3. – Naše rodina
St 19. 3. – Povídání s jarní vílou
St 26. 3. – Poznáváme barvičky – modrá jako
voda……
Setkávání generací v Srdíčku (14-18hod.)
Každou středu - trénink paměti, cvičení, ruční
práce, přednášky, připomínání si různých výročí,
lidových tradic a zvyků
Mimořádné akce - BŘEZEN
ÚT 18. 3. 2014 od 9 do 11hod. Setkání věřících
maminek
ST 19. 3. 2014 od 14 do 15.30 hod. Přednáška na
téma Jak se vyznat v sociálním a dávkovém systému

Na zápis do prvního ročníku ZŠ pro školní rok 2014
- 2015 přišlo dne 23. a 24. ledna 2014 celkem 48
předškoláků, 42 z nich bylo na naši školu přijato,
ostatní děti budou mít pravděpodobně školní
docházku o jeden rok odloženou. Na všechny
budoucí prvňáčky se těšíme.

Zlatý zvoneček

Těšíme se na Vás!!!

Kontakt:
Mateřské centrum SRDÍČKO
Kostelní 46 (přízemí zámku), Konice 798 52
www.mcsrdicko.eu,
mail: charita.srdicko@centrum.cz
Tel.: 739 246 019, zřizovatel Charita Konice

Masopust v MŠ

Rok se s rokem sešel a opět nastalo období oslav
Masopustu. Týden před oslavou se děti seznámily
s jeho zvyky a tradicemi. Děti nejen vyráběly veselé
masky, ale s učitelkami pekly i koláčky a tvarohové
šátečky, na kterých si pochutnaly. Nejstarší děti si
na vlastní kůži vyzkoušely, jak se cítí těsto

11. únor 2014 byl pro děti ve školní družině dlouho
očekávaným dnem. Těšily se totiž na tradiční Zlatý
zvoneček, pěveckou soutěž pro žáky 1. – 4. ročníku.
Přihlásit se mohl každý, kdo našel odvahu zazpívat
před svými spolužáky a vychovatelkami školní
družiny.
Po vyhodnocení jednotlivých výkonů byli
účinkující odměněni drobnými dárky a ti nejlepší
zpěváci obdrželi zmíněný „zlatý zvoneček“.
Za přípravu soutěže i hudební doprovod patří
poděkování paní vychovatelce Šmídové.
Mgr. Květa Coufalová
zástupkyně ředitele ZŠ a G Konice
Mgr. Lenka Kučerová, e-mail: kucerova@masazekonice.cz
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Anketa Olomouckého kraje
Olomoucký kraj spustil anketu pro občany, ve které
mohou zájemci hlasovat o Cenu veřejnosti
Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti
kultury za rok 2013.

ZPRAVODAJ KONICE
Anketa probíhá na webových stránkách
Olomouckého kraje do 31. března. Občané mohou
hlasovat na adrese:
http://www.kr-olomoucky.cz/anketa-cenykultury-2013, kde najdou také více informací
o anketě samotné.

Bude jaro a chci zase sportovat aneb sportem ku zdraví.

Vloni na jaře přišla klientka s rukou na dlaze
nahlásit pojistnou událost. Byla smutná ze své
nešikovnosti a zde je její příběh:
Přečetla jsem si plakátek, že ve Smržicích pořádají
záchranářský kurz, který vede lékař letecké
záchranné služby. No to si jako skautka nemůžu
nechat ujít. Nazula jsem brusle a vyrazila po
cyklostezce.
Jsem už velká holka a vím co mám dělat a jak se
chovat, aby se nic nestalo. Přilbu i chrániče nikdy
nezapomenu. Cestou tam bylo všechno v pořádku.
Kurz byl skvělý. Spokojená jsem se vydala na cestu
zpět. Před sebou jsem viděla chybějící kus povrchu
v nájezdu na další komunikaci. Ten jsem coby
zkušená bruslařka překráčela, oddychla jsem si, že
je vše v pořádku a rozjela se dál. Asi po metru však
noha zůstala stát na místě a tělo šlo dopředu
k zemi. Kolečko se mi zarazilo ve spáře v zámkové
dlažbě. “No co, vstanu a pojedu dál”, říkám si pro
sebe. Ale ono to nešlo. Ostrá bolest v rameni mě
vrátila na zem. Zavolala jsem manželovi, za chvilku
byl na místě. „Asi to vezmeme přes úrazovku.
Možná mám trochu zlomenou ruku”, zlehčovala
jsem situaci. Diagnóza byla správná. Legrace mě ale
přešla, když jsem začala trávit hodiny a hodiny na
kontrolách u lékaře. Když mi sundali fixaci,
s překvapením jsem zjistila, že ruku nezvednu.Tak
následovalo dalšího půldruhého měsíce
rehabilitací.

