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XIX. ročník Žváčkova festivalu
Je 22. června 2014, devět hodin večer. Před dvěma
hodinami skončil 19. ročník Žváčkova festivalu
dechových hudeb a ze mě konečně spadla tíha
odpovědnosti za jeho průběh. Jsem plná dojmů
a šťastná, že se vše podařilo. Jen hlavou se mi ještě
honí melodie Žváčkových polek i valčíků, sóla
křídlovek i baskřídlovek, štěbetání klarinetů.
Potěšeně konstatuji, že na nás byl svatý Petr
milostivý a že festival určitě splnil své poslání, to je
připomenout osobnost hudebního skladatele
Antonína Žváčka, rodáka z Haček. Slavnostní
náladu festivalu dodala i každoroční přítomnost
rodiny Žváčkovy, zvláště posledního žijícího
sourozence skladatele - paní Ludmily Sléhové.
Po slavnostních fanfárách zahájil festival starosta
města František Novák společně se vzácným
hostem, náměstkem hejtmana Olomouckého kraje,
Mgr. Radovanem Rašťákem. Všichni vzácní hosté
oceňovali příjemné prostředí, pozorné diváky
a přátelskou atmosféru celého odpoledne.
I když v průběhu příprav festivalu docházelo
k různým změnám, podařilo se jej nakonec obsadit
hodnotnými kapelami. Podmínkou bylo zahrání
alespoň dvou Žváčkových skladeb v repertoáru
každé kapely. Krátce Vám kapely představím:
Holóbkova mozeka - ZUŠ Konice, pobočka
Protivanov, kapelník Jiří Holub, kapela složená
z mladých muzikantů. Vřesovanka - Vřesovice,
kapelník Martin Žoch, kapela často vystupuje
v zahraničí. Boskověnka - Boskovice, kapelník
Alois Kolář, typická malohanácká kapela
pokrývající kulturní akce v širokém okolí Boskovic.
Brass Band Šohaj z Jeseníku, kapelník René
Bouchal, kapela s moderním repertoárem
a vynikajícími interprety, kteří dokážou uspokojit i
nejnáročnější posluchače. Žadovjáci - Žadovice,
kapelník Ladislav Svoboda, krojovaná slovácká
kapela, často hostující v zahraničí. Kapela se
specializuje právě na Žváčkovy skladby.
Program celého festivalu krásně doplňovalo
vystoupení mažoretek: Gina z Brodku u Přerova,
vedoucí Jana Hebelková, zaujaly půvabem
i choreografií svých vystoupení. Večernice - ZUŠ
Konice, vedoucí Marcela Sobieská, začínající velmi
mladý mažoretkový tým s nápaditým programem.
Celým odpolednem provázeli moderátoři Mgr. Věra
Kučerová a Josef Hajkr. Určitě i oni přispěli k dobré
náladě a příjemné atmosféře.
Přiznejme si, že každá akce začíná i končí
finančním zabezpečením. Tímto ještě jednou
děkuji sponzorům, kterými byli: Olomoucký kraj,
Město Konice, Skanska, Nadace Preciosa, Stamo
Konice, Stavebniny Na Sýpce Konice, Květiny Marek
(nádherná květinová výzdoba), Květiny Ptáčková
(kytice pro účinkující), Zámecká pivnice Konice
(pohoštění pro účinkující), Pivovar Litovel
(pohoštění pro účinkující). Propagaci v rozhlase
zajišťovaly Český rozhlas Olomouc a Brno.
Velký dík také všem pořadatelům ve službách; bez
nichž by nebyl možný hladký průběh akce, na které
se zúčastnilo na šest set lidí. A jako každý rok dík
i rodině Žváčkově za občerstvení pro účinkující.
A co jubilejní 20. ročník? Už dnes Vás zvu na
14.června 2015 a těším se na shledanou.
Milena Navrátilová
ředitelka MěKS Konice
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ZPRÁVY Z RADNICE
Zastupitelstvo
města Konice
26. května 2014
Zápis č. 19/2014 z 19. veřejného zasedání
Zastupitelstva města Konice, konaného dne 26.
května 2014 v malém sále zámku v Konici.
Přítomni: Mgr. Vymětal Antonín, Kučera Jiří, Machač
Stanislav, Novák František, Ing. Odehnal
Svatopluk, Mgr. Schön Jaromír, Mgr. Vařeka Petr, Ing.
Ullman Petr, Ing. Doseděl Leo, Šmída Vlastimil, Ing.
Eyer Jan
Omluveni: Dvořák Milan, MUDr. Lenfeldová Irena,
Marek Karel, Růžičková Marta
Tajemník: Ing. Bc. Opletal Dušan
Program:
1.Zahájení.
2.Kontrola usnesení ZM a RM za období od 24. 2.
2014 do 26. 5. 2014.
3.Schválení zařazení území města Konice do
působnosti MAS Region Haná.
4.Schválení zakladatelské smlouvy Spolku měst,
obcí a mikroregionů s Odpady OK, z. s., včetně
stanov a zástupce do správní rady.
5.Schválení příspěvku Charitě Konice a TJ Sokol
Konice.
6. Schválení investiční akce Vodovodní přípojka
v Nové Dědině.
7.Schválení investiční akce Rozšíření vodovodního
řádu v Nové Dědině.
8.Schválení investiční akce Zateplení polikliniky
Konice.
9.Doplnění OV Čunín.
10.Rozpočtová opatření.
11. Vzetí úvěru na předfinancování zateplení
polikliniky.
12. Zápis finančního výboru z 16. 4. 2014.
13.Schválení účetní závěrky za rok 2013.
14.Schválení závěrečného účtu za rok 2013.
15.Majetkové záležitosti.
16.Schválení Zakladatelské listiny SMK, s r.o.
17.Dotazy, připomínky a podněty členů ZM
a dalších osob.
18.Usnesení a závěr.
Ad 1/ Jednání Zastupitelstva města Konice v 18.00
hodin zahájil a řídil starosta města p. František
Novák. Seznámil přítomné s programem jednání.
V souladu s jednacím řádem jmenoval starosta
zapisovatelkou jednání paní Evu Kýrovou a dva
ověřovatele zápisu, pana Mgr. Antonína Vymětala
a pana Stanislava Machače. Před schválením
předloženého programu nechal starosta
odhlasovat doplnění programu o projednání
nového znění Zakladatelské listiny SMK, s r.o.
Schváleno poměrem hlasů 11-0-0. Předložený
program byl schválen poměrem hlasů 11-0-0.
Ad 2/ Byla provedena kontrola usnesení ZM
a usnesení RM za období od 24. února 2014 do
26.května 2014. Kontrola usnesení byla schválena
poměrem hlasů 11-0-0.
Ad 3/ Zastupitelé obdrželi písemný materiál
zařazení svého území do působnosti MAS Region
Haná na období 2014-2020. V průběhu
projednávání bodu odešel pan Jiří Kučera.
Schváleno poměrem hlasů 10-0-0.
Ad 4/ Zastupitelé obdrželi písemný materiál:
a) Zakladatelskou smlouvu Spolku měst, obcí
a mikroregionů s Odpady OK, z.s.
Ing. Eyer – Jaké jsou ve Spolku regiony?
starosta – Regiony zatím nejsou jmenovitě uvedeny.
Sídlo bude v Olomouci a bude ustanovena správní
rada, kde bychom chtěli zástupce města Konice.
Během projednávání bodu se vrátil pan Jiří Kučera.
Schváleno poměrem hlasů 11-0-0.
b) Stanovy spolku Odpady OK, z.s. Schváleno
poměrem hlasů 11-0-0.

