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Městský úřad je organizací dobré veřejné služby
V rámci jubilejní 10. Národní konference
kvality ve veřejné správě převzali na
slavnostním večeru dne 18.2.2014 v Hradci
Králové starosta František Novák a tajemník
úřadu Dušan Opletal významné ocenění cenu ministra vnitra za kvalitu ve veřejné
správě za rok 2013 „Organizace dobré
veřejné služby” (tzv. stříbrný stupeň) za
implementaci (realizaci) modelu CAF
(společného hodnotícího rámce
v organizacích veřejného sektoru). Cenu

předávali zástupci pořadatelů konference
náměstkyně ministra vnitra Monika Pálková
a hejtman Královehradeckého kraje Lubomír
Franc. Cenu získal úřad již potřetí, naposledy
za rok 2009 společně s jedenácti dalšími
organizacemi veřejné správy z České
republiky. Cena zavazuje k pokračování
v poskytování kvalitních služeb občanům
města a klientům úřadu.
Ing. Bc. Dušan Opletal
tajemník městského úřadu

FOTOAKTUALITY

Příznivcům skautingu - str. 5

MŠ Konice - str. 4
Dudek v knihovně

Naše MŠ již dlouhodobě spolupracuje s knihovnicí
paní Snášelovou, která nás letos pozvala do
knihovny na pořad ilustrátora dětských knih Adolfa
Dudka. Malíř dětem zábavnou formou vyprávěl
a kreslil pohádky a děti se aktivně zapojily do jeho
programu plného humoru a smíchu. Malovaly,
zpívaly, počítaly, napodobovaly zvířátka
a seznámily se s knížkami tohoto sympatického
ilustrátora.
Na závěr pan Dudek nakreslil dětem na čelo nebo
na ruku svůj symbol-ptáčka dudka.
učitelky MŠ Konice

ZUŠ Konice slavila úspěch
Dne 5. března se konalo v Základní umělecké
škole v Plumlově okresní kolo celostátní
soutěže v sólové a komorní hře na kytaru.
Přes školní kolo, konané 27. února 2014
v ZUŠ Konice, do okresního kola postoupili
čtyři sólisté a 2 komorní kytarová dueta.
Okresní soutěže se zúčastnilo celkem 28
sólistů a 9 žáků v komorní hře, a to ze ZUŠ
v Plumlově, Prostějově, Němčicích nad
Hanou a Konici. V okresním kole získal
v sólové hře první místo s postupem do
krajského kola v Litovli Jakub Čadílek, druhá
místa pak Radek Fiedler a Petra Bartoňková,
třetí místo obsadila Alžběta Kvapilová.
V komorní hře dvou kytarových duet obsadili
první místo Josef Šimek a Jaroslav Večeřa,
druhé místo pak P.Bartoňková s R.Fiedlerem.
Uvedení žáci byli připravováni p. uč. MUDr.
Zdeňkem Vlkem a p. uč. PhDr. Zdeňkem
Vlkem, ze ZUŠ Konice.
Po úspěšném přijetí žáka naší ZUŠ Lukáše
Kotýnka na konzervatoř v Brně do odd. hry
na kytaru v minulém školním roce výsledek

POZVÁNKA
soutěže předčil očekávání a dosažené
výsledky byly nejlepší v historii kytarového
oddělení zdejší školy.
Jmenovaným žákům patří za skvělou
reprezent a ci ZUŠ Konice vřelý dík
a poděkování za přípravu a vedení i jejich
pedagogům.
PhDr. Zdeněk Vlk
- pokračování na str. 3 -

na koncert skupiny Poutníci
11.4.2014 v 18 hodin

zámek Konice
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ZPRÁVY Z RADNICE
Rada
města Konice
3. března 2014
Usnesení č.59/2013
1.Doporučuje ZM schválit zařazení území města
Konice do působnosti MAS Region Haná na období
2014 – 2020.
2.Bere na vědomí informaci k výzvě č. 22
Integrovaného operačního programu a ukládá
odboru informatiky, aby vybral vhodného
zpracovatele studie proveditelnosti.
3.Jmenuje v souladu s § 102, odst. 3 zákona
č. 128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení), paní Ing.
Janu Šťastnou kronikářkou města Konice ve smyslu
zákona č. 132/2006 Sb. O kronikách obcí.
4.Dle zřizovací listiny příspěvkové organizace
Základní školy a gymnázia města Konice, článek f,
bod B písmene 3 odst. C, dává souhlas převést
majetek do vlastnictví jiné osoby, a to:
a) Bezúplatně převést 4 ks učitelských stolů
příspěvkové organizaci MěKS, Kostelní 46, 798 52
Konice.
b) 1 ks učitelského stolu nabídnout zaměstnancům
školy, případně občanům Konice, a to za cenu 15 Kč
za 1 kus.
c) 65 ks žákovských lavic (50 s deskami a 15 bez
desek) nabídnout zaměstnancům školy, případně
občanům Konice za cenu 10 Kč/1 ks lavice s deskou
a 5 Kč/1 ks lavice bez desky.
5.Schvaluje podmínky pro poskytnutí dotace č.: OP
LZZ – ZS 824 – 1170/2014.
6.Schvaluje demolici objektu p.č. 9/2 v k.ú. Konice.
7.Ukládá MPO provést průzkum trhu týkající se
vybavení dětského hřiště v Konici a následný
výběr dodavatele dětského hřiště.
8.Schvaluje pronájem bytu na adrese Tyršova 526,
Konice o velikosti 3+1 a celkové výměře 136,58 m2
paní Dagmar Faltýnkové, Ponikev 51, 798 52
Konice od 1.5.2014 do 30.4.2015 za podmínek dle
usnesení RM č.58/2014/5a,b.
9.Schvaluje pronájem části Masarykova náměstí
v Konici (parcely č. 695/1 v k.ú. Konice) za účelem
provozování lunaparku p. Karlu Zelinkovi,
Chválkovická 160, 779 00 Olomouc, ve dnech 9.6. –
16.6.2014 za částku 55.000,- Kč/ 8 dnů. Platba při
podpisu smlouvy.
10.Schvaluje Smlouvu o pronájmu nebytových
prostor č. 07-2014, tj. pronájem nebytových
prostor na adrese Masarykovo nám.27, Konice
o výměře 27,82 m2 paní Bohuslavě Tylšarové, IČ
01856189 za účelem provozování prodejny ovoce,
zeleniny a sušených exotických plodů od 1.3.2014
do 29.3.2014 za cenu 3.365,-Kč.
11.Schvaluje Smlouvu o pronájmu nebytových
prostor č. 08-2014, tj. pronájem nebytových
prostor na adrese Masarykovo nám. 27, Konice
o výměře 27,82 m2 paní Bohuslavě Tylšarové, IČ
01856189, za účelem zřízení a provozování
prodejny ovoce, zeleniny a sušených exotických
plodů. Roční nájemné činí 13.200,-Kč. Tato cena se
bude vždy k 1.7. příslušného roku zvyšovat
o průměrnou roční míru inflace zveřejněnou
v aktuálních statistických informacích ČSÚ. Nájem
se sjednává od 1.4.2014 na dobu neurčitou.
12.Navrhuje ZM schválit darovací smlouvu na
převod pozemku p.č. 846 v k.ú. Konice včetně
příslušenství občanskému sdružení Muzeum
řemesel Konicka, IČ: 22740678.
13.Schvaluje Dodatek č. 16 k pojistné smlouvě
č. 7720023720 uzavřené se společnost
Kooperativa, pojišťovna, a.s. Vienna Insurance
Group.
14.Schvaluje uzavření Smlouvy č. 68531/14
s Českou republikou – Zeměměřičským úřadem,
předmětem které je bezplatné užití digitálních
ortofoto, a to na dobu určitou do 25.2. 2018.

