duben 2015

Velikonoční výstava na konickém zámku
Jarní atmosféru konické zámecké galerii již
tradičně vdechla Velikonoční výstava. Na
výstavě se svou tvorbu prezentují tvůrci
z Konice, ale i z Jevíčka a vzdálenějších míst.
Příležitosti ukázat svou práci a případně
prodat nějaký svůj výrobek pro radost
ostatním využilo pětadvacet tvůrců. Někteří
už vystavují pravidelně, pokaždé se však
snažíme přinést i něco nového. Letos bylo
novinek víc: drátkované ozdoby, paličkované
krajky a malované hedvábí, s kterými se obě
výtvarnice, paní Jůzová i paní Vanžurová,
představily poprvé na loňské Vánoční
výstavě. Nově se též objevily šité dekorace
Lucie Štaffové z Konice.

FOTOAKTUALITY

ZŠ a G Konice - Výchovný koncert v Jesenci - str. 3

Součástí výstavy, která byla na zámku
otevřena od 16. do 31. března, se stala
i páteční tvořivá dílna, na které si tradičně
mohli malí i velcí vyzkoušet techniky zdobení
kraslic nebo základy pletení dekorací
z papíru.

Velikonoční tvoření v MŠ Konice - str. 3

Nemalý podíl v tomto roce měly na
velikonoční výzdobě v zámku konické školy.
Zúčastnily se: Základní umělecká škola
Konice i ZŠ a G Konice a velkým množstvím
výrobků přispěla i Mateřská škola Konice,
která zaplnila přední místnost galerie
výzdobou, vytvořenou dětmi a jejich rodiči.
Že školákům i školkáčkům rozhodně
nechyběla fantazie, bylo vidět na první
pohled.
Poděkování ze strany organizátorů patří
všem, kteří se podíleli na přípravách výstavy,
šikovným výtvarníkům i paním učitelkám ze
ZŠ i MŠ Konice.

Součástí tvořivé dílny byla nově i ukázka
paličkované krajky výtvarnice Ivy Vanžurové,
která vytváří krajku ve všech jejích podobách
od prostírání přes oděvní doplňky a bižutérii
až po krajku obrazovou.
Velikonoční výstava je již minulostí, ale rádi
bychom Vás v tomto ještě stále velikonočním
čase pozvali na vernisáž nově připravované
výstavy malovaného skla a textilu Ivany
Škrancové, která se uskuteční 10. dubna v 18
hodin v konické zámecké galerii.
Mgr. Jiřina Novotná

Setkání poskytovatelů sociálních služeb - str. 5

Koncert KPH - Jiří Šimandl 25. února 2015

Koncert KPH - Klarinetový recitál 18. března 2015
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ZPRÁVY Z RADNICE
Rada
města Konice
23. února 2015

Usnesení č.07/2015
1. Rada města Konice doporučuje ZM
schválit investiční akci ,,Revitalizace Tyršovy
ulice v Konici‘‘, včetně financování vzetím
investičního úvěru dle příslibu banky.
Udržitelnost bude zajištěna v dalších letech
vlastními prostředky.
2. Rada města Konice schvaluje uzavření
dohody o ukončení Smlouvy č. 02/2005
o dodávce prací a služeb uzavřené mezi
městem Konice a společností Služby města
Konice, spol. s r. o., a to ke dni 28.2.2015.
3 . Ra d a m ě s t a Ko n i c e d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Konice schválit koupi
pozemků p.č. 4787 a 4771v k.ú. Konice za
cenu max. 100,- Kč/m², a to za podmínky
předchozího výmazu zástavního práva
zákonného a předkupního práva, které je
k pozemku zřízeno ve prospěch České
republiky – Pozemkového fondu ČR a dále
výmazu omezení dispozičních práv
k zřizování dalších zástavních práv.
4. Rada města Konice schvaluje uzavření
Smlouvy o dílo se společností Štěpánková
Milana EUROPROJECT, IČ: 40408809,
předmětem které je zpracování žádosti
o dotaci z Operačního programu životní
prostředí 2007-2013 na pořízení
ko m p o sté rů p ro o b č a ny a c h a t a ře
(chalupáře), štěpkovač nebo drtič dřevní
hmoty a velkoobjemový kompostér pro
ukládání štěpky.
5. Rada města Konice schvaluje Dohodu
o ukončení nájmu ke dni 31.3.2015 týkající
se nájemní smlouvy č. 03/2010 uzavřené
s MUDr. Bačíkovou.
6. Rada města Konice navrhuje
zastupitelstvu města schválit prodej části
pozemku p.č. 1804 v k.ú. Čunín firmě
Agropodnik les Přemyslovice, a.s., za cenu
100,- Kč/m².
7. Rada města Konice schvaluje Dodatek č.1
ke směrnici č.6/2014 Věcná břemena, právo
stavby.
8. Rada města Konice schvaluje Roční plán
pro provádění finančních kontrol ve městě
Ko n i c e a z ř í z e nýc h p ř í s p ěvkov ýc h
organizacích pro rok 2015.
9. Rada města Konice schvaluje podání
žádosti o finanční příspěvek na osvětlení
přechodů pro chodce prostřednictvím
grantového řízení nadace ČEZ.
10. Rada města Konice ukládá MPO
projednání s osadním výborem a SDH
Runářov možnost využití nabízeného
pozemku p.č. 100/1 a 70 vč. stodoly.
11. Rada města Konice bere na vědomí
vyjádření MPO, že se na vyhlášení záměru
prodeje práva stavby dle usnesení
č. 67/2014 - 16 nikdo nepřihlásil.
1 2 . R a d a m ě s t a Ko n i c e s c hva l u j e