c) Zástupce do správní rady spolku Odpady OK, z.s ,
byl navržen tajemník Městského úřadu v Konici
Ing. Bc. Dušan Opletal. Schváleno poměrem hlasů
11-0-0.
Ad 5/ a) Zastupitelé obdrželi písemný materiál
Žádost o navýšení finančního příspěvku na rok
2014 Charitě Konice ve výši 100.000 Kč. Schváleno
poměrem hlasů 11-0-0.
b) Zastupitelé obdrželi písemný materiál Žádost
o navýšení finančního příspěvku na rok 2014 TJ
Sokol Konice ve výši 50.000.- Kč. Schváleno
poměrem hlasů 11-0-0.
Ad 6/ Zastupitelé obdrželi písemný materiál
investiční akce „Realizace vodovodní přípojky pro
budovy č.p. 33 (kulturní dům) a č.p. 22 (hasičská
zbrojnice) ve vlastnictví města Konice v místní
části Nová Dědina. Schváleno poměrem hlasů 11-00.
Ad 7/ Zastupitelé obdrželi písemný materiál
investiční akce „Prodloužení vodovodního řadu
v místní části Nová Dědina – vypracování
projektové dokumentace“.
Ing. Ullman – Chataři se připojí?
Starosta – Ano, všichni se chtějí napojit a vodovodní
řad půjde přes jejich soukromé pozemky.
Ad 8/ Zastupitelé obdrželi písemný materiál
k Investiční akci „Snížení energetické náročnosti
budovy městské polikliniky v Konici“ číslo
projektu CZ.1.02/3.2.00/13.20102
Mgr. Schön – Jaké opatření toto snížení zahrnuje?
starosta – Výměnu oken, zateplení pláště budovy,
sklepních prostor a stropu.
Ing. Eyer – A střecha?
starosta – Ne, výměna střešní krytiny není v této
investiční akci zahrnuta.
Mgr. Schön – Existuje časový harmonogram?
starosta – Práce by měly být dokončeny do konce
listopadu letošního roku.
Schváleno poměrem hlasů 11-0-0.
Ad 9/ Zastupitelé obdrželi písemný materiál
k schválení složení OV Čunín následovně: Ing.
Mojmír Sláma, Jaromír Dedek, Tomáš Crhonek,
Mgr. Jaroslav Nedbal, Ivo Křupka.
Schváleno poměrem hlasů 11-0-0,
Ad 10/ Zastupitelé obdrželi písemný materiál
rozpočtových opatření č. 9/2014, 15/2014,
16/2014, 17/2014, 18/2014, 21/2014, 22/2014,
která se týkají: Rozpočtové opatření č. 9/2014:
Jedná se o změnu v rozpočtu města. Navýšení
finančních prostředků za prodej bytu ul. Husova č.
489/2, Konice schváleno Zastupitelstvem města
Konice usnesením č. 18/2014 ze dne 24.2.2014,
bod 7e. Rozpočtové opatření ve výši 546.000,- Kč.
V příjmech bude rozpočtováno:
§ 3612 Bytové hospodářství, položka 3111 Příjmy
z prodeje pozemků 3.706,- Kč,
§ 3612 Bytové hospodářství, položka 3112 Příjmy
z prodeje nemovitostí 541.294,- Kč,
§ 3612 Bytové hospodářství, Položka 2329 Ost.
nedaňové příjmy 1.000,- Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
na položku Uhrazené splátky dlouhodobých
půjček 8124 – 273.000,- Kč,
§ 3612 Bytové hospod., pol. 5901 Nespecifikované
rezervy org. 16000000 – 251.200,- Kč,
§ 6171 Místní správa, pol.5362 Platby daní
a poplatků SR org. 5000000 - 21 800,00 Kč.
Mimořádná splátka dle úvěrové smlouvy článek VII
bod p) – minimálně 50% příjmů pocházejících
z prodeje majetku nad Kč 100 000. Smlouva
o úvěru č. 2327/09/LCD ze dne 13.1.2010 ve výši
273 000,00 Kč (prodej bytu). Schváleno poměrem
hlasů 11-0-0.
Rozpočtové opatření č.15/2014. Jedná se
o vyhotovení projektové dokumentace k investiční
akci Prodloužení vodovodního řádu v Nově Dědině.
Projekt bude financován ze zvýšených příjmů na
dani z přidané hodnoty. Rozpočtové opatření ve
výši 45.500,- Kč.
V příjmech bude rozpočtováno:
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Položka 1211Ddaň z přidané hodnoty 45.500,- Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§ 2310, položka 6121 Budovy, haly, stavby org.
16000000 – 45.500,- Kč.
Schváleno poměrem hlasů 11-0-0.
Rozpočtové opatření č.16/2014. Jedná se
o navýšení finančního příspěvku na úhradu
neinvestičních nákladů Charity Konice v oblasti
pečovatelské služby. Příspěvek bude financován ze
zvýšených příjmů na dani z přidané hodnoty.
Rozpočtové opatření ve výši 100.000,- Kč.
V příjmech bude rozpočtováno:
Položka 1211 Daň z přidané hodnoty 100 000,- Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§ 3399, položka 5229 Transfery neziskovým
org.5000000 - 100 000,00 Kč.
Schváleno poměrem hlasů 11-0-0.
Rozpočtové opatření č.17/2014. Jedná se
o navýšení příspěvku Sokolu Konice. Příspěvek je
určen na energie. Příspěvek bude financován ze
zvýšených příjmů na dani z přidané hodnoty.
Rozpočtové opatření ve výši 50.000,- Kč.
V příjmech bude rozpočtováno:
Položka 1211 Daň z přidané hodnoty 50.000,- Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§ 3419, položka 5229 Neinvestiční transfery
nezisk. Org.5000000 – 50.000,- Kč.
Schváleno poměrem hlasů 11-0-0.
Rozpočtové opatření č.18/2014. Jedná se
o finanční prostředky na investiční akce zhotovení
vodovodní přípojky k objektu kulturního domu
a hasičské zbrojnice Nová Dědina ve výši
86.660,- Kč.
V příjmech bude rozpočtováno:
Položka 1211 Daň z přidané hodnoty 86.660,- Kč.
a) Ve výdajích bude rozpočtováno: objekt
kulturního domu, § 3319, položka 6121 Budovy,
stavby org. 16000000 – 54.002,- Kč.
b) Ve výdajích bude rozpočtováno: objekt hasičské
zbrojnice, § 5512, položka 6121 Budovy, stavby
org. 16000000 – 32.658,- Kč.
Schváleno poměrem hlasů 11-0-0.
Rozpočtové opatření č. 21/2014. Jedná se o převod
finančních prostředků na navýšení investice
o dopravu nového velkoobjemového kontejneru.
Rozpočtové opatření ve výši 554,- Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§ 3722, položka 6122 Stroje, přístroje a zařízení
org. 16000000 - 554,00 Kč.
§ 3722, položka 5169 Nákup ostatních služeb org.
16000000 - 554,00 Kč.
Schváleno poměrem hlasů 11-0-0.
Rozpočtové opatření č. 22/2014. Jedná se
o finanční navýšení investice Rozšíření kanalizace
Jiráskova ul. Konice. Platba Správě silnic
Olomouckého kraje za uložení do pozemku. Platba
bude kryta ze zvýšených příjmů za pronájem ČOV a
kanalizace. Rozpočtové opatření ve výši 7 500,- Kč.
V příjmech bude rozpočtováno:
§2321 Odvádění a čištění odpad. vod, pol.2133
Příjmy z pronájmu 7.500,- Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§2321 Odvádění a čištění odpad. vod, pol. 6121
Budovy, haly, stavby, org. 16000000 7.500,- Kč. Schváleno poměrem hlasů 11-0-0.
Ad 11/ Zastupitelé obdrželi písemný materiál
Přijetí Investičního úvěru od České spořitelny, a.s.
na předfinancování akce „Snížení energetické
náročnosti budovy městské polikliniky v Konici“,
číslo projektu CZ.1.02./3.2.00/13.20102, číslo
smlouvy o úvěru 0396371499.
Ing. Doseděl – Může být tento úvěr kvůli nízké
úrokové sazbě použít i k jinému financování?
starosta – Úvěr s těmito podmínkami je určen jen na
tuto investiční akci.
Schváleno poměrem hlasů 11-0-0.
Ad12/ Zastupitelé obdrželi písemný materiál
Zápis ze zasedání Finančního výboru
Zastupitelstva města Konice ze dne 16.4.2014.
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu
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Finančního výboru.
Schváleno poměrem hlasů 11-0-0.
Ad 13/ Zastupitelé obdrželi písemný materiál
Účetní závěrka města Konice za rok 2013.
Schváleno poměrem hlasů 11-0-0.
Ad 14/ Zastupitelé obdrželi písemný materiál
Závěrečný účet města Konice za rok 2013 a Zpráva
o výsledcích přezkoumání hospodaření města
Konice za rok 2013.
Schváleno poměrem hlasů 11-0-0.
Ad 15/ Majetkové záležitosti: a) Převod pozemku
p.č. 846 v Konici vč. trafostanice. Občanské
sdružení Muzeum řemesel Konicka požádalo
o bezúplatný převod stavby trafostanice, která je
součástí pozemku p.č. st. 846 v k.ú. Konice z důvodu
provedení oprav a zachování staré technické
stavby pro příští generace. V současné době je
stavba ve velmi špatném stavu. Usnesením č.
59/2014-12 ze dne 10.03.2014 RM navrhla ZM
schválit bezúplatný převod. Na poradě vedoucích
dne 11.03.2014 byl vznesen požadavek na
zapracování předkupního práva do smlouvy.
Vzhledem k tomu ,že předkupní právo se sjednává
jako vedlejší ujednání především při kupní
smlouvě, MPO navrhuje prodej za symbolickou
cenu 100,- Kč. Občanské sdružení souhlasí. Rovněž
občanské sdružení bude platit daň ze 100,- Kč
a nemusí jako v případě darovací smlouvy dar
ocenit znaleckým posudkem. Záměr na prodej
pozemku byl zveřejněn od 14.04.2014 do
02.05.2014.
Ing. Eyer – Je záměrem Muzea řemesel tento prostor
opravit?
starosta – Ano, Muzeum řemesel trafostanici opraví.
Ing. Eyer – Je objekt připojen k elektrické energii,
pokud ano, bude zřízeno věcné břemeno?
starosta - Objekt je odpojen, ale pro ověření dáme
dotaz na E-ON.
p. Kučera – Je trafostanice majetkem města?
starosta – Ano, trafostanice je majetkem města.
b) Prodej p.č. 3094 v k.ú. Runářov. Zastupitelstvo
města Konice dne 09.12.2013 usnesením č.
17/2013-7 schválilo prodej pozemku p.č. 3094
v k.ú Runářov za cenu 6.023,- Kč manželům
Škrabalovým. Při přípravě kupní smlouvy bylo
zjištěno, že na pozemku je zřízeno věcné břemeno
ve prospěch nemovitosti neevidované v katastru,
s p o l e č n á z a ř í z e n í , k te rá p l n í d o p rav n í
půdoochrannou, vodoochranou funkci a slouží
veřejnému zájmu. Kupní smlouva není dosud
podepsána, proto navrhujme revokaci usnesení.
Schválena revokace usnesení č. 17/2013-7 ze dne 9.
12. 2013 poměrem hlasů 11-0-0.
c) Žádost o snížení kupní ceny. Zastupitelstvo
města dne 12.08.2013 usnesením č. 15/2013-10
schválila p. Hazmukovi prodej části pozemku p.č.
2415 v k.ú. Čunín za cenu 100,- Kč/m2 dle pravidel,
protože se jedná o prodej pozemku v chatové
oblasti. Nyní p. Hazmuka žádá o snížení kupní ceny
na 50,- Kč/m2. MPO ani rada Města snížení této
ceny nedoporučuje.
Ing. Odehnal – Z jakého důvodu chce cenu snížit?
starosta – Cena se mu zdá vysoká, ale zájemce je
obeznámen o výši ceny za m2.
p. Kučera – Z jakého důvodu se neuvádí přesný počet
m2?
starosta – Výměra bude upřesněna až po zaměření.
Pozemek je vyznačen na přiložené mapce.
Neschváleno poměrem hlasů 11-0-0.
d) Prodej části p.č. 758/1 v k.ú. Runářov. Manželé
Kůrkovi žádají o prodej části p.č. 758/1 v k.ú.
Runářov. Vzhledem k tomu, že se jedná o pozemek
v křižovatce místních komunikací, MPO prodej
nedoporučuje. Neschváleno poměrem hlasů 11-0-0.
e) Bezúplatný převod majetku zřizovateli. Odbor
finanční předkládá žádost o bezúplatný převod
majetku zřizovateli od Městského kulturního
střediska, Kostelní 46,79852 Konice, IČO
00209988. Schváleno poměrem hlasů 11-0-0.
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Ad 16/ Zastupitelé obdrželi písemný materiál
Zakladatelská listina SMK, s r.o.
Ing. Eyer – Jaká je konkrétní změna?
starosta – Jen je třeba upravit text dle nového
občanského zákoníku .
p. Fišerová – Mění se pouze paragrafy a výrazy ,
podstata zůstává stejná. Schváleno poměrem hlasů
11-0-0.
Ad 17/ Diskuze:
Ing. Odehnal se dotázal, zda se zkoumá, jak občané
třídí odpad.
starosta – Toto je těžko zkoumatelné, je to na každém
občanovi, ale známe čísla, kolik odpadu se vytřídilo a
získali jsem i ocenění za třídění odpadu.
p. Hájek - Dotázal se na oceňování pozemku ve
vlastnictví města Konice.
starosta – Cena pozemku je stanovena vnitřními
pravidly města.
p. Dedek – Dotázal se, jak řešit velkoobjemový odpad,
který se v obci objevuje u kontejnerů.
starosta – Toto je opět na každém občanovi, je možno
samozřejmě odpad odevzdat do sběrného dvora
v Konici.
Ing. Odehnal – Hovořil o možnosti ukládání stavební
suti v Přemyslovicích.
Ing. Ullman – Dotázal se, zda je možné ve sběrném
dvoře v Konici odevzdat i nebezpečný odpad jako
např. eternit.
starosta – Ano je to možné, ale v malém množství a
samozřejmě s dokladem totožnosti.
Vzhledem k tomu, že nebyly žádné další dotazy
a připomínky, starosta poděkoval všem přítomným
za aktivní přístup k jednání a jelikož byly vyčerpány
všechny body programu ZM, jednání zastupitelstva
v 19:20 ukončil.
Usnesení 19/2014
Zastupitelstvo města Konice dne 26. května 2014
1. Schvaluje kontrolu usnesení ZM a RM za období
od 24.2.2014 do 26.5.2014.
2. Schvaluje zařazení svého území do působnosti
MAS Region Haná na období 2014-2020.
3. Schvaluje: a) Zakladatelskou smlouvu Spolku
měst, obcí a mikroregionů, Odpady OK, z.s.
b) Stanovy spolku Odpady OK, z.s. c) Zástupce do
správní rady spolku Odpady OK, z.s.. Ing. Bc. Dušana
Opletala.
4. Schvaluje: a) Navýšení příspěvku na rok 2014
Charitě Konice ve výši 100.000 Kč. b) Navýšení
příspěvku na rok 2014 TJ Sokol Konice ve výše
50.000,- Kč.
5. Schvaluje investiční akci „Realizace vodovodních
přípojek pro budovy č.p. 33 (kulturní dům) a č.p. 22
(hasičská zbrojnice) ve vlastnictví města Konice
v místní části Nová Dědina“.
6. Schvaluje investiční akci „ Prodloužení
vodovodního řadu v místní části Nová Dědina vypracování projektové dokumentace“.
7. Schvaluje investiční akci „Snížení energetické
náročnosti budovy městské polikliniky v Konici,
číslo projektu CZ.1.02/3.2.00/13.20102.
8. Schvaluje složení OV Čunín následovně – Ing.
Mojmír Sláma, Jaromír Dedek, Tomáš Crhonek, Mgr.
Jaroslav Nedbal, Ivo Křupka.
9. Schvaluje rozpočtová opatření č. 9/2014,
15/2014,16/2014,17/2014,18/2014.21/2014,
22/2014, která se týkají Rozpočtové opatření č.
9/2014: Jedná se o změnu v rozpočtu města.
Navýšení finančních prostředků za prodej bytu
v ul. Husova, č. 489/2, Konice, schváleno
Zastupitelstvem města Konice usnesením č.
18/2014 ze dne 24.2.2014, bod 7e. Rozpočtové
opatření ve výši 546.000,- Kč.
V příjmech bude rozpočtováno:
§ 3612 Bytové hospodářství, položka 3111 Příjmy
z prodeje pozemků 3.706,- Kč.
§ 3612 Bytové hospodářství, položka 3112 Příjmy
z prodeje nemovitostí 541.294,- Kč.
§ 3612 Bytové hospodářství, položka 2329 Ost.
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nedaňové příjmy 1.000,- Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
na položku Uhrazené splátky dlouhodobých půjček
8124 273.000,- Kč.
§ 3612 Bytové hospod., pol. 5901 Nespecifikované
rezervy org. 16000000 - 251.200,- Kč.
§ 6171 Místní správa, pol.5362 Platby daní
a poplatků SR org. 5000000 – 21.800,- Kč.
Mimořádná splátka dle úvěrové smlouvy, článek
VII, bod p) – minimálně 50% příjmů pocházejících
z prodeje majetku nad 100 000,- Kč. Smlouva o
úvěru č. 2327/09/LCD ze dne 13.1.2010 ve výši
273 000,00 Kč (prodej bytu).
Rozpočtové opatření č.15/2014. Jedná se
o vyhotovení projektové dokumentace k investiční
akci Prodloužení vodovodního řádu v Nově Dědině.
Projekt bude financován ze zvýšených příjmů na
dani z přidané hodnoty. Rozpočtové opatření ve
výši 45.500,- Kč.
V příjmech bude rozpočtováno:
Položka 1211 Daň z přidané hodnoty 45.500,- Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§ 2310, položku 6121 Budovy, haly, stavby org.
16000000 – 45.500,- Kč .
Rozpočtové opatření č.16/2014. Jedná se
o navýšení finančního příspěvku na úhradu
neinvestičních nákladů Charity Konice v oblasti
pečovatelské služby. Příspěvek bude financován ze
zvýšených příjmů na dani z přidané hodnoty.
Rozpočtové opatření ve výši 100.000,- Kč.
V příjmech bude rozpočtováno:
Položka 1211 Daň z přidané hodnoty 100.000,- Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§ 3399, položku 5229 Transfery neziskovým
org.5000000 – 100.000,- Kč.
Rozpočtové opatření č.17/2014. Jedná se
o navýšení příspěvku Sokolu Konice. Příspěvek je
určen na energie. Příspěvek bude financován ze
zvýšených příjmů na dani z přidané hodnoty.
Rozpočtové opatření ve výši 50.000,- Kč.
V příjmech bude rozpočtováno:
Položka 1211 Daň z přidané hodnoty 50.000,- Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§ 3419, položka 5229 Neinvestiční transfery
nezisk. org.5000000 – 50.000,- Kč.
Rozpočtové opatření č.18/2014. Jedná se o finanční
prostředky na investiční akce zhotovení vodovodní
přípojky k objektu kulturního domu a hasičské
zbrojnice Nová Dědina ve výši 86.660,- Kč.
V příjmech bude rozpočtováno:
Položka 1211 Daň z přidané hodnoty 86.660,- Kč.
a) Ve výdajích bude rozpočtováno: objekt
kulturního domu, § 3319, položka 6121 Budovy,
stavby org. 16000000 – 54.002,- Kč.
b) Ve výdajích bude rozpočtováno: objekt hasičské
zbrojnice, § 5512, položka 6121 Budovy, stavby
org. 16000000 – 32.658,- Kč.
Rozpočtové opatření č. 21/2014. Jedná se o převod
finančních prostředků na navýšení investice
o dopravu nového velkoobjemového kontejneru.
Rozpočtové opatření ve výši 554,- Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§ 3722, položka 6122 Stroje, přístroje a zařízení
org. 16000000 - 554,- Kč.
§ 3722, položka 5169 Nákup ostatních služeb org.
16000000 - 554,00 Kč.
Rozpočtové opatření č. 22/2014. Jedná se
o finanční navýšení investice rozšíření kanalizace
Jiráskova ul. Konice. Platba Správě silnic
Olomouckého kraje za uložení do pozemku. Platba
bude kryta ze zvýšených příjmů za pronájem ČOV
a kanalizace. Rozpočtové opatření ve výši 7.500,Kč.
V příjmech bude rozpočtováno:
§2321 Odvádění a čištění odpad. vod, pol.2133
Příjmy z pronájmu 7.500,- Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§2321 Odvádění a čištění odpad. vod, pol. 6121
Budovy, haly, stavby, org. 16000000 – 7.500,- Kč.
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10. Schvaluje přijetí investičního úvěru od České
spořitelny, a.s. na předfinancování akce „Snížení
energetické náročnosti budovy městské
p o l i k l i n i k y v K o n i c i “, č í s l o p r o j e k t u
CZ.1.02/3.2.00/13.20102, číslo smlouvy u úvěru
0396371499.
11.Bere na vědomí zápis finančního výboru ZM
z 16.4.2014.
12. Schvaluje účetní závěrku města Konice,
Masarykovo nám. 27, 79852 Konice, sestavenou
k rozvahového dni 31.12.2013.
13. Schvaluje celoroční hospodaření města Konice
a závěrečný účet města Konice za rok 2013 včetně
zprávy nezávislého auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření města Konice za rok
2013 a to bez výhrad.
14. Schvaluje prodej pozemku p.č.846 v k.ú. Konice
se všemi součástmi a příslušenstvím.
15. Schvaluje revokaci usnesení zastupitelstva
města č. 17/2013-7 ze dne 09.12.2013.
16. Neschvaluje snížení kupní ceny za prodej části
p.č. 2415 v k.ú Čunín.
18. Neschvaluje prodej části pozemku p.č. 758/1
v k.ú. Runářov.
19. Schvaluje bezúplatný převod nepotřebného
a nevyužitého majetku v kině – Tyršova 526, 798 52
Konice, který je ve vlastnictví Městského
kulturního střediska, Kostelní 46, 798 52 Konice,
IČO 00209988, do majetku zřizovatele DDHM
v hodnotě 66.465,- Kč a jiný drobný dlouhodobý
majetek v hodnotě 36.200,70 Kč.
20. Schvaluje dle předloženého návrhu nové znění
Zakladatelské listiny SMK, s r.o. Konice a pověřuje
starostu k právním jednáním, která souvisí se
zápisem změn do obchodního rejstříku.