15.Schvaluje stažení žaloby na odstranění vad díla
podané dne 1.8.2000 městem Konice proti tehdejší
společnosti Pozemní stavby Zlín, a.s. (dnes
v likvidaci), vedené Okresním soudem ve Zlíně pod
sp. zn. 10 C 236/2000.
16.Doporučuje ZM schválit Zakladatelskou
smlouvu Spolku měst,obcí a mikroregionů Odpady
OK,z.s. a Stanovy spolku Odpady OK,z.s.
17.Schvaluje Dodatek č. 07-2014, týkající se
pronájmu pozemků p.č. 1606, 1640, 1861, 1878
a 2161 v k.ú. Čunín firmě ROLS Konice, a.s.
s platností od 1.1.2014.
18.Schvaluje Dohodu o umístění bezúdržbové
turistické mapy spočívající v bezplatném umístění
bezúdržbové turistické mapy na pozemku p.č.
692/1 v k.ú. Konice.
19.Schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku
uzavřenou dle ustanovení §1746 odst. 2 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
mezi Olomouckým krajem a Městem Konice
o poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši
20.000,- Kč pro JPO III Konice. Celkové
předpokládané náklady na tento účel jsou
50.000,- Kč, kdy spolufinancování města činí 60 %,
tj. 30.000,- Kč, a Olomouckého kraje 40%, tj.
20.000,- Kč.
20.Schvaluje odpisové plány příspěvkových
organizací zřízených městem na rok 2014, a to
Základní škola a gymnázium města Konice,
Mateřská škola Konice a Městské kulturní
středisko Konice.
21.Schvaluje plán účetního odpisu majetku města
na rok 2014.
22.Dává souhlas s užitím znaku města Konice
v materiálech regionálních deníků v Olomouckém
kraji v seriálu textů o erbech a znacích měst
Olomouckého kraje pro vydavatelství Vltava-Labe
Press Olomouc.
23.Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace
z programu Obnova staveb drobné architektury
místního významu v Olomouckém kraji v roce
2014 ve výši 50.000,- Kč na akci „Oprava kaple
v N o v é D ě d i n ě “, m e z i m ě s t e m Ko n i c e
a Olomouckým krajem.
24.Schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2014, které
se týká převodu finančních prostředků z rezerv na
opravu staveb drobné architektury místního
významu (kaplička Nová Dědina) ve výši
184.308,- Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno na:
§ 3326, položka 5171 Opravy a udržování UZ
00211 org.09000009 – 184.308,- Kč,
§ 6409, položka 5901 Nespecifikované rezervy
org.05000000 – 184.308,- Kč.
Po uskutečnění akce bude předloženo vyúčtování
pro Olomoucký kraj a následně poskytnuta dotace
ve výši 50.000,- Kč na základě usnesení
Zastupitelstva Olomouckého kraje
č.UZ/9/29/2014 ze dne 14.2. 2014.
25. a)Na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb.
O požadavcích na schvalování účetních závěrek
vybraných účetních jednotek dle §11, dne
10.3.2014 Rada města Konice ve složení členů
František Novák, Mgr. Petr Vařeka, Ing. Leo
Doseděl, Jiří Kučera a Mgr. Antonín Vymětal
schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace
Městské kulturní středisko Konice, Kostelní 46,
798 52 Konice, IČ 00209988, sestavenou
k rozvahovému dni 31.12.2013.
b)Rada města Konice schvaluje zlepšený
hospodářský výsledek za rok 2013 ve výši
19.990,- Kč a schvaluje rozdělení zlepšeného
hospodářského výsledku tak, že tento bude plně
přidělen do rezervního fondu k úhradě
neuhrazené ztráty minulých účetních období.
26. a)Na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb.
O požadavcích na schvalování účetních závěrek
vybraných účetních jednotek dle §11, dne
10.3.2014 Rada města Konice ve složení členů
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František Novák, Mgr. Petr Vařeka, Ing. Leo
Doseděl, Jiří Kučera a Mgr. Antonín Vymětal
schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace
Mateřská škola Konice, Smetanova 202, 798 52
Konice, IČ 70988480, sestavenou k rozvahovému
dni 31.12.2013.
b) Rada města Konice schvaluje zlepšený
hospodářský výsledek za rok 2013 ve výši 4 740,94
Kč a schvaluje rozdělení zlepšeného
hospodářského výsledku tak, že tento bude plně
přidělen do rezervního fondu.
27. a)Na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb.
O požadavcích na schvalování účetních závěrek
vybraných účetních jednotek dle §11, dne
10.3.2014 Rada města Konice ve složení členů
František Novák, Mgr. Petr Vařeka, Ing. Leo
Doseděl, Jiří Kučera a Mgr. Antonín Vymětal
schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace
Základní škola a gymnázium města Konice,
Tyršova 609, 798 52 Konice, IČ 47918594,
sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2013.
b)Rada města Konice schvaluje zlepšený
hospodářský výsledek za rok 2013 ve výši
1.922,- Kč a schvaluje rozdělení zlepšeného
hospodářského výsledku tak, že tento bude plně
přidělen do rezervního fondu.
28. a)Vyhlašuje záměr pronajmout pozemek p.č.
3094 v k.ú. Runářov.
b)Doporučuje ZM revokovat usnesení ZM
č.17/2013 – bod 8a) z 9.12. 2013.
29.Bere na vědomí žádost Charity Konice
o finanční příspěvek.
30.Bere na vědomí žádost města Kostelce na Hané
o finanční příspěvek na domov důchodců.
Usnesení bylo schváleno v poměru: pro 5, proti 0,
zdržel se 0