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu na
adrese Čunín 78,
798 52 Konice mezi
městem Konice a Ladislavem Házem.
13. Rada města Konice:
a) svěřuje Městskému úřadu Konice, odboru
majetkoprávnímu rozhodování
v záležitostech uzavírání smluv o výpůjčce
a krátkodobém pronájmu (tj. kratší než 48
hod. vcelku) nebytových prostor na zámku
v Konici a v zámeckém parku. K podpisu výše
uvedených smluv je pověřen vedoucí odboru
majetkoprávního,
b) revokuje usnesení Rady města Konice
č. 33/2009/6 ze dne 9.3.2009.
14. Rada města Konice:
a) schvaluje cenu za krátkodobý pronájem (tj.
kratší než 48 hod. vcelku) nebytových prostor
na zámku v Konici ve výši 150,- Kč/hod. +
DPH, resp. v případě pronájmu delšího než 6
hod. ve výši 1.000,- Kč/každý započatý den +
DPH,
b) revokuje usnesení Rady města Konice
č. 47/2006/7a ze dne 20.3.2006.
15. Rada města Konice doporučuje ZM
schválit předložený návrh OZV č. 1/2015
o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území města Konice.
16. Rada města Konice:
a) schvaluje dodavatele zakázky
„Konsolidace hardware a software spojené se
zvýšením bezpečnosti technologického
centra ORP Konice“, kterým je AutoCont CZ
a.s., Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava,
702 00 Ostrava, IČ: 47676795,
b) schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi
městem Konice a společností AutoCont CZ
a.s., Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava,
702 00 Ostrava, IČ: 4767679.
17. Rada města Konice doporučuje ZM
schválit rozpočtové opatření č.5/2015
(19/2015/FIN).
Jedná se o převod finančních prostředků ve
výdajové části rozpočtu z rezerv na investiční
projekt „ Revitalizace Tyršovy ulice v Konici“,
výzva č. 58 z Regionálního operačního
programu a zpracování investičního záměru,
dokumentace pro územní řízení a stavební
povolení. Rozpočtové opatření ve výši
160.000,- Kč.
Rozpočtováno ve výdajích:
§ 6409 ostatní činnosti, pol 5901
Nespecifikované rezervy org. 5000000 160.000,- Kč,
§ 2212 Silnice, pol.6121 Budovy, haly a stavby
org . 16000000 - 160 000,- Kč .
18. Rada města Konice:
a) na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb.
O požadavcích na schvalování účetních
závěrek vybraných účetních jednotek dle §11,
dne 23.2.2015 Rada města Konice ve složení
členů František Novák, Bc. Jaroslav
Procházka, Mgr. Petr Vařeka, Ing. Leo Doseděl
a Mgr. Antonín Vymětal schvaluje účetní
závěrku příspěvkové organizace Městské
kulturní středisko Konice, Kostelní 46, 798 52
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Konice IČ 00209988, sestavenou
k rozvahovému dni 31.12.2014,
b) schvaluje zlepšený hospodářský výsledek
za rok 2014 ve výši 115.822,41 Kč a schvaluje
rozdělení zlepšeného hospodářského
výsledku tak, že část ve výši 95.822,41 Kč
bude přidělena do rezervního fondu, z toho
27 900,38 Kč k úhradě neuhrazené ztráty
minulých účetních období a druhá část ve
výši 20 000 Kč bude přidělena do fondu
odměn.
19. Rada města Konice:
a) na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb.
O požadavcích na schvalování účetních
závěrek vybraných účetních jednotek dle §11,
dne 23.2.2015 Rada města Konice ve složení
členů František Novák, Bc. Jaroslav
Procházka, Mgr. Petr Vařeka, Ing. Leo Doseděl
a Mgr. Antonín Vymětal schvaluje účetní
závěrku příspěvkové organizace Mateřská
škola Konice, Smetanova 202, 798 52 Konice
IČ 70988480, sestavenou k rozvahovému dni
31.12.2014,
b) schvaluje zlepšený hospodářský výsledek
za rok 2014 ve výši 1.982,67 Kč a schvaluje
rozdělení zlepšeného hospodářského
výsledku tak, že tento bude plně přidělen do
rezervního fondu.
20. Rada města Konice:
a) na základě vyhlášky č. 220/2013 Sb.
O požadavcích na schvalování účetních
závěrek vybraných účetních jednotek dle §11,
dne 23.2.2015 Rada města Konice ve složení
členů František Novák, Bc. Jaroslav
P r o c h á z k a ,
M g r.
P e t r
Vařeka, Ing. Leo Doseděl 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 31.12.2014,
b) schvaluje zlepšený hospodářský výsledek
za rok 2014 ve výši 98.727,13 Kč a schvaluje
rozdělení zlepšeného hospodářského
výsledku tak, že tento bude plně přidělen do
rezervního fondu.
21. Rada města Konice doporučuje projekt
“Zlepšení dostupnosti zdravotní péče
pacienta v domácím prostředí a prohlubování
odbornosti zdravotních sester v Charitě
Konice (Olomoucký kraj)” k finanční podpoře.
22. Rada města Konice bere na vědomí
Prohlášení pedagogů Základní školy
a gymnázia města Konice – podpora řediteli
školy Mgr. Jaromíru Schönovi a Stížnost na
Ing. Mgr. Romana Tučka pro chování vůči
svým kolegům i vedení školy, vyvolávání
napětí a narušování pracovního klima ve
škole.
23. Rada města Konice bere na vědomí
požadavek města Kostelec na Hané a Domova
pro seniory na dofinancování sociálních
služeb poskytovaných seniorům města
Konice v Domě pro seniory Kostelec na Hané.
Usnesení bylo schváleno v poměru: pro 5, proti
0, zdržel se 0.
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Knihovna Konice