Rada města Konice
26. května 2014
Usnesení č.63/2014
1A.Schvaluje:a)dodavatele zakázky „Realizace
snížení energetické náročnosti budovy městské
polikliniky v Konici,“ kterým je Miroslav Zavřel,
stavební práce, Mozartova 3817/27, 796 01
Prostějov, IČ: 71834613,
b)uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Konice a
společností Miroslav Zavřel, stavební práce,
Mozartova 3817/27, 796 01 Prostějov, IČ:
71834613.
1B.Ukládá MPO zabezpečit řádný stavební dozor
s kontrolou jednotlivých prací, které budou při
dalším postupu zakryty a prověřit, zda není třeba
zajistit koordinátora BOZP.
2.Schvaluje p. Hrazdilové, Zahradní 690/2, Konice
snížení nájmu o 50% od 1.6.2014 do doby
provedení oprav objektu, tj. odstranění nadměrné
vlhkosti a plísní z bytu.
3.Schvaluje nájemní smlouvu mezi městem Konice
a Olomouckým krajem, zastoupeným Správou
silnic Olomouckého kraje, na akci „Vodovodní
přípojka č.p. 22 Nová Dědina.“
4.Vyhlašuje záměr uzavřít pachtovní smlouvu na
pozemek p.č. 406/2 v k. ú. Křemenec.
5.Schvaluje Darovací smlouvu mezi městem Konice
a Muzeem řemesel Konicka, o.s., IČ: 22740678,
předmětem které je bezplatný převod bodového
osvětlení, figuríny, kuchyňské váhy, keramiky
(džbán + talíř) a tupeské keramiky ( džbán + talíř)
z majetku města Konice do majetku Muzea řemesel
Konicka, o.s.
6.Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.
14/2013 ze dne 19.12.2013 na akci „Oprava kaple
v Nové Dědině.“
7.Schvaluje rozpočtová opatření č.23, 24, 25, 26, 27
a 28/2014, která se týkají:
a) č.23/2014 – Jedná se o účelovou neinvestiční
dotaci uvolněnou Krajským úřadem Olomouckého
kraje ve výši 152.560,- Kč na činnost odborného
lesního hospodáře za období IV. čtvrtletí 2013