Kolik nás je?
Údaje ke dni 28.2.2014
Počty obyvatel dle částí obce:
Konice
2102
Čunín
181
Křemenec
122
Ladín
81
Nová Dědina
163
Runářov
128
celkem
2777
matrikářky MěÚ Konice

Zubní prevence ve škole

V pondělí 17.3.2014 navštívili Základní školu
v Konici čtyři studenti čtvrtého ročníku lékařské
fakulty obor zubní lékařství UP v Olomouci.
Účelem jejich prezentace bylo seznámit žáky
prvního stupně jak si správně čistit zuby, jaký
kartáček k tomu používat, jaké další pomůcky jsou
při čištění zubů či udržování ústní hygieny potřeba.
Výklad byl doplněn i názornými ukázkami
prostřednictvím pomůcek.
odbor finanční, oddělení školství

ZPRAVODAJ KONICE

DUBEN 2014

ZUŠ Konice

ZŠ a G Konice

Výsledky okresního kola celostátní
soutěže ve hře na klavír a kytaru

Jak děti na Konicku tráví volný čas?

Ve dnech 5. – 6. 3. 2014 se konala okresní kola
celostátní soutěže ve hře na klavír a kytaru.
Základní uměleckou školu reprezentovali tito žáci:
Ze třídy p. uč. MUDr. Zdeňka Vlka:
Hra na kytaru, kategorie 0a:Jakub Čadílek 1.místo
s postupem do krajského kola, kategorie 0b:
Alžběta Kvapilová 3. místo
Komorní hra:
kategorie I. kytarové duo: Jaroslav Večeřa, Josef
Šimek 1.místo
Ze třídy p. uč. PhDr. Zdeňka Vlka:
Hra na kytaru, kategorie V.: Radek Fiedler 2. místo,
kategorie VI.: Petra Bartoňková 2.místo
Komorní hra, kategorie II. kytarové duo: Radek
Fiedler, Petra Bartoňková 2. místo

Barbora Ošlejšková
Ze třídy p. uč. Mgr. Ludmily Kopečné
Nedomanské:
Hra na klavír, kategorie I.: Barbora Ošlejšková1. místo, František Hájek - 2. místo, kategorie IV.:
Klára Kostíková - 1. místo s postupem do krajského
kola, Daniel Valenta - 2. místo

František Hájek
Ze třídy p. uč. Bc. Daniely Mazáčové:
Hra na klavír, kategorie III.: Veronika Čadílková
3. místo
Ze třídy p. uč. Ivety Růžičkové:
Hra na klavír, kategorie IX. : Anna Hubinková
2. místo
Velké poděkování patří všem soutěžícím žákům za
skvělou reprezentaci ZUŠ, rodičům za jejich
podporu a jejich pedagogům za skvělou přípravu.
Postupujícím žákům přeji v krajském kole hodně
štěstí!
Mgr. Ludmila Kopečná Nedomanská
učitelka ZUŠ

Letošní jarní prázdniny (17. 2- 21.2.2014) byly
jarní v pravém slova smyslu, a to díky téměř
jarnímu počasí. Žádný sníh, ale ještě ne teplo na
projížďku na kole nebo na dlouhou procházku.
Často se diskutuje o tom, jak děti tráví volný čas.
A ozývají se varovné hlasy, že děti stále jen sedí
doma u počítače a nemají žádný pohyb. Je tomu
skutečně tak? Ihned po návratu do školy (24. února
2014) jsme s třídou kvarta spustili malou anketu
právě na téma, jak děti ve věku 11 – 15 let tyto jarní
prázdniny skutečně strávily. Oslovili jsme všechny
třídy 2. stupně základní školy (6.-9.ročník) a čtyři
třídy nižšího gymnázia. Získali jsme odpovědi od
celkem 194 žáků (respondentů). A tady jsou
výsledky, respektive jejich rozbor a náš krátký
komentář.
Nejprve výsledky, které nás příliš nepřekvapily.
Tak například to, že více než 50 % žáků skutečně
sedělo každý den u počítače, z toho 21 % více než 4
hodiny denně. Většině však stačila jen 1 hodina (57
% respondentů), což je vlastně dnes normální, tím
se určitě neliší od dospělých (kromě těch, kteří
pracují s PC v zaměstnání). Nepřekvapil nás ani
fakt, že 51 % dětí nebylo nikde s rodiči na výletě
nebo na dovolené. Většina rodičů totiž pracuje
a nechtěla nebo nemohla mít dovolenou. Ba
naopak, je překvapivé a určitě potěšitelné, že 49 %
dětí si prázdniny nějakým výletem s rodiči zpestřit
mohlo (45 % v rámci ČR, 7 % dokonce v zahraničí,
většinou na horách).
Na otázku "S kým jsi strávil nejvíce času?" proto 53
% dětí odpovědělo "s rodinou". Není však dobré, že
7 % dětí trávilo prázdniny většinou samo a jejich
společníkem byl například jen pes.
Necelá polovina dotazovaných žáků se o jarních
prázdninách nesetkala ani se svými spolužáky,
přestože jsou v každé vesnici vždy alespoň dva ze
stejné třídy nebo jsou vzdálenosti mezi vesnicemi
velmi malé a veřejnou dopravou celkem dostupné.
Nyní se podívejme na kulturní a sportovní činnosti.
18 % respondentů se přiznalo, že je kultura vůbec
nezajímala, nečetli, nedívali se na filmy, nebyli
v kině, v divadle, sami také nic "uměleckého"
nevytvářeli. Naopak zbylých 82 % respondentů se
nějakým způsobem kultuře a umění věnovali,
nejvíce nás překvapilo, že 20 % z nich nebyli jen
pasivní příjemci, ale byli tvůrčí, tzn. kreslili nebo
hráli na hudební nástroj.
Překvapilo nás naopak, že pouze 13 %
respondentů se dívalo na televizi, protože v tomto
týdnu probíhaly Zimní olympijské hry v Soči.
Vzhledem ke špatným sněhovým podmínkám je
logické, že se pouze necelá čtvrtina dětí věnovala
zimním sportům, navíc to zachránilo jen bruslení
v konické multifunkční hale. A 31 % žáků si našlo
jiné sportovní vyžití (plavání, dokonce i cyklistika),
což je určitě velmi pozitivní. Když k tomu
připočteme 11 % těch, kteří zašli do tělocvičny
a 18 % těch, kteří si zacvičili doma (nejčastěji
posilování), zjistíme, že ačkoliv děti určitě rády sedí
u PC, sport a pohyb jim není cizí.
K tomu přidáme asi nejpřekvapivější výsledek:
64 % dětí trávilo venku více než 2 hodiny (třeba
i celé odpoledne). Určitě hraje roli i to, že jsme
prakticky na venkově. Je tedy zřejmé, že děti nesedí
jen doma, jak by se zdálo.
A na závěr otázka "Těšil/ ses /těšila ses do školy?"
Na ni odpovědělo 57 respondentů "vůbec ne", což
není vůbec překvapivé, ba naopak, čekali jsme vyšší
hodnotu. Proto není špatný závěr, že ačkoliv se na
školu permanentně a povinně nadává, zbylých
43 % žáků a studentů se do školy vlastně těšilo,
i když někteří spíš na spolužáky, protože
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doma "byla nuda". A náš obdiv (a úcta) patří 6 %
respondentů, kteří odpověděli, že se do školy
skutečně těšili.
Přikládáme i znění celé ankety. Nakonec i vy, rodiče
a všichni dospělí, můžete podle těchto otázek sami
sobě odpovědět, jak trávíte volný čas. Budou se
vaše odpovědi příliš lišit od odpovědí vašich dětí?
třída kvarta a Mgr. Naděžda Grenová,
třídní učitelka