Návštěva u hasičů

UPOZORNĚNÍ

strana 3
K zápisu se dostavilo 33 dětí , z toho 17 dětí
z Konice, 16 dětí z okolních obcí.
Kapacita naší MŠ je opět naplněna s celkovým
počtem 100 dětí .
Zdeňka Jurková, ředitelka MŠ

Knihovna Konice upozorňuje čtenáře,
že od 1. 6. 2015 bude z důvodů zákonem
nařízené revize uzavřena.
O jejím otevření vás budeme informovat
během měsíce září na stránkách Zpravodaje,
na nástěnkách v zámeckých prostorách.

ZŠ a G Konice
Výchovný koncert v Jesenci

MŠ Konice
Velikonoční tvoření
v mateřské škole

V pátek 13. 3. nás Hasičský záchranný sbor
O l o m o u c ké h o k ra j e p o z va l n a D e n
otevřených dveří na požární stanici v Konici.
Děti si prohlédly prostory hasičské zbrojnice
a techniku. Hasiči předvedli dětem výzbroj
a výstroj, kterou používají při zásahu.
Oblečení si děti mohly vyzkoušet a tak se
alespoň na chvíli proměnit v malé hasiče.
S dětmi si hasiči povídali o své práci a taky
o tom, že pomáhají nejen když hoří, ale
i v jiných nebezpečných situacích. Každý se
mohl posadit za volant hasičského vozu
a samozřejmě nechybělo ani spuštění sirén
a houkaček. Konickým hasičům moc
děkujeme za pozvání, byl to pro děti
opravdový zážitek.
MŠ Konice

Letošní přípravy na Velikonoce začaly
v mateřské škole již druhý březnový týden
„Dnem otevřených dveří“. Děti společně se
sv ý m i ro d i č i a s o u ro z e n c i z d o b i ly
velikonoční kraslice a vytvářely velikonoční
dekorace. Třídy se brzy zaplnily veselými
zajíčky, barevnými slepičkami, něžnými
ovečkami a kraslicemi zdobenými různými
technikami. O tom, že se společná práce
rodičů a dětí opravdu zdařila, se mohli
přesvědčit všichni návštěvníci Velikonoční
výstavy v zámku v Konici. Máme radost, že na
společném tvoření se podílí stále více rodičů,
a těšíme se na další zajímavé akce.
MŠ Konice

Zápis do mateřské školy
V úterý 3. března 2015 proběhl zápis dětí do
Mateřské školy v Konici pro školní rok
2015/2016.
Jako každým rokem byly připraveny drobné
dárky, které nově zapsaným dětem udělaly
velkou radost. Rodiče společně s dětmi si také
měli možnost prohlédnout jednotlivé třídy
a ostatní prostory školy . Děti si mohly pohrát
se svými novými kamarády a seznámit se
s učitelkami naší školy.

