červen 2015

MěKS Konice srdečně zve všechny příznivce dechovky
na

Předseda Oděvního družstva Moděva Konice uspěl
v soutěži MANAŽER ROKU 2014
V letošním 22. ročníku prestižní manažerské soutěže MANAŽER
ROKU 2014, jejíž slavnostní vyhlášení proběhlo ve čtvrtek 23.
dubna v pražském Paláci Žofín za účasti prezidenta republiky
Miloše Zemana, členů vlády a významných manažerů, se umístilo
šest zástupců výrobních družstev, která jsou členy Svazu českých
a moravských výrobních družstev.
Z téměř 300 soutěžících postoupilo do finále letošního ročníku soutěže
77 finalistů, mezi nimi šest zástupců výrobních družstev. Z řad
předsedů výrobních družstev na tento dobrý výsledek dosáhli:
h
Ing. Leo Doseděl, předseda MODĚVA, oděvní družstvo, Konice
h
RNDr. Roman Hrnčíř, CSc., předseda Severochema, družstvo pro

chemickou výrobu, Liberec
h
Ing. Jiří Nesvadba, předseda Integra, výrobní družstvo, Zlín
h
Zdeněk Sobota, předseda OBZOR, výrobní družstvo, Plzeň
h
Radim Vítek, předseda Cyklos, výrobní družstvo, Choltice
h
Ing. Jindřich Zdráhal, předseda Mechanika Prostějov, výrobní

družstvo
Z uvedených finalistů zvítězili ve svých odvětvích a titul Manažer
odvětví obdrželi:
Ing. Leo Doseděl, předseda MODĚVA, oděvní družstvo, Konice –
v kategorii „Výroba a prodej textilu, oděvů a tkanin“,
Zdeněk Sobota, předseda OBZOR, výrobní družstvo, Plzeň – v kategorii
„Výroba součástek pro strojní zařízení“,
Ing. Jindřich Zdráhal, předseda Mechanika Prostějov, výrobní družstvo
– v kategorii „Výroba komponentů pro stavebnictví“.
Mezi deset nejlepších manažerů roku 2014 do žebříčku TOP 10 byl
Národní komisí zvolen:
Ing. Leo Doseděl, předseda MODĚVA, oděvní družstvo, Konice
- Pokračování na str. 3 -

V pátek 15.5.2015 jsme se dostali podruhé do České knihy rekordů s největší sekerou v České republice!
Před konickým zámkem se 15. května v 15:55
hodin sešla asi stovka příznivců, kteří přišli
fandit při zápisu rekordu. Největší
univerzální tesařskou sekeru vyrobil Pavel
Šín s dobrovolníky z Konice v průběhu cca
200 hodin. Toporo sekery bylo vytesáno
z jednoho kmene jasanu Janem Havelkou
a měří celkem 606 cm. Jasanové topůrko bylo
do Konice převezeno ze Svitav a s jeho
opracováním se začalo už na konických
Vánočních trzích.
Kovová část sekery je vyrobena
z tlustostěnného 10 mm plechu, přičemž ostří
je vykováno z pevného materiálu o tloušťce
15mm. Jen materiál na tuto část sekery stál
30 tisíc. Sekera vznikla za finanční podpory
města Konice a dalších sponzorů, jejichž
jména jsou na sekeře vyryta. Výška sekery je
2015 mm, obvod topora je v nejširším místě
127 centimetrů a ve zbytku topora 80
centimetrů. Oficiální měření provedl komisař
z pelhřimovské agentury Dobrý den, pan
Michal Jurečka.
Sekera je světovým unikátem, který přispěje
k p ro p a g a c i a z v i d i t e l n ě n í Ko n i c e