Anketa: Jarní prázdniny 2014
1.Které činnosti ses o prázdninách
věnoval/věnovala nejvíce?
=
sledování televize
=
hry na počítači
=
sport
=
návštěva příbuzných
=
setkání s kamarády
=
jiné
2. Setkal/setkávala ses se svými spolužáky?
=
ano, po předchozí domluvě
=
ano, náhodou
=
ne, nechtěl jsem
=
ne, neměl jsem příležitost
=
ne, chtěl jsem, ale nevyšlo to

3. Sportovals/sportovalas o jarních prázdninách?
=
ano (zimní sporty- lyžování, bruslení)
=
ano (jiné – například cyklistika, plavání)
=
ano, v tělocvičně
=
ano, cvičil jsem doma
=
ne

4. Věnoval/věnovala ses kultuře a umění?
=
ano (kino, divadlo, koncert, muzeum)
=
ano (četba knihy, film na PC)
=
ano (tvůrčí činnost, například hra na hud.nástroj,

kreslení)
=
ano (jiné)
=
ne
5. Kolik času jsi strávil/strávila venku (na hřišti, na
zahradě, v přírodě apod.)
=
méně než hodinu denně
=
asi 1 hodinu denně
=
2 a více hodin, třeba i celé odpoledne
=
venku jsem téměř nebyl/nebyla
6. Kolik času jsi strávil/strávila každý den u
počítače?
=
více než 4 hodiny denně
=
2-3 hodiny
=
do 1 hodin
=
pár minut
=
u počítače jsem nebyl/nebyla
7. S kým jsi strávil/strávila nejvíc času:
=
rodina
=
přátelé
=
pes
=
sám

8. Byl/byla jsi někde na výletě nebo na dovolené
s rodiči?
=
ne
=
ano, v nejbližším okolí
=
ano, v rámci ČR
=
ano,v zahraničí
9. Těšil/těšila ses do školy?
=
překvapivě ano
=
trochu, protože doma byla nuda
=
těšil/těšila jsem se na spolužáky
=
vůbec ne

ZPRAVODAJ KONICE
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MŠ Konice
Zápis do mateřské školy

V závěru měsíce února proběhl zápis dětí do
mateřské školy pro školní rok 2014-2015. Byla
připravena spousta drobných dárků a pozorností,
aby si každé nově zapsané dítě něco odneslo domů.
Rodiče také měli možnost prohlédnout si se svými
dětmi jednotlivé třídy, výstavky výrobků našich
dětí , seznámit se tak s prostředím školy. Celkem
bylo zapsáno 26 dětí , z toho 18 dětí z Konice, včetně
přidružených obcí, a 8 dětí z okolních obcí. Všechny
děti byly přijaty.
Mateřská škola s kapacitou 100 dětí zůstává nadále
čtyřtřídní s celkovým počtem 98 dětí.
Zdeňka Jurková, ředitelka MŠ Konice
Mých 23 let ve školní jídelně v MŠ Konice…
Ač se ještě nepovažuji za nějakého pamětníka,
zažila jsem toho v naší školní jídelně již docela
hodně. Do mateřské školy jsem nastoupila v lednu
1991 jako vedoucí školní jídelny po paní Zdeňce
Zajíčkové. Bylo to ještě na staré školce v ul. Na
Příhonech. Začátky nebyly zrovna jednoduché –
zvládnout spoustu nových věcí, plnit hygienické
požadavky, finanční limity, vycházet s personálem
a zároveň mít autoritu, aby vše klapalo…
S nástupem nového státního režimu se častěji
měnily nadřízené orgány, pod které školní jídelna
spadala /a tak i pracovní smlouvy/, měnily se také
zákony a způsob práce, některé dávno zažité věci
bylo potřeba změnit. Sotva jsem se alespoň trochu
sžila s touto různorodou prací, bylo rozhodnuto
o další změně – o sloučení a přestěhování obou
školek z ulice Na Příhonech do budovy bývalých
jeslí na současné adrese. Hlavní důvod byl
ekonomický - v souvislosti s řešením hygienicky
nevyhovujících podmínek v kuchyni. Vařilo se zde
ještě na sporáku na pevná paliva - za stálého
bublání pokrmů v hrncích se několikrát za
dopoledne přikládalo uhlí odsunutou plotnou
hned vedle polévky nebo guláše. Trochu úsměvné
vzpomínky – věci tehdy zcela přirozené, dnes
nemyslitelné.
Takže od roku 1992 jsme byli v nově opravené
budově bývalých jeslí, ale chybělo nám vybavení.
To, které jsme si nechali převézt, bylo většinou
staré a poškozené - takže hygienicky nevyhovující.
Něco se zrenovovalo /původní škrabka na
brambory, decimálka, velký robot i velká lednice
slouží dodnes/. Na ostatní bylo třeba sehnat
finanční prostředky. Díky paní ředitelce a obecním
zastupitelům, kteří věděli, že „na něčem se zkrátka
vařit musí“, se mohla naše kuchyně modernizovat.
Přibyly nerezové stoly, v roce 1997 myčka nádobí,
v roce 2001 konvektomat – skvělá zařízení, která
jsou denně ve velkém zápřahu. Staré elektrické
trouby dosloužily, nemáme kotel ani smažicí pánev,
zůstal jen původní malý kombinovaný sporák,
který letos nahradil větší, aby stačil uvařit pro
všechny naše strávníky.
Kromě změn dispozice a vybavení kuchyně,
zavádění počítačové techniky a programů, uvádění
nových zákonů a nařízení do praxe, zavedení