Ve středu 4. března 2015 se žáci 1. stupně naší
školy zúčastnili výchovného koncertu, který
pro ně již podruhé připravili členové
Vojenské dechové hudby Olomouc.
Téměř hodinovým programem provázel člen
kapely pan Václav Růžička. O tom, že je nejen
výborný hudebník, ale i skvělý moderátor,
svědčila velmi příjemná atmosféra v sále
kulturního domu v Jesenci, kde se koncert
konal.
Náplň programu tvořily skladby z večerníčků,
pohádek a filmů, dále pak poznávání
jednotlivých hudebních nástrojů
a v neposlední řadě soutěžní otázky
z hudební výchovy a literatury, kterým se k nemalé radosti žáků - nevyhnuly ani paní
učitelky.
Mgr. Květoslava Coufalová,
zástupkyně ředitele
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VELIKONOCE
Co pro Vás znamenají Velikonoce? Máte je
rádi? Dodržujete nějaké velikonoční tradice
a zvyky?
Velikonoce patří mezi nejoblíbenější svátky
ve velké části světa. Pro někoho jsou to
především svátky jara, které oslavují
probouzení přírody, její plodnost, naději
a lásku.
Velikonoční zvyky a tradice se lišily vesnici
od vesnice a dřív probíhaly během celého
velikonočního období, které trvalo šest
neděl. Jejich úkolem bylo zbavit se všeho
starého, očistit domácnost i tělo od chorob,
připravit se na znovuzrození přírody.
P r o k ř e s ťa n y j s o u Ve l i k o n o c e
nejvýznamnějšími svátky v roce spojované
s ukřižováním a zmrtvýchvstáním Ježíše
Krista.
Velikonoce jsou svátkem pohyblivým, který
připadá každý rok na jiné datum – na neděli
následující po prvním jarním úplňku. Pokud
první jarní úplněk připadne na neděli, slaví
se Velikonoce až další neděli. Pondělí
velikonoční podle těchto pravidel tak může
připadnout na den v rozmezí od 22. března až
do 25. dubna.
V domácnostech se často udržují staré
velikonoční zvyky, jako je pečení beránka či
mazance, zdobení vajíček a pletení pomlázky
na pondělní koledování. Lidé si zdobí byty
symboly jara, posílají si velikonoční přání.
Někdy příznivé počasí láká na výlety do
přírody, zvlášť připadnou-li Velikonoce na
teplý dubnový víkend, jindy se koledníci
brodí v mokrém sněhu, pokud jsou
Velikonoce na konci studeného března.
Symboly a zvyky Velikonoc
Řehtačky, klapačky a trakaře
Jsou symbolem především křesťanských
Velikonoc. Podomácku vyráběné řehtačky
a jiné dřevěné nástroje vydávající rámus
svolávaly k bohoslužbám od Zeleného
čtvrtka, kdy umlkly všechny zvony (odletěly
do Říma).

ZPRAVODAJ KONICE
Beránek a zajíček
Většinou se na Velikonoce peče beránek.
Beránek symbolizuje v židovské tradici Izrael
jako Boží stádo, které vede Hospodin.
V křesťanství je beránek symbolem Ježíše
Krista, protože byl jako beránek obětovaný za
spásu světa. Proto je symbol beránka součástí
velikonočních oslav.
Dnes beránka pečeme z těsta a zdobíme
mašlí, beránek podle historických tradic by
měl zdobit každý velikonoční stůl.
Dalším velikonočním symbolem, který
používáme v dekoracích, je zajíček, tzv.
„ostrházi“, který pochází z Německa. K nám se
dostal až počátkem 20. století. Zajíc je
i symbolem plodnosti, života a štěstí, ale
i skromnosti a pokory.
Vajíčka – kraslice
Vajíčko je prastarý symbol života, plodnosti
a vděku. Už v dávných dobách se jim
přisuzovala magická moc, která se zvyšovala
obarvením. Červená barva hrála důležitou
roli, neboť je to barva krve a rovněž s ní
spojeného života.
Zvyk jíst vajíčka na Velikonoce souvisí patrně
s velkým půstem, při němž se nesměla jíst ani
vejce, a proto lidé nedočkavě čekali, až postní
doba skončí.
Ve spojení s lidovou tradicí vznikl pak obyčej
zdobení kraslic, který se krajově velmi různí,
stejně jako pojmenování. Kraslice je prý slovo
východočeské a znamená červené
velikonoční vejce. Zvyk zdobení kraslic
pochází teprve z druhé poloviny 19. století.
Pomlázka
Po m l á z k a , ( p o ) o m l a z e n í , v y ro b e n é
z mladých vrbových proutků, měla ženám
předat mládí a sílu těchto proutků. Pánové a
chlapci by si měli plést z proutků pomlázku
nebo tzv. žílu a ženy by se měly nechat tímto
proutkem vyšlehat, aby omládly a zkrásněly.
Pomlázkou se také nazývá i výsledek
koledování.
Regionální názvy pomlázky: mrskút,
šlahačka, kančúch, žila, tatar, houdovačka,
čugár, roučačka a mnoho dalších.

Kříž
V křesťanství patří k nejdůležitějším
symbolům z důvodu ukřižování Ježíše Krista.
Je významným symbolem propojení
božského a pozemského světa.
Trest ukřižováním byl trestem výjimečně
krutým a byli jím trestáni ti největší zločinci.