v celorepublikovém měřítku. Už teď se stala
atraktivním lákadlem pro fotografování před
konickým zámkem, kde bude trvale
v y s t ave n a . Po p u t u j e p o u z e n a 2 5 .
mezinárodní festival rekordů a kuriozit
v Pelhřimově, který se koná 12. a 13. června a
kam všechny srdečně zveme.
Závěrem mi dovolte poděkovat hlavně
iniciátorovi akce a předsedovi spolku
Muzeum řemesel Konicka, panu Pavlu Šínovi,
za jeho čas a zápal pro věc, starostovi, panu
Františkovi Novákovi, za finanční podporu,
kterou město Konice poskytlo, dále
společnostem Rols Konice a.s., Kovo Konice,
Mrňka a.s., TZ Grants s.r.o., ESPA TRANS s.r.o.,
Turistickému informačnímu centru Konice,
fyzickým osobám Jiřímu Dostálovi, Bc.
Jaroslavu Procházkovi, MUDr. Zbyňkovi
Mlčochovi (www.zmwh.cz), Bc. Iloně Šínové
a jmenovitě řemeslníkům Janu Havelkovi,
Josefu Konečnému, Antonínu Navrátilovi
a Ladislavu Šínovi, kteří se na výrobě sekery
podíleli.
Za Muzeum řemesel Konicka z.s.,
tajemnice Mgr. Zuzana Šínová
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ZPRÁVY Z RADNICE
Rada
města Konice
13. dubna 2015
Usnesení č.09/2015
1.Rada města Konice bere na vědomí informaci
o výpočtu stočného od provozovatele Moravské
vodárenské. Provozovatel navrhne technické
řešení na snížení nátoku dešťové vody.
2.Rada města Konice schvaluje podle §102 odst.2
písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., O obcích Změnu č.
4 organizačního řádu Městského úřadu Konice,
platného od 1.1.2012.
3.Rada města Konice vydává v souladu s § 11 a §
102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb.,
O obcích (obecní zřízení) Nařízení města Konice č.
2/2015, kterým se mění a doplňuje Nařízení
města Konice č. 1/2005, Tržní řád.
4.Rada města Konice schvaluje uzavření Smlouvy
o zřízení věcného břemene č.: PV014330031037/001 mezi městem Konice a E.ON
Distribuce, a.s., týkající se pozemku p.č. 5532 v k.ú.
Konice.
5.Rada města Konice schvaluje s účinností od
01.01.2016 poskytování finančního neúčelového
daru (dle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanský zákoník v platném znění) ve výši 1.000,Kč rodičům dítěte při účasti na „Vítání občánků“.
6.Rada města Konice schvaluje:
a) Účast města Konice na dubnové elektronické
aukci na nákup zemního plynu pro období 2016
a 2017 prostřednictvím společnosti ENTERplex
s.r.o., IČ: 29055601.
b) Smlouvu o spolupráci při výběru dodavatele
zemního plynu mezi městem Konice a společností
ENTERplex s.r.o., IČ: 29055601.
7.Rada města Konice schvaluje platový výměr č. 3
ředitelce Městského kulturního střediska Konice
dle předloženého návrhu.
8.Rada města Konice schvaluje „Smlouvu
o poskytnutí dotace na celoroční činnost“ pro Sbor
dobrovolných hasičů v Nové Dědině, IČO
62860585 ve v,ýši 20.000,- Kč.
9.Rada města Konice bere na vědomí zprávu
o změně provozní doby Mateřské školy Konice.
10.Rada města Konice bere na vědomí Inspekční
zprávu České školní inspekce, Olomoucký
inspektorát, o provedené inspekční činnosti na
Základní škole a gymnáziu města Konice.
11.Rada města Konice schvaluje:
d)Rozpočtové opatření č.9/2015 (25/2015/FIN).
Na základě rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční
dotace vydané Ministerstvem práce a sociálních
věcí v rámci Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost na financování projektu
č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00080 „Zvýšení kvality
poskytovaných služeb orgánem sociálně právní
ochrany dětí MěÚ Konice“ byla poskytnuta část
finančních prostředků, a to ve výši 261 764,82 Kč.
V příjmech bude rozpočtováno:
85 % Evropský podíl na položku 4116, ÚZ 33 5
13233 org. 90000008 - 222 500,10 Kč,
15 % Národní podíl na položku 4116, ÚZ 33 1
13233 org. 90000008 - 39.264,72 Kč,
Ve výdajích bude rozpočtováno:
Evropský podíl + národní podíl
§6171 Místní správa, pol.5011 platy zaměstnanců,
nástroj. zdroj ÚZ 33513233 orj. 0110 org.
9000008 - 110 658,10 Kč,
§6171 Místní správa, pol.5011 platy zaměstnanců,
nástroj. zdroj 33113233 orj. 0110 org. 9000008 19 527,90 Kč,
§6171 Místní správa, pol.5031 sociální pojištění,
nástroj. zdroj ÚZ 33513233 orj. 0110 org.
9000008 - 27 664,95 Kč,