V průběhu léčby jsem volala na Astorii, kde mě
ujistili, že nic nezmeškám a až budu fit, vše mi
pomohou vyřídit. Vzala jsem je doslova a hlášenku
přišla vyplnit až před Vánocemi. Byla ve mně malá
dušička, že mi řeknou, že jsem promeškala termín
pro nahlášení úrazu. Ale kdepak, žádná podmínka
na nahlášení úrazu není a že plnění za úraz dostanu
ve sjednané výši. Vše jsme vyřídili raz dva.
Překvapila mě výše částky, za kterou jsem bohatě
nakoupila velmi pěkné dárky. Ještěže mi tenkrát při
uzavírání pojistky vysvětlili, že když si jako OSVČ
neplatím nemocenskou, která je neúměrně drahá,
nahradí mi to v pojistné smlouvě sjednané denní
odškodné na úraz i nemoc a s délkou léčení se
zvyšuje i částka vyplacená pojišťovnou a ještě
ušetřím spoustu peněz. V Astorii mi radí už roky.
A vždycky vím, že je najdu na náměstí v Konici vedle
Zeleniny Masarykovo nám. 67 nebo v Prostějově ve
Špalíčku vedle restaurace Jadran v Kostelní ulici
78/15 vždy , když je potřebuji. A zajděte se poradit
včas! Cyklistická a bruslařská sezóna díky letošní
zimě právě začíná!
Úrazy se netýkají pouze dospělých sportovců, velice
rizikovou skupinou jsou děti, vždyť podle statistik
má úraz s trvalými následky za rok téměř 3000 dětí
a s úrazem vyhledá lékařské ošetření každý rok
přes 450 000 dětí. Česká republika je první
v tabulkách úrazovosti na počet obyvatel v Evropě.
Podobná situace se může stát komukoliv z nás. Jestli
potřebujete vědět na koho se obrátit s otázkami, tak
jsme pro Vás k dispozici v kanceláři Astorie, a.s., na
Masarykově náměstí v sousedství prodejny
Zelenina. Zastihnete nás na mobilním telefonu
775769707,724073915 a 724717682.
V í c e i n fo r m a c í n a we b ov ýc h s t rá n k á c h
www.astorieas.cz.
Těšíme se na Vaši návštěvu: Petr Wasserburger,
Petr Kašparovský a Ivana Valentová.
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Program K Č T
březen a duben 2014
Neděle 2.3. 2014
Skřípovský mokřad v 13hod., sraz na kruháči. Po
červené značce na rozcestí před Sládkovou skálou,
odbočíme doleva na silnici a dále přes les ke
Skřípovu (mokřad, sněženky) a zpět do Konice.
11km.
Sobota 8.3.2014
Maleny – odjezd vlakem v 11.11hod. na Stražisko,
Maleny a údolím Bukovky ( studánka ) na silnici
k Runářovu a do Konice. 10 km.
Neděle 16.3.2014
Terezské údolí – odjezd autobusem ve 12.05hod.
do Drahanovic.
Navštívíme Černou věž, pokračujeme polní cestou
do Náměště na H. a celým Terezským údolím
(ladoňky). Odjezd autobusem z Laškova
v 18.04hod. do Konice. 12km.
Sobota 22.3.2014
Ptenský Dvorek – odjezd vlakem v 11.11hod. do
Ptení, kolem potoka Dvorským žlebem, kde
narazíme na modrou značku směr Stražisko, až do
Konice. 13km.
Sobota 29.3. 2014
Horní Štěpánov – sraz v 9hod. na křižovatce před
vl. nádražím, odjezd auty do Štěpánova, obejdeme
oboru se zvířátky a dále půjdeme směr Lipová
a odbočíme doleva na polní cestou do Brodku. Dále
půjdeme novou cestou ke Skřípovu a Konici. 16km.
Sobota 5.4.2014
Lešany – odjezd vlakem v 11.11hod. do Lutotína,
kolem potoka do Bílovic (razítko), dále do Lešan
(razítko), k vlaku na Bělák. Odjezd v 15.23hod.
nebo v 17.23hod. 12km.
Sobota 12.4.2014
Zábřeh – odjezd vlakem v 6.41hod. na pochod
Eskymo Welzla. Sraz na městském stadionu. Zpět
vlakem v 15.50hod. 15km.
Sobota 19.4.2014
Přerovský vandr – odjezd vlakem v 6.41hod. do
Přerova, rest. Base Camp. Zpět vlakem v 16.06hod.
16km.
Pondělí 21.4.2014
Šubířov – odjezd vlakem v 10.48hod. do Dzbele, po
žluté značce do Šubířova a zpět po červené do
Konice. 12km.
Sobota 26.4.2014
Javoříčko – sraz u sokolovny v 8.00hod. Pochod
s hasiči k uctění památky padlých v Javoříčku.
Zdrávi došli!!!