Pentle a mašle
I pentle a mašle, které děvčata přivazovala
chlapcům při pondělní koledě, měly svou
symboliku. Červenou barvou naznačovala, že
má dívka hocha ráda, modrou stuhou mu
dávala naději a zelenou barvou vyjadřovala
oblíbenost. Naopak, navázala-li mu stuhu
žlutou, dávala najevo svůj nezájem.

Oheň a velikonoční svíce
Oheň a světlo patří k nejstarším symbolům,
které označovaly Boží sílu a jeho přítomnost.
Je i pradávným symbolem smrti a očisty. Toto
vše se střetává ve velikonoční symbolice
paradoxů - život a smrt, láska a očištění.
Ohněm začínají velikonoční obřady. Oheň
symbolizuje vítězství Ježíše Krista nad smrtí.
Při obřadech Velké noci na Bílou sobotu se
u kostelů zapalují ohně na připomínku
zmrtvýchvstání Krista, který je v církvi
označován Světlem světa.

Kočičky
Dalším významným symbolem Velikonoc
jsou kočičky. Tedy přesněji řečeno svěcené
kočičky, které v evropské kultuře nahradily
palmové ratolesti, kterými byl vítán Ježíš při
svém příjezdu do Jeruzaléma. Lidé věřívali, že
kočičky posvěcené na Květnou neděli mají
magickou moc.
Následující rok o Popeleční středě se pak
staré kočičky pálí a popel je používán
k udílení popelce ( kříže) na čelo na znamení
kajícnosti na začátku postní doby.
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Mazanec
Nechce-li se vám péct beránka, zkuste
mazanec, aspoň ten by neměl chybět. Je
symbolem slunce, zadělává se na Bílou
neděli, dělá se ze stejného těsta jako vánočka.
Dříve to však bývalo pečivo nesladké,
připravovalo se ze strouhaného sýra
a většího množství vajec (žádoucí byl žlutý
mazanec).
Sladká varianta tohoto obřadního pečiva si
však ponechala původní okrouhlý tvar
a znamení kříže. V jiných koutech naší země
se nesladkým mazancovým koláčům říkalo
baba, babůvka, plecovník, šoldr, svěceník.
Jidášky
Pokud nemáte chuť péci ani mazanec, zkuste
aspoň jidášky nebo malé mazance - briošky,
obojí je pečivo z bílé mouky a medu ve tvaru
válečku, může být také slaná varianta,
symbolizují provaz, na němž se Jidáš oběsil podle křesťanského výkladu. Prozaičtější
lidový výklad praví, že hospodyním bylo líto
zbytků těsta a dětem pekly malé figurky
a zvířátka pro potěšení.

Velikonoční recepty:
Jidáše
Suroviny: 250 ml mléka, 100g másla, 500g
hladké mouky (může být i polohrubá),
3 žloutky, 40g čerstvého droždí (1 kostka),
50g medu, citrónová kůra z poloviny
citronu.
Postup: Mléko zahřejte a rozmíchejte v něm
droždí, část mouky se lžičkou cukru nebo
trochou medu, přidáme špetku soli. Vznikne
tak kvásek, který se nechá přikrytý u tepla
vzejít. Do rozpuštěného vychladlého másla
zašlehejte žloutky a med. Po chvíli vznikne
hutná pěna, přidejte citronovou kůru, vzešlý
kvásek a postupně zapracujte do těsta
prosetou mouku. Vypracujeme hladké
pružné těsto, poprášíme moukou a necháme
pod plátýnkem kynout. Vykynuté těsto opět
důkladně prohněťte, rozdělujte na malé
kousky, ty rozválejte do stejnoměrných
pramenů. Prameny volně stáčejte do spirál,
esíček a podobně, ukládejte na plech
vyložený pečicím papírem, potírejte
rozšlehaným vejcem a nechte vykynout.
Pečte je v předem vyhřáté troubě při teplotě
180 stupňů asi 20 minut. Pečené jidáše se
nejčastěji podávají pomáznuté medem.
Mgr. Jiřina Novotná
INZERCE:
PRODÁM PALIVOVÉ DŘEVO
TVRDÉ+MĚKKÉ
(PILINY+ZBYTKY DŘEVA
VHODNÉ NA ŠTĚPKOVANÍ),
MOŽNOST DOPRAVY
bližší informace
na tel.: 606893919