v případech, kdy jeho činnost hradí stát. V příjmech
bude rozpočtováno na položku 4116, ÚZ 29 008, ve
výdajích na § 3749, položku 5213, ÚZ 29 008.
b)č.24/2014 - Jedná se o poskytnutí příspěvku od
Úřadu práce na vytvoření pracovních příležitostí
v rámci veřejně prospěšných prací,
spolufinancovaného ze státního rozpočtu
a Evropského sociálního fondu č. PVA –VN 96/2014, č. projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015,
období květen až říjen 2014, ve výši 180 000,- Kč.
c)č.25/2014 - Jedná se o poskytnutí příspěvku od
Úřadu práce na vytvoření pracovních příležitostí
v rámci veřejně prospěšných prací,
spolufinancovaného ze státního rozpočtu
a Evropského sociálního fondu č. PVA –VN 95/2014, č. projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015,
období květen až listopad 2014 ve výši
140.000,- Kč.
d)č.26/2014 - . Jedná se o poskytnutí příspěvku od
Úřadu práce na vytvoření krátkodobých pracovních
příležitostí v rámci aktivizační pracovní příležitosti
a poskytnutí příspěvku č. . PVA –APP-5/2014
období květen až červenec 2014, ve výši 7.200,- Kč.
e)č.27/2014 - Jedná se o účelovou neinvestiční
dotaci uvolněnou Krajským úřadem Olomouckého
kraje ve výši 164.000,- Kč na úhradu výdajů,
vzniklých v souvislosti s konáním voleb do
Evropského parlamentu, vyhlášených na 23. a 24.
května 2014.
V příjmech bude rozpočtováno: položka 4111, ÚZ
98 348
Ve výdajích bude rozpočtováno: § 6117, položku
5139 Materiál, ÚZ 98 348.
f) č.28/2014 - . Jedná se o převod finančních
prostředků z rezerv na opravu staveb drobné
architektury místního významu kaplička Nová
Dědina) ve výši 15.889,- Kč.
8.Schvaluje odměnu řediteli Základní školy
a gymnázia města Konice dle předložené žádosti.
9.Schvaluje odměnu ředitelce Mateřské školy
Konice dle předloženého návrhu.
10.Bere na vědomí oznámení o vyhlášení volných
dnů ředitelem Základní školy a gymnázia města
Konice pro třídy vyššího gymnázia z organizačních
důvodů.
11.a)Bere na vědomí oznámení ředitele ZŠ a G
Konice o vytvoření pracovních míst z programu
SÚPM a APP. b)Schvaluje použití finančních
p ro s t ře d k ů z p ř í s p ě v k u z ř i z ova t e l e n a
předfinancování mzdových nákladů hrazených
z příspěvku Úřadu práce a dofinancování mzdových
nákladů na pracovníka SÚPM a dále na úhradu
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nákladů vyplývajících z pracovněprávních vztahů
těchto pracovníků.
12.Doporučuje ZM připojení města Konice
k sjednocení dopravní obslužnosti Olomouckého
kraje do jednoho celku.
13.Schvaluje žádost VETERAN VEHICLE CLUB
KONICE, o.s. na parkování historických vozidel na
Masarykově náměstí v Konici dne 28.6.2014 v době
od 07,00 – 12,00 hod., za předpokladu dodržení
podmínek stanovených v rozhodnutí o povolení
zvláštního užívání. Zároveň povoluje bezplatný
pronájem plochy náměstí za účelem statické
ukázky historických vozidel.
14.Schvaluje MěKS v Konici použití finančních darů
na zajištění koncertů KPH: 15.1.2014 – 4.000,-Kč,
5.2.2014 – 5.000,-Kč, 12.3.2014 – 6.000,-Kč,
16.4.2014 – 4.000,-Kč a na XIX. ročník Žváčkova
festivalu dne 22.6.2014 – 10.000,-Kč.
15.Schvaluje Smlouvu o spolupráci s firmou
Seznam.cz , a.s. a pověřuje starostu k jejímu
podepsání.
16.Bere na vědomí žádost Asociace rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., Klub Radost,
Wolkerova 22, 796 01 Prostějov.
17.Vyhlašuje záměr prodat část pozemku p.č. 5714
v k.ú. Konice o výměře 800m2 se všemi součástmi
a příslušenstvím.
18.Schvaluje dodatek č.1 včetně přílohy č.1
(pověření) ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru
a využití odpadů z obalů č. OS 201420000281 mezi
městem Konice a EKO-KOM, a.s., Na Pankráci
1685/17,Praha 4,IČ 25134701.Předmětem
dodatku je pověření pro A.S.A. odpady Litovel ,s.r.o.
C h o l i n s ká 1 0 0 8 , L i tove l , I Č 2 5 8 8 7 8 5 8 ,
k vykazování údajů za město pro EKO-KOM, tj.
pravidelných čtvrtletních hlášení o množství
a druzích komunálního odpadu, který byl v rámci
odpadového systému města vytříděn, recyklován
a odstraněn, o způsobu nakládání s komunálním
odpadem a o poskytování součinnosti za město při
auditu apod..
19.Schvaluje Úřadu práce ČR. krajské pobočce
v Olomouci, kontaktnímu pracovišti Konice,
výpůjčku místnosti č.212 na zámku v Konici za
účelem poradenství pro uchazeče o zaměstnání 2x
měsíčně v délce 1,5 hod.na dobu od 9.6.2014 do
31.12.2015.
Usnesení bylo schváleno v poměru: pro 5, proti 0,
zdržel se 0.
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KULTURNÍ
PŘEHLED
červenec - srpen 2014
VÝSTAVA
V pátek 27. června 2014 v 17 hodin vernisáž
výstavy

DOTEKY ČASU
Výstava textilních řemesel
Otevřeno od 28.června do 31.srpna 2014 ve
všední dny od 9 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin. V
sobotu od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hod.,
v neděli od 14.00 do 17.00 hod.
Výstava fotografií
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ZÁMEK
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Program KČT
červenec – srpen 2014

Léto 2014
Prohlídková trasa
Od 1.6.2014 do 31.8. 2014 bude otevřena
prohlídková trasa v konickém zámku a TIC Konice
i v sobotu a neděli.
Otevírací doba: všední dny od 9.00 do 12.30
a od 13.00 do 16.00 hodin, v sobotu od 9.00 do
12.30 a od 13.00 do 17.00 hod., v neděli od 14.00
do 17.00 hod.
Doba trvání prohlídky je cca 60 minut. Po dobu
prohlídky je TIC uzavřeno, děkujeme za
pochopení. Informace na tel.: 739 333 721, 724
328 934.
Cena vstupného do expozic: 40,- Kč/ 20,- Kč.
Bližší informace na webových stránkách:
w w w. me k s k o n i c e . c z , w w w. k o n i c e . c z ,
www.mikroregionkonicko.cz

JOSEF FRANC - Z HORSKÝCH TOULEK
Výstava byla zahájena v Zámecké galerii 19.
června 2014 v 10 hod. u příležitosti oslav “Dne
Policie ČR” a potrvá do 20. srpna.

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ
Jako každým rokem v srpnu vás zve Základní
organizace ČSCH v Konici na tradiční výstavu
králíků, holubů ,drůbeže a okrasného ptactva,
kde máte možnost i nákupu chovných zvířat.
Otevřeno So 9.8. od 13.00 – do 19.00 hod. a Ne
10.8. od 8.00 – do 16.00 hod. Rovněž v tomto roce
pro děti chystáme jízdu na ponících ,nafukovací
hrad se skluzavkou. A pro ostatní návštěvníky
bohatou tombolu a tradiční občerstvení při
točeném pivu. Také nebude scházet výstavka
kaktusů s možností nákupu. Srdečně zvou
pořadatelé.
ZO ČSCH v Konici stále pořádá v sudý týden ve
středu od 9.00 – do 10.30 hod. výkup králičích
i jiných kůží v suchém a vyšlém stavu. Cena je
pohyblivá, v letní relaci od 7,- Kč do 20,- Kč. Rovněž
prodáváme granulované krmivo pro králíky,
slepice a směsky pro kuřice, kačeny a brojlery za
nejlepší cenu v okolí. V 25 kg balení směs
i rozvážíme. Výkupem kůží podpořte raději místní
organizaci. Děkujeme.
předseda ZO Páleník.