Koncert KPH 5.2.2014
Ve středu 5. února 2014 se opět za velké účasti
diváků uskutečnil koncert KPH. Tentokrát
s repertoárem slavných operních árií 19. a 20.
století vystoupila mezzosopranistka Lenka
Čermánková za klavírního doprovodu Ondreje
Olose.

Poděkování patří Základní umělecké škole Konice,
jejím žákům i pedagogům, kteří pravidelně
vystupují na úvod koncertů vážné hudby.
Milena Navrátilová, ředitelka MěKS Konice
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Komunitní plánování sociálních služeb Konicka
V rámci projektu – Informovanost občanů
o sociálních a návazných službách na Konicku,
který vznikl na základě projektu „Podpora
střednědobého plánování rozvoje sociálních
služeb Konicka“, reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00009.
Vám v tomto čísle Zpravodaje představíme
Poradnu pro rodinu Prostějov.

PORADNA PRO RODINU
PROSTĚJOV
Posláním poraden pro rodinu je prostřednictvím
odborného psychologického a sociálně-právního
poradenství podporovat rodiny, páry a jednotlivce
v samostatném zvládání nepříznivých životních
situací.
Provozní doba
Po, Čt 8,00-17,00
Út, St 8,00-16,00
Pá 8,00-14,00
Tel: 582 345 013
731 447 456

mail: ppr.prostejov@ssp-ol.cz
web: www.ssp-ol.cz

Konzultaci v poradně je třeba předem objednat.
Adresa: Bezručovo nám.9, Prostějov

RODINA
KRIZE

PREVENCE

PODPORA
VZTAHY

POSKYTUJEME PORADENSTVÍ,
POMOC A PODPORU:

®
při řešení manželských, partnerských
a rodinných problémů (vztahové a manželské
krize, potíže s výchovou dětí, mezigenerační
problémy)
®
v r á m c i p ř e d r o z vo d o vé , r o z vo d o vé
a p o r o z vo d ové p r o b l e m a t i k y ( p o m o c
k nekonfliktnímu rozvodu, emoční podpora při
zvládání tohoto kritického období, rodinné
mediace a terapie, podporovaný styk rodičů
s dětmi)
®
rodinám, kde se objevilo domácí násilí či jiné
formy týrání a zneužívání
®
v oblasti náhradní rodinné péče
®
při řešení osobních problémů ohrožujících
vztah, rodinu či sociální začlenění, např. dopady
nezaměstnanosti, ztráta bydlení, porucha sociální
adaptace, životní traumata.