ZPRAVODAJ KONICE

DUBEN 2015

Program MC Srdíčko
duben 2015
Pondělí (dle domluvy) Cesta ke zdravé
rodině – přímá pomoc rodinám, 739 246 008,
prochazkova@kpsskonicka.cz
Ú t e r ý ( d l e d o m l u v y ) Ko n z u l t a č n í
a informační středisko v Srdíčku –
základní individuální poradenství
a zprostředkování poradenství v oblasti
prorodinných služeb - 608 000 181,
dasatrnkova@seznam.cz
Třetí úterý v měsíci (9 - 11 hodin) Setkání
věřících maminek - 731 640 799,
blanka.hajkova@konice.charita.cz
Středa (8 - 12 hodin) Klub pro rodiče a děti,
739 246 019, charita.srdicko@centrum.cz
·
1.4. - Zajíčkova nadílka
·
8.4. - Jaro u nás doma
·
15.4. - Jarní deštík
·
22.4. -Domácí zvířátka
·
29.4. - Zdravá svačinka
Středa (14 - 17 hodin) Mezigenerační
setkávání v Srdíčku, 739 246 019
Čtvrtek (9 - 13 hodin) Srdíčkový klub,
739 246 019
Třetí čtvrtek v měsíci (10 - 12 hodin)- Klub
pro rodiče se zdravotně znevýhodněnými
dětmi, 739 246 008
charita.srdicko@centrum.cz .
Pátek (8 - 12 hodin) Klub pro rodiče a děti
- 739 246 019
Pátek (pro předem objednané) Laktační
poradenství, 739 246 019
Mimořádné akce duben 2015:
16.4. od 15.30 hod. - Odpoledne krásy s
Mary Key, Pavlína Hrubá
17.4. od 10.00 hod. Prodej jarní a letní
kolekce kojeneckých a dětských čepic
firmy Repal, Mgr. Pavlína Milotová
21.4. od 10 do 16 hod. Dětský bazárek na
zámku v Konici (Info pro zájemkyně
o prodej věcí - 20. 4. – 14-16 – příjem věcí,
21. 4. 18:00 – výdej věcí, Bára Mouková,
bara.abra@tiscali.cz, tel 606 312 556)
23.4. - od 10 hod. Poradna Energydiagnostika přístrojem Supertronic pro
předem objednané – 739 246 008
Těšíme se na Vás !!!
Aktivity projektu "Rodina od A až do Z"
jsou podpořeny z dotačního programu
Rodina a ochrana práv a dětí MPSV

Z činnosti děkanátního Centra pro
rodinu Kána Konice v dubnu 2015

Setkání seniorů ve společenství KLAS bude
na faře v Konici v pátek 10. dubna po ranní
mši svaté.
V pátek 10. dubna se setkají také manželé
na faře v Konici v 18 hodin.
Mládež do 18 let se setká na faře v Konici
v sobotu 11. a 25. dubna od 18 hodin ve
spolču BETA.
Anna Burgetová
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Komunitní plánování sociálních služeb Konicka
Setkání poskytovatelů sociálních služeb

Poskytovatelé sociálních služeb se již potřetí
setkali v Konici
Na pracovním setkání poskytovatelů
sociálních služeb měli zástupci jednotlivých
organizací a představitelů obcí možnost
vyměnit si svoje zkušenosti a představy pro
další rozvoj této oblasti jak v konkrétní praxi,
tak ve všeobecném zajištění podmínek ze
strany státu, kraje a obcí. Šlo v pořadí již
o třetí setkání, které se uskutečnilo v rámci
procesu střednědobého plánování rozvoje
sociálních služeb Konicka, jehož realizátorem
je Charita Konice ve spolupráci s Městem
Konice, Mikroregionem Konicka
a Střediskem rozvoje sociálních služeb
Jeseník.
Všechny přítomné seznámila Bc. Lenka
T i c h avs k á , ře d i t e l k a S RS S J e s e n í k ,
s aktuálními informacemi k projektu
„Zajištění a rozvoj procesu komunitního
plánování sociálních služeb v Olomouckém
kraji“, s informacemi ke změně zákona
108/2006 Sb. O sociálních službách
k 1.1.2015 v oblasti střednědobého
plánování sociálních služeb a s postupnými
kroky pro zařazení sociální služby do
základní sítě sociální služby v Olomouckém
kraji a mechanizmy zajištění jejich
financování.

Dětská burza
21.4.2015
9 – 16 hod.
v Konici na zámku
v prvním patře, místnost č. 213

Součástí setkání byla i prezentace Mgr. Jany
P ro c h á z kové , ko o rd i n á to r k y S P RS S
k výstupu projektu „Podpora meziobecní
spolupráce“ - strategie území správního
obvodu Obce s rozšířenou působností
(ORP)Konice v oblasti sociálních služeb.
Přínosným bodem programu byla
prezentace TZ Grants, s.r.o., která byla
zaměřena na dotace na sociální služby
v novém programovacím období 2014-2020.
V rámci diskuse Bc. Zuzana Bratterová, LLM,
ředitelka DD Jesenec a předsedkyně Komise
pro rodinu a sociální záležitosti Rady
Olomouckého kraje, poděkovala obcím
v rámci ORP Konice za nejen finanční
podporu v rámci možností jednotlivých obcí
ORP Konice a připomněla, že ne vždy se toto
děje, paradoxně zvláště ve větších ORP.
Na setkání rovněž zaznělo poděkování za
velice dobrou spolupráci s Odborem
sociálních věcí MěÚ Konice a kontaktního
pracoviště ÚP v Konici.
SPRSSK

Na setkání poskytovatelů sociálních služeb
zaznělo poděkování paní Bc. Lence
Tichavské, ředitelce SRSS Jeseník, za
metodickou podporu procesu
střednědobého plánování rozvoje sociálních
služeb Konicka.