DIVADELNÍ FESTIVAL

Sobota 5.7.2014 Jednov - odjezd vlakem
v 11.11hod. do Ptení. Dvorským žlebem okolo
potoka, až narazíme na červenou značku odbočíme
doprava a dojdeme do Suchdola. Dále po silnici do
Jednova, Runářova a až do Konice. 15km.
Sobota 12.7.2014 Postřelmov – odjezd vlakem
v 7.41hod. přes Prostějov do Postřelmova. Odtud
po modré zn. do Brníčka ( zřícenina hradu), dále po
červené do Šebené, Nedvězí, na Bradlo (vrcholové
skalisko), Nová Hradečná, zde na vlak v 17.23hod.
19km.
Neděle 20.7. 2014 Krakovec – odjezd autobusem
ve 12.05 hod. do Laškova, kolem sv. Antoníčka po
zelené zn. do Krakovce. Po žluté zn. Rakovským
údolím ke Kyselce a přes Ochoz do Konice. 14km.
Sobota26.7.2014 Příkazy – odjezd vlakem
v 11.55hod. přes Kostelec do Příkaz, kde
navštívíme Hanácký skanzen. Dále po zelené zn. do
Nákla, Lhoty n M. a po červené zn. do Hynkova, dále
narazíme na zelenou zn., odbočíme doprava,
dojdeme do Skrbeně a do Příkaz na vlak. Odjezd
16hod. přes Olomouc. 14km.
Sobota 2.8.2014 Brodek u Konice - odložený
pochod z května. Odchod z kruháče v 9hod. 16km.
Sobota 9.8.2014 Malé Hradisko – odjezd vlakem
v 6.41hod. do Prostějova a dále cyklobusem
v 7.55hod. na Malé Hradisko, po červené zn. do
Okluk, Čertův hrádek, Stínava. Přejdem na zelenou
zn. a dojdeme na Pohodlí a po zelené na Bělák na
vlak. 15km.
Neděle 17.8.2014 Loučka – odjezd autobusem
v 11.55hod. do Ješova, po modré zn. do Loučky pro
razítko, po silnici do Bilska a Vilémova, na žlutou zn.
do Luké na autobus v 18.27hod. nebo z Hvozdu
v 18.37hod. 17km.
Neděle 24. 8. 2014 Ludmírov – odchod v 13hod.
od fotbalového hřiště po červené zn. do Ludmírova
pro razítko. Vrátíme se do Průchodnice a dojdeme
do Vojtěchova na autobus v 18. 29hod. 14km.
Sobota 30.8.2014 Víla Pilavka – hvězdicová akce,
start v 7.30hod. od restaurace Na Bytovkách
v Konici. 13km.
Zdrávi došli !!!!

Jízda pravidelnosti “Březský
vrch” 2014

3. srpna 2014 od 14.00 hodin
moderovat bude Láďa Sovjet Rus
Divadlo plyšového medvídka Prostějov HANDY BANDY- světová kouzelnická loutková čísla
(Dva nemotorové při úklidu najdou kouzelnickou
bednu a začnou se dít věci..)

Nevyznáte se v účetnictví?
Nebaví Vás práce s čísly?
Potřebujete vést daňovou evidenci?

Klaun HUBERT- veselé kousky pro děti
Divadlo Starost Prostějov - Rytíř Šnofonius
a Mordulína, čili Turandot a ta druhá. Loutková
truchlohra a komedie ve dvou jednáních.
Divadelní spolek NA ŠTACI - Němčice n. Hané Charleyova teta, komedie.
V mezičasech vystoupení taneční skupiny
Country kamarádi.

Vstupné 50/30 Kč.

Obraťte se na mne. Zpracování daňové agendy na
Konicku, okr. Prostějov.
Nabízím Vám kompletní služby v oblasti vedení
účetnictví a daňové evidence.
V případě potřeby mne neváhejte kontaktovat:

Tel. 602743473, Eva Glacnerová
Změna programu vyhrazena.

Dne 13. 7.2014 na náměstí v Konici se opět
předvedou auto-moto veteráni při pořádání
akce Veterán vehicle clubu Konice “Březský
vrch”. Již od 7.30 hod. se začnou sjíždět naleštěná
vozidla starých slavných značek. Do 12 hod. budou
vozidla vystavena na náměstí a poté přejedou na
start k místní sokolovně, kde se zúčastní jízdy
pravidelnosti na trati “ Březský vrch”. Zde je diváci
budou moci prohlédnout v chodu na stratu a při
jízdách přímo na trati. Předpokládaný konec a
vyhlášení vítězů bude kolem 17.00 hod. Pro
veřejnost je výstava na náměstí i vlastní jízda
pravidelnosti zdarma.
Arnold Rozehnal, Veterán vehicle club Konice
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Stoleté výročí vypuknutí
1. světové války
Den 28. červenec 1914 je dnem, kdy vypukla
1. světová válka, až do 2. světové války označovaná
jako Světová válka nebo Velká válka. Letos si tedy
připomínáme právě sto let od této události. V roce
1918, když skončila a národy si vydechly, sotva
kdo mohl jen tušit, že za necelých 21 let vypukne
další válka, která hrůzami, utrpením a oběťmi
překoná vše, co lidstvo doposud zakusilo.
I z tohoto důvodu (kromě jiných) je památka na
první světovou válku poněkud zastíněna druhou
světovou válkou. Je třeba si tato fakta ovšem
připomínat, ať už z prosté piety, tak z důvodu,
který vyjadřuje rčení: „Kdo nezná svoji historii
a nehodlá se z ní poučit, bude donucen si ji
zopakovat.“
První světová válka byla v mnohém jiná, nejenom
svým rozsahem a důsledky. Zavedla hodně
„inovací“ v šíření zkázy a utrpení. Více či méně
novinkami byly: kulomety, zákopová válka, tanky,
letectvo, chemické zbraně (yperit a chlor),
bombardování civilních cílů (letecky nebo
dalekonosným dělostřelectvem)...
Jakkoliv byla druhá světová válka hrůzná, první
světová válka znamenala pro obyvatelstvo
českých zemí jeden podstatný rozdíl: Tehdy byli
občany válčícího státu. To s sebou neslo všeobecné
utrpení. Muži strádali a umírali na frontách, doma
v zázemí zůstaly zbytky rodin, na které doléhaly
útrapy a všeobecná nouze. Jak uvádí Jaroslav
Pinkava ve druhém dílu Dějin města Konice:
V neděli 2. srpna se rukovalo. Na nádraží do Konice
směřoval průvod nejen z městečka, ale i z celého
okolí. Muži i jinoši, jejich rodiče, sourozenci, ženy,
děti a přátelé. Nejprve se doufalo, že válka brzy
skončí, ale naopak, neustále se prodlužovala,
rozšiřovala a trýznila. V konické kronice jsou ta léta
líčena takto: Krutě doléhaly na konické občany nové
a nové odvody v Litovli, zabavování dobytka a polní
úrody, zvonů, nedostatek oděvů a potravin.
Potraviny se vydávaly jen v omezeném množství na
lístky – chlebenky, tučenky, cukřenky atd. Na
radnici, kde byly některé potraviny vydávány,
docházelo často k výstupům, neboť příděly
potravin byly naprosto nedostačující: co prošení
a čekání dalo ve mlýnech, než se někomu podařilo
potají koupit něco mouky! Nastala doba náhražek:
nosily se polopapírové šaty, na nohou dřeváky,
neboť nebyla kůže. Nebylo svíček, o Dušičkách na
hřbitově vládla tma. Mýdlo i pivo se vařilo po
domech, ale za mnoho nestálo. Na občany i na obec
byl činěn nátlak k upisování válečných půjček.
Zvony byly zrekvírovány 30. září 1916. V tom
válečném strádání byla tím těžší situace i zdravotní,
a tím více se namáhal i horlivý lékař dr. Karafiát. Za
mimořádný výkon svého povolání dostal výnosem z
26. září 1917 válečný kříž 3. třídy za civilní zásluhy.
Jaroslav Pinkava uvádí tyto oběti z řad konických
občanů: na frontách bylo 39 padlých, 13
zemřelých mimo frontu a 9 nezvěstných, tedy
celkem 61 obětí. Dále je zmiňován
nespecifikovaný počet zběhů a přeběhlíků, kteří
posléze utvářeli Československé legie, mezi nimiž
nepochybně též došlo ke ztrátám na životech.
Pamětní deska na budově bývalé mateřské školy
(nyní ZUŠ) čítá 67 jmen, z toho 5 legionářů, což
téměř přesně koresponduje s údaji Jaroslava
Pinkavy. Těmito počty je míněno samotné
městečko Konice, vesnice nepočítaje. Prakticky
v každé vesnici se nachází pomníček obětem Velké
války. Až si budeme uprostřed léta připomínat
toto výročí, můžeme k některému pomníčku
zavítat a připomenout si časy a události méně
šťastné a blahobytné, než jaké zažíváme nyní.
Miroslav Novotný
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„Velká válka“ - První světová válka

Kolik nás je?

Před sto lety, přesně 28. července 1914 vyhlásilo
Rakousko Uhersko válku Srbsku. Odstartovalo tak
konflikt, který trval 4 roky, zasáhl Evropu, Afriku
a Asii, ale bojovalo se i na moři u Austrálie či Jižní
Ameriky. V tomto konfliktu byl nasazen téměř
milion občanů naší vlasti. A konflikt si vyžádal
deset milionů obětí, z toho skoro 200 000 Čechů
a Moravanů. Přesná čísla však neexistují.
Zraněných bylo zřejmě více jak dvacet milionů.
V naší zemi není snad jediná obec, kde by nestál
pomník s připomínkou obětí. Dodnes povědomí
o této hrůzné válce zůstává zastřené. Během
posledních sta let nebyla častokrát politická vůle
události První světové války připomínat v celé šíři
pravdy. Alarmující skutečnosti, které neslavné
výročí připomínají, jsou podnětem k zastavení se.
Jako společenství věřících vnímáme nejen děsivost
zbytečně položených životů, hrůznost
nezodpovědného velení vojsk, hluboké politické
i hospodářské dopady na naši zemi i svět, ale i stopu
duchovního zla, které s jistotou zasáhlo mnoho
míst Evropy i celého světa, včetně naší země.
Proto chceme vybídnout jak křesťany, tak i ostatní
občany naší země, abychom společně prosili za
naše předky, jejich rodiny a za smíření a odpuštění
spáchaného zla. Zveme k modlitbě a klademe při
tom důraz na rozměr pokání za zničení obyčejných
lidských životů. Chceme prosit za spásu těch, kteří
padli a odpuštění viny všem, kteří nesou podíl na
tomto hrozivém krveprolití, stejně tak jako nemalé
důsledky ztráty blízkých, které zasáhly snad do
všech rodin v naší zemi. Chceme také prosit za mír,
za odvahu a vůli k míru a ochranu před novými
válečnými ohroženími.
Dobu, chyby ani ztracené životy nelze navrátit. Ale
je třeba modlit se za smíření, být hlasateli i šiřiteli
pokoje. Při připomínce výročí nejde o žádné oslavy,
ale chceme se modlit za zemřelé a prosit o pokoj
a vyzývat ke smíření.
(z materiálů Olomouckého arcibiskupství
připravil P. Milan Ryšánek)

Údaje ke dni 31.5.2014
Počty obyvatel dle částí obce:
Konice
2095
Čunín
182
Křemenec
125
Ladín
82
Nová Dědina
165
Runářov
129
celkem
2778
matrikářky MěÚ Konice

Malohanácká muzika je stříbrná!