ŘEŠENÍ
NEVĚRA
ROZVOD
KOMUNIKAC E
VÝCHOVA
ZÁSADY NAŠÍ PRÁCE

Centrum pro rodinu Kána Konice
Na podzim roku 2012 zahájilo svoji činnost
děkanátní Centrum pro rodinu Kána Konice, jehož
zřizovatelem je olomoucký arcibiskup Mons. Jan
Graubner. Hlavní náplní centra je pastorační
činnost v těchto oblastech:
1.pastorační péče o rodiny
2.programy pro děti (katecheze, výlety do přírody,
cvičení v tělocvičně, výtvarné aktivity,
zpívání, divadlo)
3.programy pro rodiče a děti
4.příprava snoubenců na manželství
5.společenství seniorů
6.spolupráce s rodinami a farnostmi v děkanátu
7.přednášky, manželské večery, duchovní obnovy
Aktivity jsou realizovány ve Společenském domě
v Ochozi, na faře v Konici a na různých místech
konického děkanátu. Informace o aktuálním
p ro g ra m u n a l e z n e te n a w w w. c p r - k a n a konice.webnode.cz, kontakt: cpr@ado.cz.

Duchovní obnova
pro děti od 5 do 14 let
8. 3. 2014na faře v Konici
zahájení v 10:00
zakončení mší svatou v 16:00
Téma: SVÁTOST SMÍŘENÍ
Duchovní obnovu povede P. Jan Lyška
Své děti můžete přihlásit nejpozdějí do 5. 3. 2014
na:
Lukas.Hejda@seznam.cz, tel. 733 571 609
Příspěvek na duchovní obnovu: 80 Kč

Srdečně zveme mladé od patnácti roků
na přednášku na téma
PŘÁTELSTVÍ A LÁSKA

®
Respekt ke klientovi
®
Bezplatnost
®
Diskrétnost (možnost anonymity)
®
Odbornost

PORADENSTVÍ
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INFORMACE

v sobotu 1. března 2014 v 17 hodin
na faře v Konici
Lektorem bude Mgr. Ivan Stanko
z mezidenominačního křesťanského sdružení
ACET, které se zabývá praktickým vzděláváním,
vyučováním a preventivními programy pro
mládež
.

Z obsahu přednášky:
•hodnota přátelství, lásky a dobrých vztahů
•jak bojovat se samotou
•hledání partnera
•pravidla, která budují a udržují hezké a trvalé
mezilidské vztahy
•co tvoří nebo naopak boří naše vzájemné vztahy
Zveme vás
na
postní duchovní obnovu pro muže a ženy
do kostela Narození Panny Marie v Konici
29. března 2014,
kterou povede P. Mgr. Milan Ryšánek na téma
CTNOSTI V ŽIVOTĚ KŘESŤANA
PROGRAM:
9.00 – 9.30 hod.1. přednáška
10.00 – 10.30 hod.2. přednáška
11.00 – 12.00 hod.křížová cesta
12.00 – 13.00 hod.příležitost ke svátosti smíření
a možnost občerstvení na faře
13.30 hod.mše svatá
Centrum pro rodinu Kána Konice

ZPRAVODAJ KONICE
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KULTURNÍ
PŘEHLED
BŘEZEN 2014
VÝSTAVY
Čtvrtek 20. února 2014 - pátek 14. března
2014

STREET ART
GREG

ZÁJEZD DO DIVADLA
Sobota 1. března 2014 v 19 hodin
Moravské divadlo Olomouc
MY FAIR LADY,
nejhranější světový muzikál o prostořeké
květinářce
Dlouhou řadu let se zdálo, že nic nemůže překonat
diváckou oblibu Shawovy činohry Pygmalion. Ale
stalo se, když autoři J. Lemer a F. Loewe tuto
moderní pohádku o Popelce upravili a podložili
vynikající hudbou. Vznikl nejhranější jevištní útvar
v celé historii.
Také na olomoucké scéně mělo vždy uvedení
tohoto muzikálu zcela mimořádný úspěch, což
dokumentují počty repríz. Jedinečné a zábavné
dílo je výsledkem režie a choreografie Gustava
Skály. Dirigentem je Miloslav Oswald.