Nakoupíte za dobré ceny
-oblečení, hračky, kočárky, odrážedla, sety
do postýlky,… prostě vše pro děti
-nové věci na písek, k vodě, ale i pro deštivé
dny na hraní a tvoření doma
Zájemkyně o prodej věciček, prosím,
kontaktujte mne pro bližší informace
a registraci na mobilu: 606 312 556 nebo
mailem na adrese: bara.abra@tiscali.cz ,
Bára Mouková
Příjem věcí: 20.dubna v 14-16 hod.
v místě konání burzy.
Výdej věcí: 21.dubna v 18 hod. v místě
konání burzy (nevyzvednuté budou dány
na Charitu)

ZPRAVODAJ KONICE
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KULTURNÍ
PŘEHLED
BŘEZEN 2015
VÝSTAVY
.Od pondělí 13. dubna do úterý 28. dubna
2015, zámek Konice

V Ý S TAVA M A L O VA N É H O S K L A
A TEXTILU VÝTVARNICE IVANY
ŠKRANCOVÉ

ZÁMEK

Vernisáž 10. dubna 2015 v 18 hodin

PŘEDNÁŠKA
Úterý 14. dubna 2015 v 17 hodin,
zámek Konice
KAREL ZAPLETAL - HOUSLE V ČASE
Pov í d á n í s b ě ra te l e K a rl a Z a p l e t a l a
o strunných a smyčcových nástrojích, jejich
historii i mistrech houslařských
i loutnařských a o zrodu houslí. Součástí
přednášky je i ukázka hry na mistrovské
nástroje.

ODPOLEDNE S PÍSNIČKOU
Čtvrtek 16. dubna 2015
od 15.00 do 19.00 hodin

Prohlídková trasa
Od září 2014 do května 2015 je
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 - 12.30 a 13.00 - 16.00 hod.,
sobota - neděle zavřeno. Prohlídky jsou
vždy v celou hodinu, nejpozději hodinu před
zavírací dobou, prohlídku lze objednat také
telefonicky na 582334987 nebo 739333721,
či mailem: icko.konice@seznam.cz

KPH

Na vernisáži vystoupí skupina
orientálních tanců LATIFA z České
Třebové pod vedením Hany Štarmanové
Otevřeno od 10 do 12 hod. a od 13 do 15 hod.

DUBEN 2015

ŠESTNÁCTÉ
ODPOLEDNE S PÍSNIČKOU
Po celé odpoledne vás bude provázet TREX
z Brodku u Konice.
Vstupné 30,- Kč

Akce se pořádá ve spolupráci s SPCCH Konice.
Přijďte s námi strávit pohodové odpoledne.

DUBEN 2015
Nebojte se transnasální
esofagogastroduodenoskopie!
Mnozí z vás si po přečtení názvu tohoto
článku představí, že se za tímto podivným
názvem skrývá nějaká magická formule
středověkého alchymisty. Nedejte se zmýlit,
jedná se o vysoce moderní a sofistikovanou
metodu pro vyšetřování horní části trávicí
trubice.
Ve svém minulém příspěvku jsem se zmínil
o tom, že některé příznaky nemocí horní části
trávicí trubice mohou skrývat závažná
onemocnění, která je nutné řádně vyšetřit
a adekvátně léčit. Pokud vás váš praktický
lékař indikuje ke „gastroskopii“ či „gastro“, je
tím myšlen v úvodu zmíněný „jazykolam“.
Tato metoda umožňuje přímý pohled lékaře
na sliznici jícnu, žaludku a dvanáctníku.
Název vznikl složením pojmenováním těchto
orgánů v řečtině a latině. Adjektivum
„transnasální“ značí zavedení přístroje skrze
nos. Klasická esofagogastroduodenoskopie
( E G D ) s e z a v á d í ú s t y, k d y č a s t o
nejnepříjemnějším zážitkem bývá dráždění
hltanu a nadavování. Zejména u pacientů
s vyšším dávivým reflexem bývá toto
vyšetření špatně tolerováno a pro lékaře se
tím výrazně zhorší přehlednost
vyšetřovaného úseku. Naopak pokud je velmi
tenký endoskop zaveden nosem, dávivý
reflex je výrazně potlačen, pacient je při
výkonu mnohem klidnější a s lékařem během
vyšetření může i mluvit, což je u klasické
cesty prakticky nemožné. Nosním přístupem
lze navíc s jistou limitací vyšetřit i hltan a část
hrtanu včetně hlasivek. Pozornosti
neuniknou zánětlivé změny, vředy, rakovina
a n i p o l y p y. T a k j a k o u v ě t š i n y
endoskopických výkonů je možnost odběru
bioptických vzorků samozřejmostí. Lze
provádět i některé léčebné zákroky.
Mnohé z vás při čtení těchto řádků jistě
napadne, že lékaři už nevědí, co všechno by
do pacientů „strčili“ a to poslední, co byste si
přáli, je mít ve vlastním nose nějakou
kamerku. Ale věřte, že je toto vyšetření
mimořádně šetrné!
A jak se tato metoda prakticky provádí? Po
místním znecitlivění sprejem nosního
průchodu a hltanu se zavede měkká
plastiková sonda opatřená znecitlivujícím
gelem do nosního průchodu. Sonda má stejný
průměr jako endoskop. Pokud projde sonda,
pak je možné zavést bezpečně a bezbolestně
i vlastní přístroj. Tenký endoskop se citlivě
zavede do nosního průchodu. Následně se
pokračuje hltanem do jícnu, žaludku
a dvanáctníku s vizualizací všech částí horní
částí trávicí trubice. Přestože je tato metoda
velmi šetrná, není prozatím příliš rozšířená.
Klade jisté nároky na erudici provádějícího
lékaře a vyšší pořizovací náklady. V některých
pracovištích je proto považována za
nadstandardní výkon za příplatek.
V naší ambulanci je transnasální EGD zcela
standardním výkonem plně hrazeným
z veřejného zdravotního pojištění, který
oceňují zejména pacienti, kteří musí být
vyšetřování v pravidelných intervalech.