Dechový orchestr Malohanácká muzika, působící
pod ZUŠ Jevíčko a Konice, se v březnu účastnil
krajského kola celostátní soutěže dechových
orchestrů základních uměleckých škol v Přelouči
a získal první místo s postupem do ústředního kola,
které se konalo 23. a 24. května v Letovicích.
Kategorie, do které byla Malohanácká muzika
zařazena, se odehrávala na letovickém zámku.
V pátek 23. května v 9.00 hodin byla soutěž
zahájena a jako první vystupovala právě naše
Malohanácká muzika. Byli jsme velmi rádi, že
z Jevíčka a Konice přijelo tolik fanoušků nás
povzbudit. Dlouhodobá celoroční příprava byla
zúročena! Ve tři hodiny odpoledne vyhlásil
předseda poroty Aleš Podařil, že Malohanácká
muzika získává za svůj výkon stříbrné místo!!! Je
pro nás neuvěřitelné, že za námi hodnotila porota
orchestry dlouhodobě lepší, jako například Bystřici
a Humpolec. Ještě k tomu všemu si uvědomme, že
v loňském školním roce prošel orchestr nebývalou
generační obměnou! Svou premiéru si M. muzika
odbyla vloni právě v Konici na Žváčkově festivalu
a za dobu, která je kratší než rok od prvního
vystoupení, získává druhé místo v ústředním kole!
Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem,
kteří měli svůj poddíl na úspěchu a znovuobnovení
orchestru: Dušanu Pávkovi a Daniele Mazáčové,
ředitelům obou škol, Janu Kozelkovi, který se podílí
na vedení orchestru, všem pedagogům, kteří
připravují žáky a samozřejmě hráčům samotným!
Tak teď jen neusnout na vavřínech a zvesela
pokračovat dál!
Jiří Palán - vedoucí orchestru
Centrum pro rodinu Kána Konice
červenec a srpen 2014

U příležitosti připomenutí obětí
1. světové války
se 30. 7. 2014 v 18 hodin
uskuteční za účasti zastupitelů města
a P. Milana Ryšánka slavnostní kladení
věnců u pamětní desky na budově ZUŠ
Konice. Následovat bude mše v 18.30
hodin v Chrámu Narození Panny Marie
v Konici za oběti 1. světové války
a světový mír.

V pátek 25. července se můžete s námi vydat z Ochoze
na Malou pouť k svaté Anně do Budětska. Začátek bude
ve Společenském domě v Ochozi v 16 hod., po
společném programu budeme putovat do Budětska,
kde bude pouť zakončena mší svatou v kapli sv. Anny.
Srdečně zveme děti, jejich rodiče a další příbuzné.
V sobotu 30. srpna se uskuteční na Svatém Hostýně
Pouť učitelů a rodin, při které bude oficiálně zakončen
letošní Rok rodiny. Dopolední program bude zaměřen
především duchovně. Odpoledne se můžete těšit na
program určený rodinám, který sestavili a na jehož
průběhu se budou podílet všechna děkanátní rodinná
centra Arcidiecéze olomoucké. Rodinky, jste srdečně
zvány!
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Žijí s námi
…..psi, kočky, králíčci, fretky a spousta dalších
druhů zvířat

ZPRAVODAJ KONICE
posledních 30-60 min., ale nejedná se o látku
s leptavým účinkem, kyselinu či zásadu, zvíře je při
vědomí, není dušné, nekrvácí nebo nemá křeče,
může majitel vyvolat zvracení pomocí 3% peroxidu
(1 polévková lžíce na 10 kg váhy ). Poté je velmi
vhodné podat Carbo adsorbens , a to 1 tabletu na 5
kg a vyhledat pomoc.
Krásné léto přeje MVDr. Eva Kouřilová

Koničtí skauti

Dnešní článek bude třetím ze série na téma Otravy.
Možných příčin otrav našich zvířecích kamarádů je
veliké množství. Jsou to jedy, různé cizorodé látky,
části stromů, květů, keřů, kyseliny, louhy, léky, ale i
potraviny, do kterých bychom to ani neřekli.
V dnešním článku si vyjmenujeme několik dalších
látek, které mohou vyvolat intoxikaci.
Opět je čas zahrádkaření. Lidé kypří, ničí plevel,
sází, zalévají, hnojí a zbavují se škůdců.
Hnojiva patří mezi látky schopné způsobit otravu.
Většinou jde o přípravek, v němž je vysoká
koncentrace dusíkatých látek, fosforečnanů
a draslíku. Při pozření menšího množství dochází
"jen" k podráždění a poleptání trávícího ústrojí,
zvíře může slinit, mít křeče, průjem a zvracet. Při
pozření většího množství dochází k rozvratu
minerálních prvků, a tím například k ovlivnění
srdeční činnosti. Větší příjem látky také zhorší
přenos kyslíku ve tkáních, zvíře pak může být
dušné, s bledými či namodralými sliznicemi. Při
pozření hnojiva nevyvoláváme zvracení, ihned
můžeme podat Carbo adsorbens ( tzv. černé uhlí) a
vyhledáme odbornou pomoc. Jiná hnojiva,
například na růže, obsahují velké množství železa,
které způsobuje průjmy, zvracení, selhávání jater či
ledvin. Proto je důležité s sebou k lékaři vzít i obal
od přípravku.
Při zahrádkaření se také snažíme hubit ty, co nám
úrodu ničí, například slimáky, hlemýždě
a hlodavce. Bohužel přípravky na ně jsou jedovaté i
pro naše zvířecí kamarády. Účinnou látkou
v moluskocidech, tj. přípravcích proti slimákům, je
metaldehyd , který způsobuje cca od 1 do 3 hodin
po pozření úzkost, slinění, přecitlivělost, třes,
záškuby svalstva, přehřátí, ztrátu vědomí,
ovlivnění dechu. Při pozření návnady na slimáky
můžeme vyvolat zvracení, pak podáme Carbo
adsorbens a urychleně vyhledáme pomoc.
Nejčastěji používanými látkami k hubení hlodavců
jsou antikoagulační rodenticidy. Na trhu je
k dostání velké množství přípravků. Vyrábějí se ve
formě různobarevných granulí, prášku, válečků či
bloků. Jednotlivé látky se můžou lišit v koncentraci,
síle a době nástupu účinku, proto, pokud je to
možné, vždy vezměte s sebou k veterinárnímu
lékaři obal od přípravku. K otravě může dojít i
nepřímo, když pes nebo kočka pozře otráveného
hlodavce. Tyto látky způsobují nedostatečné
srážení krve. Příznaky se projevují cca za 4-8 dní po
pozření. Mezi ně patří přítomnost krve ve stolici,
moči, dlouhé krvácení i z drobných ranek, únava,
apatie, dušnost, slabost, kašel, viditelné krvácení z
tělních otvorů. Zvracení můžeme vyvolat cca do 2
hodin po pozření, podáme Carbo adsorbens
a vyhledáme veterinárního lékaře. Pomoci může
včasné podání vitamínu K.
Přípravky na hubení plevele - herbicidy - také
mohou vyvolat příznaky otravy. Dochází
k průjmům, zvracení, křečím.
Z uvedeného je zřejmé, že je potřeba být velice
opatrný a správně a bezpečně tyto přípravky
používat a skladovat tak, aby se s nimi žádné zvíře
nemohlo dostat do kontaktu.
Na závěr připomenutí první pomoci.
Došlo-li k pozření něčeho nevhodného během