BŘEZEN 2014
zavěšeným na 15 m dlouhém lanku v klenbě
zámeckého schodiště.
Co je Foucaultovo kyvadlo?
Jedná se o experiment, který poprvé provedl v roce
1851 francouzský fyzik Jean Bernard Léon
Foucault [žán bernár léon fukó]. Využil prostor
pařížského Pantheonu, v jehož kupoli zavěsil na
68 m dlouhém laně 28 kg těžké závaží. Takto
vytvořené kyvadlo mělo po vypuštění dobu kyvu
16 s.
Experiment přímo dokazuje rotaci Země kolem
osy. Původní Foucaultovo kyvadlo mělo na svém
závaží hrot, který „psal“ stopu do jemného písku.
Z pohledu pozorovatele se rovina kyvu postupně
stáčí opačným směrem vůči směru rotace Země.
Ve skutečnosti ale rovina kyvu zůstává v prostoru
stálá. Vzhledem ke kyvadlu se ovšem pohybuje
rotující Země, která mu obrazně „ujíždí pod
nohama“. Jelikož my pozorovatelé stojíme pevně na
Zemi (stejně jako tato budova), Země se nám jeví
v klidu a zdá se nám, že kyvadlo se stáčí, zatímco
Země stojí.
Je to stejný klam, jako když se nám v jedoucím vlaku
zdá, že krajina ubíhá dozadu, zatímco vlak stojí.
Kdyby vlak nekodrcal a nehlučel, iluze by byla
dokonalá – stejně jako u tohoto kyvadla.
Praktická realizace Foucaultova kyvadla

Výstava českého umělce, který se věnuje
malování sprejem přes šablony.
Otevřena ve všední dny od 9 do 12 hod.
a od 13 do 15 hod.

Odjezd autobusu v 17.30 hodin,
cena včetně dopravy 450,- Kč, studenti 340,- Kč.

ZÁMEK

KPH
Zima 2013

Středa 12.března 2014 v 19 hodin
zámek Konice

AKORDEONOVÝ RECITÁL
Petr Vacek - akordeon
Petr Vacek se narodil 30. března 1989 v Plzni. Hru
na akordeon studuje od šesti let nejprve na ZUŠ
(Věra Blašková, Jan Kotrč), od roku 2005 do 2011
na plzeňské konzervatoři u Jarmily Vlachové starší.
V průběhu studia se zúčastnil řady soutěží a získal
mnohá ocenění:
* dvojnásobný vítěz celostátního kola soutěží ZUŠ
* čtyřnásobný vítěz mezinárodní akordeonové
soutěže v německém Klingentalu
(v roce 2004 se stal absolutním vítězem napříč
všemi kategoriemi)
* soutěže konzervatoří – absolutní vítěz
celostátního kola (2007), cenou poroty byla
nabídka natáčení pro Slovenskou televizi
(dokument byl realizován v roce 2008)
* celosvětová akordeonová soutěž v Castelfidardu
(Itálie) – 7. místo
Nadace 700 let města Plzně v roce 2007 udělila
Petru Vackovi cenu Plzeňský Orfeus za
mimořádnou reprezentaci Plzeňského kraje
v oboru vážná hudba.
Petr Vacek koncertuje u nás i po Evropě, v září 2010
podnikl koncertní cestu po Japonsku
(16 koncertů). V červnu 2011 zazněla v jeho podání
česká premiéra skladby Aconcagua od Astora
Piazzolly za doprovodu symfonického orchestru.
Od listopadu 2011 soukromě studuje ve Francii
u Fredericka Deschapse, což je jeden z nejlepších
a nejuznávanějších světových akordeonových
pedagogů.
Vstupné: 100/80 Kč
Koncert podporují: MUDr. Anna Látalová, Jiří Dostál
- zubní technik, Otakar Svoboda - Pohřební služba