ZPRAVODAJ KONICE
Z á vě r e m b yc h c h t ě l z d ů r a z n i t , ž e
transnasální esofagogastroduodenoskopie
nabízí v rukou zkušeného lékaře výrazné
potlačení nepříjemných pocitů při horní
endoskopii a zvyšuje komfort pacienta při
tomto vyšetření. Strach již tedy není
důvodem k odmítnutí tohoto vyšetření nebo
odložení dispenzární péče. Pokud je či byla
EGD u vás indikována, neváhejte nás
kontaktovat pro bližší informace.
MUDr. Zdeněk Vlk
Privátní gastroenterologická ambulance,s.r.o.
Winklerova 23, Prostějov
e-mail: vlk.zdenek@seznam.cz
tel. 731153134

Turistická sezona zahájena
Tip na výlety:
Zámek Náměšť na Hané

Ve dnech 4. - 6. dubna 2015 zahajuje
letošní turistickou sezónu Velikonočními
prohlídkami. Zámek bude vyzdoben
v duchu Velikonoc a jara. V pondělí 6. dubna si
zde můžete vytvořit výrobek v jarní dílně.
Arcibiskupské kočáry jsou opět součástí
prohlídkových tras.
Návštěvní doba duben - od 9 do 16 hod.
Rezervace prohlídek: tel.: 585 952 184
e-mail:zamek@namestnahane.cz
18. 4. 2015 od 15.00 do 18.00 hod. - Filmové
prohlídky.
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Pavel Surma a Ludmírov TV

Moderní technologie dnes prostupují celou
společností a přístup k Internetu je dnes
určen spíše zájmem (či nezájmem)
samotného uživatele o Internet než jeho
finanční dostupností. To umožňuje šířit mezi
uživatele Internetu prakticky jakýkoliv
obsah, včetně kompletních videopořadů ve
velmi slušné kvalitě. I proto můžeme říct, že
na Konicku, přesněji řečeno v Ludmírově,
začala působit nová regionální televize.
Konkrétně jde o počin pana Pavla Surmy,
který zachycuje regionální dění a sestříhané
videopořady umísťuje do svého profilu na
portálu YouTube. Tento počin je zároveň
hezkou ukázkou možností, které dnes dávají
tvořivým lidem moderní technologie, kdy
není nutné být jenom pasivním
konzumentem internetového obsahu, ale
i jeho tvůrcem.
Pavel Surma strávil 13 let v zahraničí
(Německu a Španělsku), kde pracoval jako
sochař, výtvarník, návrhář, restaurátor
a grafik, na českém trhu působí znovu od roku
2001. Má dohromady víc jak 25 let výtvarněpracovních zkušeností, všechny jeho výrobky
jsou výtvarná ruční práce, originály vyrobené
na zakázku. Několik let žil v Lešanech, ale
nakonec jej přitáhla krajina Konicka a usadil
se v Ludmírově.
Jeho audiovizuální produkci můžete
zhlédnout na jeho profilu na videoportálu
YouTube na adrese
www.youtube.com/user/pavelsurma
Mgr. Miroslav Novotný

AUTOMOTOSLUŽBY
přezouvání vozidel
·
·
servis klimatizací
·
diagnostika vozidel
·
příprava vozidel na STK

Jiří KRAMPOL
Tel: 728 642 473
Nad Šafranicí 682, Konice

16.4.2015 v 15.30 hod.
v MC Srdíčko, zámek Konice
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