systému HACCP, vstoupení do právní subjektivity
MŠ a dvou rekonstrukcí, jsem zažívala hlavně
i hodně změn personálních. Nové pracovníky bylo
třeba zaučit, proškolit a hlavně zpočátku jim
pomoci, protože svačinky i oběd musí být vždy
hotové včas. Od roku 1991 jsem zapracovávala
spoustu nových kuchařek a pomocných kuchařek,
včetně sebe . Zkusím na nikoho nezapomenout… Na
staré školce v kuchyni pracovala Vlasta Hamplová,
Olga Grulichová, Naděžda Hoňková, na nové pak
Veronika Šmídová, Zuzana Růžičková, Hana
Železňáková, František Petr, Tomáš Josífek, Jarmila
Antlová, Lenka Dvořáková, občas přišla na
výpomoc p.Hubená a p.Růžičková. Dále pak Marie
Herníková, Kamila Ohlídalová, obědy vydávaly
Bohuslava Krönerová/dosud/ a Hana Mohelníková.
V současné době je naší paní kuchařkou Ivana
Muzikantová, která s mojí malou pomocí vytváří už
pár let dobroty, o kterých některé děti tvrdí, že
maminka takové neumí!
Všem za jejich práci patří velký dík! Přeji všem
pracovníkům školních jídelen - i těm, se kterými
jsem se na své pracovní cestě nepotkala - do další
padesátky hodně pracovní i osobní pohody a ať je
vždy tím nejlepším poděkováním za jejich práci
dětský úsměv a prázdný talíř!
Jana Dosedělová,
vedoucí školní jídelny při MŠ Konice
Druhý březnový týden proběhl
v mateřské škole v Konici ve znamení
stravování

Hlavním důvodem zvýšené pozornosti zaměřené
převážně na školní stravování je 50. výročí zavedení
systému školního stravování. V roce 1963 vydalo
ministerstvo školství první předpis o výživové
hodnotě pokrmů vzhledem k věku dětí. Předpis dal
pravidla, která se stále modernizují, ale systém
zůstává stejný - podávat dětem ve školních
jídelnách zdravou a vyváženou stravu za dostupnou
cenu. Propracovaným systémem školního
stravování je Česká republika pro mnohé země
vzorem a zcela právem na něj můžeme být hrdí.
Kolektiv naší mateřské školy se rozhodl přiblížit
dětem školní stravování a stravování vůbec v rámci
školního vzdělávacího programu. Děti se
seznamovaly s různými druhy potravin a pokrmů
a učily se je poznávat všemi smysly. Zkusily si
připravit pomazánky, koláčky, vypěstovaly si

INZERCE:
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Vybavená kuchyň,
velká koupelna, sklep.
Cena 3.500,- Kč
měsíčně + energie.
Tel.: 606 885 199,
728 721 708
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bylinky na dochucení a pak vše s chutí snědly. Paní
učitelky dětem také názorně předvedly, jak se mají
správně chovat ve školní jídelně, v restauraci, jak
má vypadat správně prostřený stůl, která jídla jsou
zdravější a která už méně. Děti si nakreslily nebo
nalepily z obrázků „zdravý talíř“. S paní učitelkou
přišly nahlédnout i do naší školní kuchyně, kde jim
paní kuchařky ukázaly, na čem se vaří jejich
oblíbená polévka, kde se peče maso, kde se
strouhají okurky na salát a kde se pak myje špinavé
nádobí. Děti vše pozorně sledovaly a slíbily, že
všechny ty dobroty, které paní kuchařka již od
samého rána pracně připravuje, vždy pěkně sní…
Vrcholem našich oslav 50. výročí školního
stravování byl „Den otevřených dveří“. Dopolední
program byl zaměřen na hravé tvoření vlastní
svačinky. Děti si spolu s rodiči nebo s paní učitelkou
zdobily pečivo připravenými surovinami
a vytvářely tak zajímavé postavičky a zvířátka.
Další program pokračoval odpoledne, kdy si
zájemci mohli přijít prohlédnout naši školní
kuchyni. Zajímavá byla malá výstavka starších
fotografií, kde jsme někdy jen těžko rozpoznávali
bývalé i současné pracovnice. Na fotografiích se
nám nabídlo ale i srovnání dřívějšího a současného
vybavení kuchyně. Připraveno bylo malé posezení
a beseda s pamětníky. Přišly některé bývalé paní
kuchařky a vyprávěly nám, jak se kdysi vařilo, jak se
třeba přikládalo do sporáku uhlí a jak se
převařovalo mléko, kde se nakupovalo, jak se vozily
várnice s obědem na dvoukoláku… Na oplátku se
dověděly něco o současnosti, modernějším
vybavení, systému HACCP a spotřebním koši.
Celým odpolednem vládla příjemná atmosféra
vzpomínek i obdivu nad tak záslužnou prací.
Velmi nás potěšila návštěva i zájem zástupců města
Konice, kterým naše mateřská škola a školní
kuchyně není lhostejná. Zavítali k nám starosta
města František Novák, místostarosta Mgr. Petr
Vařeka, vedoucí finančního odboru Bc. Jitka Vrbová
a za oddělení školství paní Alena Vrbová.
Děkujeme, že si na nás udělali čas, že nás podporují
a oceňují důležitost a význam výuky ke zdravému
životnímu stylu, význam podávání zdravého
a dobře připraveného jídla v místě, kde se stravuje
100 dětí. Stravování se totiž významným
způsobem podílí na zdraví naší budoucí generace…
Jana Dosedělová,
vedoucí školní jídelny při MŠ Konice
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Vážení čtenáři konického zpravodaje
a příznivci skautingu.
Po třech měsících se opět setkáváme na stránkách
konického Zpravodaje, abych vás seznámil s naší
činností. Zima byla letos mírná, sněhu poskrovnu,
což asi lyžaře moc nepotěšilo. Nás skauty těší
jakékoliv počasí, kdy můžeme být venku na
čerstvém vzduchu, kde nejčastěji probíhá naše
činnost. Teď, když budete číst tyto řádky, bude už
počasí jarního rázu. O to radostnější pak bude
pobyt venku na čerstvém vzduchu plném jarních
vůní.
Nyní už ale zpět k naší uplynulé činnosti od
Nového roku, se kterou vás tady chci seznámit.
Na letošní první výpravu v lednu se nás sešlo 10:
Táňa, Bohdanka, Denča, Vítek, Beky, Aneta, Erik,
Flipr, Svišť a Kartágo. Cíl naší cesty byl Runářovský
vrch a také tři studánky Lesního muže. Navštívit
jsme stihli vše a ještě si přitom zahrát několik her
jako Stopař, Lesní muž nebo Boj o vlajku. Jako malý
bonus byla i prohlídka kamenného domku v lese.
Náš roverský kmen měl první letošní výpravu
v únoru. Na Zkamenělý zámek jsme se vydali ve
složení: Zbyňa, Svišť, Michal H., Michal K., Stopař,
Mravenec a další 4 hosté, kteří se k nám připojili.
Naše trasa vedla přes Průchodnici až na
Zkamenělý zámek, kde jsme udělali pauzu a guláš
v kotlíku. Cestou zpět jsme se nezapomněli stavit
U Mohykána.
Letošní Zimní tábor, pořádaný střediskem
z Vrbátek, se uskutečnil v chatě Mercedes v Novém
Městě na Moravě. Od nás se jej zúčastnily Aneta
a Beky. Skautíci z Vrbátek tu pokračovali
v celoroční hře a Aneta s Beky se k nim přidaly.
Častým úkolem bylo hledání kešek ať už úspěšně
či nikoliv. Užily si také spousty vycházek po okolí.
V březnu jsme vyrazili jako každý rok do
Olomouce do aquaparku. Tentokrát ve složení:
Štěpán, Vinči, Aneta, Beky, Ráďa, Filip K., Erik
a Kartágo. Do aquaparku jsme se jako vždy těšili,
takže hurá za atrakcemi. Jako první jsme vzali
útokem tobogany. Po vyřádění jsme prostřídali
i další atrakce. Letos vzala Aneta i foťák do vody,
takže jsme zkoušeli i nějaké podvodní fotky. Na
výsledky našeho snažení z aquaparku i na
fotografie z dalších akcí se můžete podívat na
našich internetových stránkách:
www.skautikonice.skauting.cz
Vlaďa Hirt - Kartágo