Prohlídková trasa
Od září 2013 do května 2014 bude
otevřena prohlídková trasa v konickém
zámku a Turistické informační centrum
Konice pouze ve všední dny.
Otevírací doba TIC po dobu vedlejší turistické
sezony (září - květen): pondělí - pátek 9.00 - 12.00
a 13.00 - 16.00 hod., sobota - neděle zavřeno.
(Prohlídky jsou vždy v celou, nejpozději hodinu
před zavírací dobou), prohlídku lze objednat také
telefonicky či mailem (582 334 987, 739 333 721,
icko.konice@seznam.cz)

Foucaultovo kyvadlo
v konickém zámku

Konický zámek se může pochlubit dalším
exponátem – Foucaultovým kyvadlem –
pravděpodobně pátým v ČR. Další exempláře se
nacházejí v budově ČVUT v Praze, na Hvězdárně
a planetáriu v Hradci Králové, v budově České
spořitelny v Hodoníně a v rotundě v Květné
zahradě v Kroměříži. Posledně jmenovaný
exemplář je tvořen závažím o hmotnosti 30 kg,
zavěšeným na 25 m dlouhém lanku. Kroměřížské
kyvadlo je jednak nejblíže Konici, a také se jedná
o historicky první demonstraci na našem území.
Konické kyvadlo je tvořeno 20 kg závažím,

Potřebujeme kyvadlo s co nejdelší dobou kyvu.
Jeden z faktorů, který hovoří pro delší dobu kyvu, je
odpor vzduchu, který kyvadlo postupně brzdí.
Odpor vzduchu je při vyšší rychlosti větší, čili
pomalé kyvadlo je vhodnější. Doba kyvu ale závisí
jen na délce lana, ne na hmotnosti závaží. Dlouhé
doby kyvu tedy dosáhneme jen dostatečnou délkou
lana. Hmotnost závaží zde ale hraje jinou roli:
Reálné lano má určitou hmotnost a tření v závěsu,
stejně tak působí i určitý odpor vzduchu. Pokud
použijeme dostatečně hmotné závaží, tyto
nežádoucí jevy se relativně umenší vlivem
dominující pohybové energie závaží. Hmotnost ale
musí být přiměřená pevnosti lanka. Pokud bychom
chtěli za každou cenu velmi hmotné závaží, bylo by
potřeba silnější lano, které má větší hmotnost,
tuhost a při pohybu klade vzduchu větší odpor. Moc
bychom si tedy nepomohli. Je to tedy věcí
kompromisu.
Konstrukce kyvadla (byť na pohled triviálního
zařízení) je poměrně náročná na přesnost
zhotovení, protože i drobné nepřesnosti dokáží ve
výsledku převážit nad vlivy zemské rotace.
Kritickým momentem je také vypouštění kyvadla.
Při vypouštění „z ruky“ vždy kyvadlo nechtěně
vychýlíme do strany, což naprosto zkreslí výsledek
experimentu. Tento problém se řeší přivázáním
kyvadla tenkým lankem ve vychýlené poloze
a následným přepálením lanka.
Stáčení roviny kyvu je velmi pomalé, proto je třeba,
aby kyvadlo vydrželo v chodu dostatečně dlouho.
Nejvýraznější efekt stáčení bychom pozorovali
u kyvadla umístěného na zemských pólech –
rychlost stáčení by odpovídala rychlosti rotace
Země – tedy jedna celá otočka za 24 h. Naopak u
kyvadla umístěného na rovníku by se rovina kyvu
vzhledem k Zemi neměnila vůbec. V ostatních
zeměpisných šířkách (tedy i u nás) se rovina kyvu
sice také stáčí, ale pomaleji než na pólech.
Mgr. Miroslav Novotný