Milí čtenáři konického Zpravodaje.
Konečně je tu léto, s létem se blíží prázdniny
a s prázdninami letní tábory. Není nadto těšit se na
sluníčko uprostřed přírody, šumění korun stromů,
ráno se probouzet zpěvem ptáků, vařit ráno čaj na
vlastnoručně postavených kamnech bydlet ve
vlastnoručně postaveném táboře. Ano, i takové
jsou naše vyhlídky a příjemné strávení 14ti letních
dní na skautském táboře. Samozřejmě nás tam
čeká spousta další zábavy. Ale o tom až v některém
z příštích čísel konického Zpravodaje. Nyní bych
vám rád shrnul, co jsme dělali poslední tři měsíce.
Na konci března jsme vyrazili na roverskou
výpravu do Lipové na Hrádek ve složení: Zbyňa,
Hrom, Mravenec, Honza, Had, Svišť, Kartágo, Flipr,
Martina a Míša. Po červené značce jsme šli krásnou
krajinou přes Suchdol, Seč až do Lipové. Tady jsme
navštívili nedostavěný a pak i hotový Hrádek.
Opekli jsme si buřty, řádně vše prohlédli a vyrazili
za GPS. Před Konicí jsme ještě navštívili Skautskou
skálu, a to už byl konec výpravy.
V polovině dubna jsme uspořádali další ročník akce
Noční Konice. Sešlo se 47 závodících dětí
rozdělených do skupinek. Po odpolední bojové hře
Beseda s Hurvínkem odbojářem a rukodělcem na
velikonoční téma. Pak byla na řadě noční hra. Po
Konici hlídky plnily úkoly jako “brum, brum”,
poznávání dřevin, stavění věže ze sirek nebo
kostek, učily se uzlovat, sestavovat skautský kroj,
luštily zapeklité šifry a hádanky apod. Aby to
neměly tak lehké, práci jim znesnadňovali chytači,
kteří jim do průvodek dávali trestné puntíky. Večer
jsme si ještě vyšli na Březsko a zahráli fotbálek
v tělocvičně. Nakonec zvítězila hlídka ve složení:
Mája Kotrlová (Kostelec na Hané), Tim Williams
(neskaut, Konicko), Aleš Augustin (Kostelec na
Hané), Denča Ochranová (Konice), Amálka
Mlynárová (Konice). Absolutními vítězi však byla
mimosoutěžní hlídka roverů ve složení: Zbyněk
Švec, Filip Pírek – Flipr, Dan Švec, Martin Lysický,
Michal Hejl, Honza Hájek – Hája.
O týden později jsme se opět zúčastnili prodávání
kuřátek pro nadaci Pomozte dětem. Letošní
kuřátka jsme vyráběli až den před jejich prodejem.
Přesto jsme jich nakonec měli na 150. V sobotu je
na námětí prodávali Amálka, Denča, Bohdanka,
Štěpán, Valča, Klára, Erik, Cecilka, Jogin a Kartágo.
Příspěvek do kasičky byl dobrovolný a jako
poděkování každý dostal malé papírové kuřátko.
Nakonec jsme vybrali krásných 4611 Kč. Všem
občanům Konicka a okolí, kteří přispěli, moc
děkujeme. Celou částku jsme odeslali na konto
nadace Pomozte dětem.
Ke konci dubna jsme se sešli u pomníčku padlých
partyzánů v lese mezi Konicí a Březskem. Za
konické junáky se zúčastnili: Beky Leckie, Valča
Pírková, Bohdanka a Ráďa Švecovi, Vlaďa Hirt –
Kartágo. Úvodního slova se ujal organizátor Vlasťa
Šmída, šéf konických SDH a připomenul, proč jsme
se tu sešli. V neposlední řadě dostal slovo pamětník
tehdejší doby pan Oldřich Kovář, který nás
podrobněji seznámil s onou tragickou událostí.
Nakonec se ještě slova ujali starostka Březska paní
Kubová a starosta Konice pan Novák. Poté byl
pietní akt ukončen.
Letošní závody Vlčat a Světlušek, se konaly
v Držovicích. Pro menší účast našich dětí jsme
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složili jednu hlídku, která soutěžila mezi
Světluškami, a to ve složení: Michal, Vítek, Štěpán,
Amálka, Bohdanka, Deniska, Táňa. Soutěžilo se ve
skautských i praktických disciplínách jako:
vyhledávání informací, manuální zručnost, fyzická
zdatnost, dopravní značky, první pomoc, příroda,
vaření a vztah k vlasti a skautingu. Po úmorném
boji se naše hlídka umístila na třetím místě
z dvanácti hlídek se ztrátou necelých 7 bodů na
vítěze. Přesto postupuje do krajského kola, které
se koná 7.6. v Mikulovicích. Držme jim palce!
Letošní roverský puťák nás zavedl do Orlických
hor. Na přelomu května a června jsme ve složení:
Flipr, Dan, Martin, Svišť a Kartágo prošli bunkry
v okolí Sedloňova a pokračovali na Polomské údolí.
Druhý den jsme vyrazili přes Vrchmezí, Šerlišský
mlýn k Masarykově chatě. Odsud nás cesta vedla
na nejvyšší vrchol Orlických hor a dále po hřebení
Orlických hor. Přes Kuntštátskou kapli, Komáří
vrch a bunkr Pustina jsme dorazili k Anenské
rozhledně, kde jsme se vyspali pod širákem.
Poslední den jsme si prohlédli tvrz Haničku.
V červnu jsme konečně vyrazili na krajské kolo
závodu Vlčat a Světlušek do Mikulovic. Hlídka
závodila ve složení: Štěpán, Vítek, Denča a Táňa.
Další naše tři opory (Michal, Bohdanka a Amálka)
se k naší smůle nemohly zúčastnit. Závodilo se
v bývalém vojenském prostoru Muna. Tématem
závodu bylo připravit elixír pro Asterixe a Obelixe.
Družiny k tomu potřebovaly vyluštit šifry,
připravit občerstvení, ošetřit zraněné, postavit
ohradu pro kance, projevit obratnost, znalost bylin
a spoustu dalšího. Nakonec jsme se umístili na
10.místě z jedenácti hlídek mezi Světluškami.
Nezbývá, než naší hlídce pogratulovat za vzornou
reprezentaci!
Vlaďa Hirt - Kartágo

MŠ Skřípov

Dne 29.5. jsme se sešli s rodiči v kulturním sále ve
Skřípově, kde jsme si pro ně připravili besídku.
Děti tancovaly, zpívaly a předvedly svoje
dovednosti, které se naučily ve školce v průběhu
roku, v tanečním kroužku a ve výuce anglického
jazyka. Děti předaly rodičům vlastnoručně
vyrobené dárečky. Předali jsme dětem diplomy za
účast na Sportovní olympiádě v Brodku u Konice.
Den dětí jsme s dětmi oslavili na zahradě mateřské
školy, kde byl pro ně na celé dopoledne připraven
skákací hrad. Na závěr roku pojedou děti na výlet
do ZOO v Lešné.
Školní rok pomalu končí a to je čas jak pro
bilancování, tak pro plánování. Letos do naší
školičky docházelo 25 dětí, z toho 11 ze Skřípova, 6
z Budětska a 8 z Konice. Podařilo se nám získat
prostředky na opravu, díky kterým budeme moci
zahájit práce na novém „kabátu“ naší školky.
Všem dětem i rodičům přejeme hezké prázdniny.
Ivana Ošlejšková,
ředitelka MS
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ZŠ a G Konice
Školní poznávací exkurze do Londýna

Ve dnech 12. 5. – 16. 5. 2014 jsem se zúčastnil
školního zájezdu do Londýna. Vydali jsme se tam
dvoupatrovým autobusem a cesta trvala přibližně
22 hodin. Cestovali jsme nejen autobusem, ale
také jsme strávili dvě hodiny na trajektu.
Vyplouvali jsme z francouzského přístavu Calais
a plavili jsme se do Doveru k břehům Anglie. Přes
kanál La Manche se lze dostat dvěma způsobytunelem,nebo trajektem. Plavba trajektem byla
z mého pohledu bezpečnější.
První zastávkou v Londýně byl fotbalový stadion
Chelsea, ve kterém jsme viděli šatny hráčů,
muzeum a hrací plochu s tribunami, která právě
podléhala rekonstrukci a připravovala se na další
sezónu. Přestože nejsem fotbalový fanoušek,
stadion mě zaujal. Jeho manažeři nám dovolili
usednout za stejný stůl, za kterým podepisoval
svoji smlouvu třeba i brankář Petr Čech, a dopřát si
tak chvilkového pocitu fotbalové hvězdy. Poté
jsme navštívili kolébku punku – ulici Camden
Town. Tam si většina z nás nakoupila suvenýry
a pokračovali jsme dále městskou částí City of The
Bank kolem katedrály sv. Pavla po mostě přes řeku
Temži k Tower Bridge. Na břehu řeky jsme míjeli
jedny z nejstarších londýnských budov – divadlo
Globe, spjaté s osobou Williama Shakespeara
a The Anchor, nejstarší hospodu v Londýně.
Následovala cesta metrem k lanovce, která nás
vyvezla nad Olympijskou vesničku k O2 aréně. Na
konci dne jsme se rozdělili do hostitelských rodin,
kde na nás již čekala teplá večeře. Bydlel jsem
společně s dalšími třemi spolužáky v městské
čtvrti Catford u jedné sympatické černošské paní,
která pocházela z Jamajky a měla dva malé syny.
Jedním z mých nejlepších zážitků byla návštěva
Muzea voskových figurín Madame Tussaud.
Všechny voskové figuríny byly velmi zdařilé
a téměř jako živé. Nejvíc se mi líbili herci Arnold
Schwarzenegger a Hugh Jackman. V muzeu jsme
nasedli do typických anglických taxíků a nechali se
provézt anglickou historií. V sekci „hororů
a mučení“ na nás číhal nastražený personál, který
nás lekal a děsil za všemožnými kouty a závěsy.
I když moc velkou práci s námi neměl, protože
naše holky pištěly snad ze všech lidí v muzeu
nejvíc, a to ještě dřív, než jsme do sekce vešli.
Samotná prohlídka muzea končila ve 4D kině, kde
jsme se stali všichni součástí děje, v němž
komiksoví hrdinové zachraňovali anglickou
královnu. V centru města jsme se také projeli na
největším vyhlídkovém kole London Eye, z něhož
byl krásný výhled na Big Ben, Westminsterský
palác a řeku Temži. Ten den bylo zrovna moc
pěkné počasí, což není pro Londýn obvyklé, takže
jsme si jízdu na vyhlídkovém kole užili.
Nevynechali jsme ani jízdu místním metrem, tzv.
„Underground“, které je dlouhé a spletité, ale
podle mapky se můžete lehce zorientovat.
Samozřejmě jsme se každý musel vyfotit
i u typické anglické telefonní budky. Cesta centrem
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směřovala parkem k Buckinghamskému paláci.
Vyfotili jsme si královskou gardu a zamířili do
světoznámého hračkářství Hamleys, kde jsme měli
možnost nakoupit dárky pro naše blízké či
sourozence.
Celý pobyt jsme zakončili návštěvou Legolandu.
Nejlepší atrakce byly ty s vodou. Byli jsme celí
mokří, ale byla to ohromná legrace. Strávili jsme tu
asi 5 hodin, ale pro nás to byla jen chvilka.
V Londýně je spousta krásných památek, ale abych
si je všechny důkladně prohlédl, potřeboval bych
v Anglii pobýt alespoň měsíc. Jsem velmi rád, že
jsem se tohoto výletu zúčastnil a pokud bych měl
možnost jet tam podruhé, rozhodně bych neváhal.
Jakub Kopečný, tercie
Cesta do Londýna
Londýn! Kdo by nejel? Celá nadšená poskakuju
vedle tatínka, který právě vyměňuje koruny za
libry. "Musí to být v drobných, tati." "Jasně." "A
nezapomeň na eura!" "Jasně." "Myslím, že budou
stačit čtyři." "Jasně." "Nebo jich můžeš vzít osm...."
Doma sbalit kufry, přidat řízky (mňam) a hotovo.
Jedeme!
Cesta ubíhá děsně pomalu. Každý netrpělivé vyhlíží
benzínovou pumpu. No jasně, tělo chce své. Po
několika hodinách vjíždíme na trajekt. Usměju se
při vzpomínce na tatínka jenž si ze mě dělal legraci
kvůli mořské nemoci. Teď už vím, tedy spíš cítím, že
nebyl daleko od pravdy. Houpání na vlnách
rozhodně není příjemné. Ale za chvíli si zvykám.
Na anglické půdě pokračujeme směrem k Londýnu.
Tuto část cesty moc nevnímám, neboť mě přemáhá
spánek.
První den je asi nejnáročnější z toho důvodu, že
jsme všichni nevyspalí a každou chvíli dobíháme
naše rychlonohé průvodce. Další dva dny jsou ale
kouzelné! Jen považte: tolik památek, obchodů,
mraky pobíhajících lidí! Fakt mrkám na drát! Má to
jen jednu chybičku – nikdo nerozumí česky. No,
mám důvod učit se angličtinu. "Do you want blue or
white?" ptá se prodavačka, když kupuju naušnice
pro sestru. " Blú," odpovím a jsem na sebe hrdá.
Bodejť by ne, mluvím přece anglicky!
Výlet je u konce. Nastal čas odjezdu domů. Z okénka
autobusu vrhám na Londýn poslední pohled. Tolik
jsme toho nestihli, no, snad příště. Už se těším, až o
tom budu vyprávět rodině. Byla jsem v Anglii. Cítím
se tak světácky ...
Marie Zatloukalová, kvarta
Londýn, město protikladů
Uprostřed května jsem strávil spolu se svojí třídou
pár dní v Londýně, hlavním městě Spojeného
královstí. Po náročné a dlouhé cestě autobusem
jsme se vydali do čtvrti Fulham, ve které se nachází
fotbalový klub Chelsea FC. Pro prohlídce stadionu
a klubového muzea jsme se metrem přesunuli do
tzv. finanční čtvrti City od London. Ta je zvláštní
především svou architekturou. A právě té se chci ve
své práci dále věnovat.
V prvé řadě by bylo dobré zmínit, že v této čtvrti
téměř nikdo nebydlí, nejsou zde žádné rodinné
domy, pouze kanceláře, úřady, centrály velkých
společností apod. Tato část města je oddělena od
City of Westmister řekou Temží, přes kterou vede
několik mostů. Nejznámější z nich je Tower Bridge,
London Bridge a Millenium Bridge. Poslední z nich
byl postaven až v roce 2000 a jak už název
napovídá, bylo to u příležitosti oslav začátku
nového tisíciletí.
A proč jsem nazval Londýn městem protikladů? To
se ukazuje především v této čtvrti, kterou jsem
popsal. Kombinuje se tu nejmodernější
architektura se starými historickými budovami.
První skupinu reprezentuje především radniční
komplex, kde hlavní budova vypadá jako vosí
hnízdo. Tu druhou zastupuje například téměř
středověké divadlo Globe nebo nejstarší londýnská
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hospoda The Anchor. Počet moderních budov
neustále přibývá; vedle domů starých stovky let se
staví nové a obrovské mrakodrapy.
I když mi tato netradiční kombinace budov
připadala zvláštní a neobvyklá, musím uznat, že se
mi celkově panorama města velmi líbilo. Podle
mého názoru nenarušují moderní budovy
charakter města, ba naopak mu dodávají určitou
dynamiku. Pokud se mi to v budoucnu poštěstí, rád
bych Londýn znovu navštívil a objevil jeho další
krásy. Možná naleznu další (jiné) protiklady.
Miroslav Beneš , kvarta
Dramatický kroužek ZŠ a G