ZPRAVODAJ KONICE
Komunitní plánování
sociálních služeb Konicka
Poskytovatelé sociálních služeb se setkali
v Konici

Na setkání poskytovatelů sociálních služeb na
Konicku měli zástupci jednotlivých organizací
možnost si vyměnit svoje zkušenosti a představy
pro další rozvoj této oblasti jak v konkrétní praxi,
tak ve všeobecném zajištění podmínek ze strany
obcí a státu.
„Šlo v pořadí už o druhé takové setkání, které
proběhlo v rámci procesu komunitního plánování
rozvoje sociálních služeb na Konicku,“ řekla
Týdeníku koordinátorka projektu střednědobého
plánování rozvoje sociálních služeb Konicka
a pracovnice pro analýzy a strategie rozvoje
meziobecní spolupráce Jana Procházková.
Jak dál říká, k podobným setkáním by chtěli přizvat
v budoucnu také starosty regionu, respektive
Mikroregionu Konicko, kteří jsou důležitým
zdrojem informací pro další rozvoj a směrování.
„V rámci Mikroregionu se od začátku roku rozbíhá
také projekt meziobecní spolupráce, která by měla
nejprve analyzovat a následně hledat možnosti
společného postupu v otázkách týkajících se chodu
obcí, úspor a v neposlední řadě také eliminování
snahy o jejich administrativní slučování,“
pokračuje J. Procházková.
„Setkávání poskytovatelů sociálních služeb,
u kterého jsou navíc přítomni i zástupci samospráv
i státu, je nezbytné a pro poskytovatele služeb
velice přínosné. Domnívám se, že sociální služby
jsou jedna z nenákladnějších činností a je nezbytné
jednak průběžně zjišťovat jak možnosti jejich
poskytování, tak případná ohrožení
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a potencionální slabé stránky této činnosti, které
poskytovatele zatěžují,“ říká jedna z účastnic
setkání, ředitelka Domova důchodců Jesenec
Zuzana Bratterová.
Ta je zároveň předsedkyní Komise pro rodinu
a sociální záležitosti Rady Olomouckého kraje (jde
o iniciativní a poradní orgán), která celou
p ro b l e m a t i ku v i d í i v j i n é m ko n t ex t u .
„Poskytovatelé sami se nesmí ostýchat tyto faktory
nejen vnímat, ale také o nich veřejně debatovat.
Z vyjádření našich kolegů, kteří poskytují obdobné
konkurenční, či naopak zcela jiné služby vyplynulo,
že všechny tíží obdobné starosti jako naši
organizaci“.
„Setkání tohoto druhu považuji za velice přínosné.
Možnost diskuze o problémech v sociální sféře je
důležitým faktorem pro zlepšení vlastních
sociálních služeb. Doufám, že s výstupy budou
seznámeni i ti, kteří mohou pro zlepšení situace
v sociální oblasti něco udělat, a neskončí to jen tím,
že si navzájem postěžujeme,“ shrnuje svoje dojmy
ředitel Charity Konice Jaroslav Procházka.
„Výstupy z tohoto setkání budou sloužit jako jeden
z podkladů projektu meziobecní spolupráce. Půjde
o jakési nastartování spolupráce zdola. Výstupy
b u d o u s l o u ž i t rov n ě ž k p ře d k l á d a ný m
legislativním úpravám. A to jak v oblasti finanční
(např. národní dotační tituly), tak v konkrétních
oblastech. Zpracované rozvojové dokumenty
rovněž poslouží jako základ pro čerpání finančních
prostředků jak z národních, tak evropských
zdrojů,“ reagovala na názory účastníků Jana
Procházková.
Na setkání také zazněla informace o zákoně č.
401/2012 Sb. V něm se zavádí standardy kvality
práce a nastavení minimálních rámců činnosti pro
všechny subjekty v systému od 1. 1. 2015. Jinými
slovy: všechny subjekty, které se jakkoliv zapojují
do těchto systémů (nejen organizace pečující o děti,
ale např. i nejmenší obce, na jejichž území bude
ohrožené dítě evidováno), jsou povinny mít
vypracovány tyto standardy kvality a podle nich se
řídit. Jde však o další povinnosti, vkládané na obce
za strany státu.
Na setkání rovněž zaznělo poděkování za velice
dobrou spolupráci s Odborem sociálních věcí MěÚ
Konice a detašovaného pracoviště ÚP v Konici.
(MiH)

Bohoslužby během Svatého týdne
a Velikonoc 2014
v kostele Narození Panny Marie
v Konici
Květná neděle 13. dubna 7.45 hod., 10.45hod.
Zelený čtvrtek 17. dubna 19.00 hod.
Bílá sobota 19. dubna 21.15 hod.
Pondělí velikonoční 21. dubna 7.45 hod.
CENTRUM PRO RODINU KÁNA KONICE
zve na čtvrté setkání společenství seniorů, které
se uskuteční v pátek 4. dubna 2014 v 9 hod. (po
ranní mši svaté a prvopáteční adoraci - fara Konice)
Jste srdečně zváni všichni, kteří si rádi zazpíváte,
popovídáte o svých radostech nebo trápeních,
vyslechnete katechezi nebo jen rádi pobudete
s druhými věkově blízkými bratry a sestrami
v Kristu.
O týden později,v pátek 11. dubna 2014, se
uskuteční v 19 hod. dole na faře v Konici dubnové
setkání společenství manželů. Jste srdečně zváni
všichni, kteří byste rádi pobyli a sdíleli si o svých
těžkostech, radostech nebo hledáních v životě
manželském nebo rodičovském, rádi si zazpíváte
nebo vyslechnete katechezi na téma Přijetí
vnějších okolností.