INZERCE:
Pronajmu 3 nebytové prostory na náměstí
v Jevíčku. Dva jsou v přízemí, vhodné pro obchod či
kancelář, třetí je sklepní, vhodný např. pro
vinotéku. Více informací na tel. 777 340 143.
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Žijí s námi
…..psi, kočky, králíčci, fretky a spousta dalších
druhů zvířat

V dnešním článku se vrátíme k tématu nemocí
přenosných na člověka, takzvaných zoonóz.
Konkrétně si něco řekneme o toxoplazmóze.
Toxoplazma gondii je parazitický prvok, jehož
definitivním hostitelem, ve kterém je prvok
schopný dokončit svůj vývoj, množit se a s trusem
se dostávat do prostředí, jsou kočkovité šelmy. Ty
vylučují tohoto prvoka jen asi 3 týdny z celého
svého života a většinou jsou to zvířata mladší
jednoho roku. Pozdější vylučování je vzácné.
V prostředí jsou oocysty poměrně odolné a pomocí
ptáků, hlodavců, brouků, aut, bot a podobně jsou
roznášeny do okolí. Ostatní teplokrevní
živočichové a člověk jsou mezihostiteli.
V mezihostiteli se nedokončuje vývojový cyklus,
nedochází k vylučování, ale ve formě takových
zvláštních cyst se vývojová stadia roznesou po těle
a zapouzdří se na různých místech organismu,
nejčastěji ve svalovině, nervové tkáni, mízním
systému či oku.
Jaké jsou příznaky onemocnění? Většinou nákaza
v akutní fázi probíhá buď bezpříznakově, nebo jsou
příznaky podobné chřipce, tj. teplota, zduření
mízních uzlin, bolest svalů. Pak zapracuje naše
imunita, něco zničí, zapouzdřené cysty drží „na
uzdě“ v klidovém, takzvaném latentním stadiu
a vytvoří protilátky, aby nás chránily před
opakovanou infekcí, pokud se opět s prvokem
setkáme. Z toho vyplývá, že problém může nastat
u jedinců, kteří nemají v pořádku imunitu (lidé
s AIDS, jedinci po chemoterapiích atp.),
a u těhotných žen, které se s nákazou ještě nikdy
nesetkaly, tudíž nemají protilátky, které by včas
ochránily jejich plod, a může tak dojít k jeho
poškození. Odtud pochází strach těhotných žen
z koček.
Jak k nákaze dochází? Jak se nakazí kočky?
Nejčastěji pozřením hlodavců, pokud jsou
venkovní, nebo přes prostředí, třeba olízáním
tlapiček od kontaminované hlíny, nebo je můžeme
nakazit my, pokud je krmíme syrovým masem!
A jak se nakazí hlodavci nebo kráva, ovce či králík,
v jejichž svalovině se potom nacházejí cysty? Ti
nejčastěji příjmem krmení znečištěného
kontaminovanou hlínou. A my? My, když si
neumyjeme ruce po práci na zahrádce a jdeme jíst,
pokud si neomyjeme dobře zeleninu a ovoce,
nepoužíváme zvlášť nůž a prkénko na zeleninu a na
syrové maso a jíme nedostatečně tepelně
opracované maso či vejce. Nákaza přes spojivkový
vak, vdechnutí či oděrku na kůži je extrémně
vzácná. Přímo od kočky se také můžeme nakazit,
ale vzhledem k tomu, jak jsem uvedla výše, že kočka
vylučuje oocysty pouze pár týdnů ve svém životě,
museli byste se opravdu „trefit“ do tohoto období,
znečistit si ruce od jejích výkalů, neumýt si je a jít
jíst. Navíc se oocysty v trusu stávají infekčními až
druhý den, takže pokud kočičí záchod uklízíte
každý den, ani to není nebezpečné. A syrové kočičí
maso asi jíst nikdo nebude. Je tedy jasné, že strach
z koček, pokud otěhotní někdo ve vašem okolí,
hysterie a okamžité zbavování se zvířete je
naprosto zbytečné. Je potřeba se soustředit i na
jiné, výše uvedené možné cesty nákazy, které jsou
dokonce pravděpodobnější. Co by měla těhotná