Dramatický kroužek navštěvují žáci od 1.do 5.třídy.
Letos v květnu uspořádali vystoupení pod názvem
"Máme rádi zvířata" nejen pro své spolužáky, ale i
pro rodiče. Pásmo plné veselých básniček, pohádek
a cvičení s hudbou mělo velký úspěch.
L.Krampolová a M.Kýrová,
vedoucí dramatického kroužku

MŠ Konice
Děti z MŠ slavily svůj svátek.

Jako každoročně i letos jsme společně s dětmi
oslavili jejich velký den – Den dětí. Městské kulturní
středisko pro děti připravilo zábavný program
s vystoupením kapely Neopets, mažoretek
a tanečních skupin ze ZUŠ. Velký ohlas sklidil šašek
Hubert, který děti provázel celým programem
a děti si s ním užily spoustu legrace. V závěru
všichni dostali od MěKS balíčky s dobrotami. Po
zámeckém programu se děti přesunuly na školní
zahradu, kde byla připravena spousta další zábavykreslení křídami na tabuli nebo na chodník,
skákání přes gumu, přes švihadla , zábavné
tancování s hudbou, pro kluky fotbálek a jiné hry.
Každý si vybral dle libosti. Za svoji vytrvalost byly
všechny děti odměněny sladkostmi. Dobrá nálada a
dětský smích zněl budovou školky po celý den.
Prohlídka zámku.
V rámci projektu „Poznáváme naše město“
navštívily děti z MŠ Konice také konický zámek.
Dětem se v zámku moc líbilo a nejvíce je upoutalo
muzeum řemesel, kde si mohly některé činnosti
samy vyzkoušet. Děkujeme panu Šínovi za
zajímavou prohlídku a poutavé vyprávění.
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Komunitní plánování sociálních služeb Konicka
V rámci cíle a opatření – informovanost občanů
o sociálních a návazných službách na Konicku,
který vznikl na základě projektu „Podpora
střednědobého plánování rozvoje sociálních
s l u ž e b
K o n i c k a “,
r e g . č .
CZ.1.04/3.1.03/65.00009 Vám v tomto čísle
Zpravodaje představíme zařízení Charity
Prostějov – Denní stacionář pro osoby
s psychickým onemocněním..

Důležitým aspektem služby je aktivizace klientů
s psychickým onemocněním. Díky poskytování
našich služeb klienti smysluplně využívají volný
čas a v mnohých případech pociťují seberealizaci,
což je velmi prospěšné ke zlepšení či udržení
dobrého psychického stavu klientů.

V regionu města Prostějova a blízkého okolí je
Denní stacionář pro osoby s psychickým
onemocněním jediným zařízením tohoto typu.
Hlavním cílem je poskytování péče o duševní
zdraví a dopomáhání klientům, aby se dle svých
možností začlenili do společnosti a dokázali v ní
fungovat.
Tyto předpoklady uplatňujeme díky využívaní
našich aktivit, které se neustále přizpůsobují
potřebám klientů a současně se využívá jejich
vlastních zdrojů, tzn. mohou sami tvořit programy
nebo je vést, popřípadě je motivujeme k aktivnímu
zapojení se do programu.
Maximální kapacita je 10 uživatelů.

Závěr školního roku v MŠ Konice

Rok uběhl jako voda a my se pomalu s dětmi
chystáme na prázdniny. Koncem měsíce května
byly ukončeny nadstandardní aktivity v MŠ.
V angličtině se děti předvedly před rodiči
v ukázkové hodině, děti navštěvující Taneční školu
Hubený si pro rodiče, sourozence či prarodiče
připravily závěrečné taneční vystoupení, nejstarší
děti se zúčastnily předplaveckého výcviku v Litovli.
Předškoláci koncem května také navštívili 1.třídy
ZŠ,kde si vyzkoušeli,jak se sedí v lavicích a také jim
jejich starší kamarádi ukázali,co se za rok ve škole
naučili.
S budoucími školáky a se školním rokem se spolu
s rodiči již tradičně rozloučíme na školní zahradě
24.6. Letos za námi přijede Lena Freyová
s ,Pohádkovým putováním“,jehož součástí bude i
pasování předškoláků.
Pěkné prožití prázdnin přeje kolektiv MŠ Konice

Nabízíme velkou škálu aktivit, které pomáhají
k rozvoji a udržení kongnitivních
a psychomotorických funkcí, sociálních
dovedností a schopností, k upevňování sociálních
vazeb, vzdělávací a výchovné aktivizační činnosti.
Je to například nabídka pedigu, keramiky, nácviku
vaření, pečení, zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím, výlety, návštěvy muzeí,
galerií, možnost zapojit se do kroužku anglického
nebo ruského jazyka, opakování základů
matematiky, trénink paměti, jednoduché
sportovní aktivity, křesťanské okénko, zeměpisný
kroužek – „cestománie“, canisterapie, procvičování
g r a f o m o t o r i k y, n á c v i k k o m u n i k a č n í c h
dovedností....

Kontakty: vedoucí Mgr. Kristýna Jurášová
Polišenského 1, Prostějov 796 04
581 110 641, 777 731 329
stacionar@prostejov.charita.cz

Program MC
Srdíčko
červenec - srpen 2014
Program Klubu pro rodiče s dětmi – červenec,
srpen (8-12hod.)
St 2. 7. Zpívánky
St 9. 7. Levá? Pravá?
St 16. 7. ZAVŘENO – Příměstský tábor
St 23. 7. Barevné dopoledne
St 30. 7. ZAVŘENO – Příměstský tábor
St 27. 8. Poznáváme stromy
Mimořádné akce - červenec, srpen 2014
14. 7. – 18. 7. Příměstský tábor (pro předem
přihlášené děti od 5 do 10 let)
Út 22. 7. Setkání věřících maminek 9:00 - 11:00
hodin
Čt 24. 7. Prázdninový den v Srdíčku 9:00 - 15:00
hodin
28. 7. – 1. 8. Příměstský tábor (pro předem
přihlášené děti od 5 do 10 let)
Út 26. 8. Setkání věřících maminek 9:00 – 11:00
hodin
Čt 28. 8. Prázdninový den v Srdíčku 9:00 – 15:00
hodin
MC BUDE BĚHEM PRÁZDNIN UZAVŘENO
V TĚCHTO TERMÍNECH:
14. 7. – 18. 7. MC ZAVŘENO – Příměstský tábor
28. 7. – 1. 8. MC ZAVŘENO – Příměstský tábor
4. 8. – 22. 8. MC ZAVŘENO - z technických
důvodů
Od 1. září 2014 bude v Mateřském centru opět
pravidelný program !!!
Těšíme se na Vás !!!
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