ZPRAVODAJ KONICE
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KULTURNÍ
PŘEHLED
DUBEN 2014

KPH

DUBEN 2014

ZÁJEZD DO DIVADLA

Středa 16. dubna 2014 v 19 hodin
zámek Konice

Sobota 24. května v 19 hodin
Janáčkovo divadlo v Brně

TRIO SERPENS CANTAT

LABUTÍ JEZERO
Petr Iljič Čajkovskij (1840-1893) / Robert
Strajner

PŘEDNÁŠKA
Čtvrtek 3. dubna 2014 v 17 hodin
zámek Konice

CYKLOVÝLETY PO ČESKU

Jitka Konečná- barokní zobcová
flétna
Alice Ondrejková- zpěv
Ilona Růčková- cembalo
Vstupné: 100/80 Kč
Koncert podporují: Farmakat s.r.o. Konice
a Božena Sekaninová-senátorka.

Romantický balet o lásce prince k princezně
zakleté do labutě.
Odjezd autobusu v 17.00 hodin.
Nahlásit nejpozději do 25.4.2014!
Vstupné 550,- Kč, důchodci 435,-Kč,
děti + ZTP 355,-Kč.

ZÁMEK
Zima 2013

Prohlídková trasa

VÝSTAVA
Od středy 9. dubna do pátku 18. dubna
2014
zámek Konice

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
Práce žáků ZŠ Konice a MC Srdíčko.
Otevřena ve všední dny od 9 do 12 hod. a od
13 do 16 hod.
17.4.2014 v rámci výstavy Tvořivá dílna
od 9 do 12 hod.
Pořádá MěKS ve spolupráci s MC Srdíčko.

KONCERT
Pátek 11.dubna 2014 v 18 hodin
zámek Konice

POUTNÍCI

Koncert české bluegrassové skupiny.
Vstupné 100,- Kč

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)
Otevřena nová stálá expozice obrazů
malíře Václava Ježka.

VÝZVA
pro všechny tvořivé obyvatele Konicka,
kteří by chtěli svou tvorbu prezentovat
na květnové výstavě

“Kouzlo šikovných rukou” ,
aby se přihlásili na MěKS Konice
do 23. dubna.
Bližší informace :
Milena Navrátilová, tel.601590007
navratilova@mekskonice.cz

DUBEN 2014
Co když se nám něco stane venku, …

Odcházel jsem z návštěvy u rodiny a bezděčně jsem
se stal svědkem přepadení starší paní na ulici. Za
šera se k ní zezadu přikradli tři výrostci, povalili ji
na zem, z ramene strhli kabelku a utekli mezi domy.
Než jsem stačil zareagovat, zmizeli na sídlišti mezi
keře a domy. Při příjezdu policie jsem podal
svědeckou výpověď, policie byla velice korektní
a slušná, ale již jsem nebyl informován, zda
pachatele podle mého popisu dopadli nebo ne.
Přepadené paní mě bylo velice líto, přišla o všechny
peníze v hotovosti, o klíče od domu, mobilní
telefon, doklady s adresou a o nákup, který si nesla
z obchodu. Jenom jsem se jí chtěl zeptat, jestli má
v některé pojišťovně uzavřenou pojistku
domácnosti, protože vím, že by podle protokolu
policie pojišťovna mohla větší část z odcizených
věcí uhradit. Byla však v takovém psychickém
stavu, že jsem raději mlčel a sdělil jsem jí toto až
v další dny, kdy jsme se setkali na policii. Byla
velice vděčná, protože tyto souvislosti ji vůbec
nenapadly a jen počítala nutné náklady na fotky, na
doklady, na zablokování bankovních karet
a vystavení nových, na nový telefon s kartou. Podle
toho co uváděla, škoda jen v těchto nákladech
skočila do několika tisíc korun.
Pokud potřebujete poradit, jak můžete takovéto
situaci čelit, obraťte se na odborníky z ASTORIE,
a.s. v Konici , Masarykovo nám. 67, vedle Zeleniny,
nebo na Kostelní ulici 15 v Prostějově, v běžné
provozní hodiny.
Rádi Vám poradíme nebo přímo nabídneme
zajištění, které se bude vztahovat i na jízdní kola,
věci ve střešním boxu na vozidle, odcizení
hotovosti nebo nezákonné vyčerpání peněz
z platební karty apod..
Nebojte se zeptat, jsme zde pro Vás.
Petr Wasserburger tel. 775 769 707, Petr
Kašparovský tel. 724073915 a Ivana Valentová
tel. 734685536.

Program MC Srdíčko
Duben 2014
Pravidelný program Mateřského centra Srdíčko
Po 18 -19 hod. Cvičení s Marcelou
St 8 -12 hod. Program pro rodiče se staršími dětmi
St 8 -10 hod. Sociální poradenství, 14 -18 hod.
Setkávání generací v Srdíčku, 15 -16 hod.
Naslouchej srdcem, 16 -17 hod. Člověk člověku –
dobrovolně a s láskou (dobrovolnictví – první
středa v měsíci)
Čt 8 -13 hod. Nově Srdíčkový klub – výtvarné
techniky –tradice Velikonoc
Pá 8 - 12 hod. Program pro rodiče s nejmenšími
dětmi (0-2 roky), 8 -10 hod. Laktační poradenství
Program pro rodiče s dětmi – DUBEN (8-12hod.)
St 2. 4. – Mláďátka
St 9. 4. – Tradice Velikonoc
St 16. 4. – Zajíčkova nadílka (od 8.30 do10.30 hod.)
St 23.4. – Pampeliškové hrátky
St 30.4. - Aprílové počasí
Setkávání generací v Srdíčku (14-18hod.)
Každou středu - trénink paměti, cvičení, ruční
práce, přednášky, připomínání si různých výročí,
lidových tradic a zvyků
16.4. se Klub seniorů z technických důvodů nekoná.
Mimořádné akce - DUBEN
Pá 11.4. od 10.00 hodin - Ochutnávka zelených
produktů, paní Helena Tůmová
Út 15. 4. od 9.00 do 11.00 hod. - Setkání věřících
maminek. Čt 29. 4. od 14.30 hod. – Strava dle
tradiční čínské medicíny II.