žena vždy udělat, především při prvním
těhotenství, je nechat se vyšetřit na přítomnost
protilátek proti toxoplazmóze. Pokud je má, může
být klidnější, znovuvzplanutí infekce je velmi
vzácné, souvisí s poruchami imunity, a kdyby se to
stalo zrovna v těhotenství, šlo by o obrovskou
smůlu a shodu náhod. Pokud je nemá, musí být
velmi opatrná, aby se nenakazila právě v průběhu
těhotenství. Máme-li doma kočku, můžeme ji
nechat také vyšetřit protilátky. Jestliže je má
vytvořené, má s velkou pravděpodobností
vylučovací fázi za sebou (hladinu a zdravotní stav
kočky posoudí váš veterinární lékař) a soužití s ní je
bezpečné.
Zdá-li se vám, že je článek velmi podobný jednomu
již uveřejněnému, (všechny starší články si můžete
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přečíst ve Zpravodajích v elektronické podobě na
stránkách města Jevíčka nebo na www.veterinajevicko.cz ), nemýlíte se. Cesty možného přenosu
jsou shodné i s nákazou škrkavkami, o kterých
jsem psala dříve. Tudíž i principy ochrany jsou
totožné. Když je opět shrnu, tak je to důkladná
hygiena rukou před jídlem, zvlášť po styku
s hlínou, pískem nebo zvířaty, konzumace jen
dobře tepelně opracovaného masa a vajec (nad 70
st.), pití pouze pasterizovaného mléka, pečlivé
omývání ovoce a zeleniny, používání zvláštního
nože a prkénka na syrové maso. Určitě i hýčkání si
svého imunitního systému není na škodu. Zdravě
jíst, sportovat, doplňovat vitamíny, hodně spát
a nestresovat se!
MVDr. Eva Kouřilová

Strategický plán rozvoje města Konice 2015-2020
V roce 2014 se připravuje zpracování nového strategického plánu města na období 2015-2020. Vytvoří
jej pracovní skupina složená z představitelů města Konice, podnikatelů a zástupců neziskového sektoru.
Strategický plán se bude skládat ze 3 částí:
1) socioekonomická analýza
2) návrhová/strategická část
3) akční plán
Pro potřeby zapracování jednotlivých záměrů do strategické části bychom Vás chtěli požádat o zapojení
se do přípravy strategického plánu a vytipování záměrů města, které by mohly být v tomto dokumentu
uvedeny. Tyto návrhy je možné vyplnit propisovací tužkou do sekce „Záměry města Konice“, následně
vystřihnout a poté vhodit do schránky umístěné na podatelně MěÚ Konice. Případně je možné tyto
záměry napsat na čistý list papíru a vložit je do schránky. Záměry je také možné odevzdat, případně sdělit
projektovému manažerovi města Konice e-mailem, telefonicky nebo osobně. Jejich příjem bude ukončen
ve středu 30. dubna 2014. O postupu prací na strategickém plánu rozvoje města budete informováni
prostřednictvím internetových stránek www.konice.cz.
Kontaktní osoba:
Mgr. Daniel Žouželka
Odbor výstavby, Na Příhonech 405, dveře č. 203
Tel. 582 401 487, Mobil 724 704 108, E-mail: daniel.zouzelka@konice.cz
 ………………………………………………………………………………………………............................

Záměry města Konice:
1).……………………………………………………………………………………..................
2).……………………………………………………………………………………..................
3)…………………………………………………………………………………...…................
4)…………………………………………………………………………………...…................
5).…………………………………........................................................................................
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