ZPRAVODAJ KONICE
EFT v Konici
Dovolte mi představit metodu energetické
psychologie, která v současnosti dobývá svět. Jedná
se o alternativní metodu, která odhaluje nejhlubší
kořeny našeho onemocnění a jejich odstraněním
nám pomáhá docílit zdraví. EFT vzniklo z metody
TFT amerického psychologa dr. Rogera Callahana.
TFT je zkratka pro Thoughts field therapy, volně
přeloženo terapie myšlenkových polí.
Renomovaný psycholog Dr. Callahan se při svých
terapiích snažil zbavit jednu pacientku /Mary/
fobického strachu z vody. Se svými klasickými
terapeutickými postupy však při léčení této fobie
nebyl úspěšný. Jelikož se zajímal také o čínskou
medicínu, akupresuru a akupunkturu, zkusil tyto
znalosti implementovat přímo do terapie. Proto,
když Mary mluvila o tom, že její strach leží
v žaludku, řekl jí Callahan ať se soustředí na pocit
ve svém žaludku a při tom ťuká na bod patřící právě
do dráhy žaludku. Terapie byla úspěšná a Mary se
své fobie zcela zbavila.
Lidé se začínají pomalu přiklánět k poznatkům
kvantové fyziky a MetaMedicíny, která při léčení
uplatňuje holistický přístup /tělo-mysl-dušeokolní prostředí/. EFT tento princip uplatňuje také
a za původce všech našich nemocí označuje naše
negativní emoce.
Inženýr Gary Craigh absolvoval jeho terapii
a obohatil ji o hypnoterapii a NLP/
neurolingvistické programování/. Tak vzniklo EFT.
Tato technika pomáhá jednoduchým způsobem
osvobodit se od negativních emocí. Ty se nám
v průběhu života dostaly do podvědomí vlivem
rodiny, přátel a okolí a zanechaly v nás nesprávná
přesvědčení, která nám brání v osobním růstu. 9599% našich každodenních akcí probíhá přes naše
podvědomí. Proto, pokud máme v podvědomí
zakódováno, že „nic nedokážu, jsem špatný,
nemohu lidem věřit, nejsem hoden lásky…..“ a jiná
špatná přesvědčení, život se nám zdá složitý, jsme
nespokojeni, unavení, v depresi a i přes všechnu
snahu nemůžeme v životě dosáhnout toho, co
chceme. Tento vnitřní neklid a nespokojenost se
začne na našem fyzickém těle projevovat v podobě
nemoci.
Po narození jsme byli dokonalí, s čistými emocemi.
Neznali jsme nic než lásku. Postupem času jsme
začali přebírat názory ostatních lidí a uvěřili jim.
Velice nás ovlivnilo prostředí, ve kterém jsme
vyrůstali. Převzali jsme názory rodičů, prarodičů,
kamarádů, učitelů i nepřátel o tom, že nejsme
dokonalí, že život není peříčko, že vše, čeho v životě
dosáhneme, je těžká dřina, zbohatlíci musí být vždy
podvodníci a jiné „rady“ do života. Tak to ale není.
Život je přesně takový, jaký si ho vytvoříme a záleží
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jen na nás, jak naplno ho budeme prožívat.
Budeme-li si říkat, že život je pes, bude pes.
Budeme-li věřit, že život je krásný a jsme tu proto,
abychom si ho užili a ne se trápili, budeme si užívat
života na plno. Náš život je takový, jaké jsou naše
myšlenky.
K tomu, abychom tohoto přesvědčení dosáhli, je
potřeba zbavit se starých vzorců chování, které je
v nás zakořeněno. Při terapii postupně
odhalujeme vrstvy našeho myšlení, až se
dostaneme k původu problému. Je potřeba emoce
vyčistit, opustit a problém zmizí natrvalo. Touto
metodou se lze zbavit nejen psychických problémů
/fobie, strachy, nervozita, nízké sebevědomí,
zlozvyky aj./, ale především nemoci na fyzickém
těle. Vzhledem k tomu, že nelze oddělit tělo od
psychiky, můžeme metaforicky konstatovat, že
každá nemoc je negativní emoce. Pokud nás tedy
ovládá lítost, vztek, strach, nenávist, závist, zloba,
nemůžeme být trvale zdraví. Znamená to tedy, že
chybnými „programy“ přímo blokujeme přirozené
samouzdravovací procesy těla, které máme každý
v sobě. Pokud se této emoce zbavíme, uzdravíme
i své tělo. Naše tělo je dokonalý systém, není třeba
mu pomáhat zvenčí chemickými přípravky, dokáže
si pomoci samo, tak je dokonalé.
Zbavit se fyzických projevů negativních emocí je
tedy snadné. Terapie je velice úspěšná při astmatu,
ekzémech, dlouhodobé bolesti zad, bolesti hlavy,
myomech, alergii, neplodnosti, nadváze,
chronických onemocněních aj.
Velkých úspěchů dosahuje terapie také při
hubnutí. Každý člověk s nadváhou trpí
nedostatkem sebelásky. Přijal názor, že není dost
dobrý a proto se vědomě trestá, a to právě
přejídáním. Na vědomé úrovni není schopen se
tohoto problému zbavit. „Oslovíme-li“ ale jeho
podvědomí a vyčistíme problémy, které tento
„sebetrest“ vyvolal, klient se rychle dostává na
svou vysněnou váhu. A stejné je to v podstatě se
vším.
Zbavíte –li se všech negativních emocí, které se ve
vás skrývají, začnete žít nový život. Naučíte se
přijímat sami sebe, přijímat ostatní takové jací
jsou, mít se rádi, mít rádi ostatní. Nebudete se
trápit tím, co o vás druzí řeknou. Důležité bude
pouze vaše předsvědčení. EFT nám dává absolutní
svobodu. Nevěřte ostatním, že život je těžký a že
nejde změnit. Věřte sobě a změňte ho.!!!:-)
S přáním příjemných jarních dnů Mgr. Lenka
Kučerová, terapeut energetické psychologie.
Pozn. 12.4.2014 Kurz EFT – Návrat ke zdraví: místo
- Prostějov, bližší info na www.masazekonice.cz
nebo na tel.: +420 602 549 603 Mgr. Lenka
Kučerová.
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