§6171 Místní správa, pol.5031 sociální pojištění,
nástroj. zdroj 33113233 orj. 0110 org. 9000008 4.882,05 Kč,
§6171 Místní správa, pol.5032 zdravotní pojištění,
nástroj. zdroj ÚZ 33513233 orj. 0110 org. 9000008
- 9 959,28 Kč,
§6171 Místní správa, pol.5032 zdravotní pojištění,
nástroj. zdroj 33113233 orj. 0110 org. 9000008 1.757,52 Kč,
§6171 Místní správa, pol.5139 materiál,
nástroj. zdroj ÚZ 33513233 orj. 0110 org. 9000008
- 4 476,10 Kč,
§6171 Místní správa, pol.5139 materiál,
nástroj. zdroj 33113233 orj. 0110 org. 9000008 789,90 Kč,
diktafon, flipchart,
§6171 Místní správa, pol.5137 drobný dlouhodobý
hmotný majetek,
nástroj. zdroj ÚZ 33513233 orj. 0110 org. 9000008
- 18 252,90 Kč,
§6171 Místní správa, pol.5137 drobný dlouhodobý
hmotný majetek,
nástroj. zdroj 33113233 orj. 0110 org. 9000008 3.221,10 Kč,
dataprojektor, fotoaparát, skartovací stroj,
§6171 Místní správa, pol.5169 služby,
nástroj. zdroj ÚZ 33513233 orj. 0110 org. 9000008
- 10.200,00 Kč,
§6171 Místní správa, pol.5169 služby,
nástroj. zdroj 33113233 orj. 0110 org. 9000008 1.800,00 Kč,
§6171 místní správa pol.5139 materiál
nástroj. zdroj ÚZ 33513233 orj 0120 org 9000008 41 288,77 Kč
§6171 Místní správa, pol.5139 materiál,
nástroj. zdroj 33113233 orj. 0120 org. 9000008 7.286,25 Kč,
18% nepřímé náklady z dotace.
Čerpání finančních prostředků se řídí
Rozhodnutím o poskytnutí dotace vydaném MPSV.
V rozpočtu a účetní evidenci musí být příjem dotace
a čerpání označeny účelovým znakem 33 5 13233 a
33 1 13233, které umožní oddělené vyúčtování
skutečných příjmů a výdajů. Účelové prostředky
podléhají finančnímu vypořádání se státním
rozpočtem v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb.
e)Rozpočtové opatření č.10/2015 (26/2015/FIN)
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
-39/2015, č. projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015,
období duben až říjen 2015, ve výši455.000,- Kč.
V účetní evidenci musí být jejich příjem a čerpání
označeny účelovým znakem s uvedením nástroje
a zdroje, který umožní oddělené vyúčtování
skutečných příjmů a výdajů.
f)Rozpočtové opatření č.11/2015 (27/2015/FIN)
Jedná se převod finančních prostředků ve výdajové
části rozpočtu z rezerv činnosti místní správy na
zastupitelstvo. Změna nařízení vlády č. 37/2003
Sb. O odměnách za výkon funkce členů
zastupitelstev. Rozpočtové opatření ve výši
75.000,- Kč.
Rozpočtováno ve výdajích:
§ 6171 Činnost místní správy, pol. 5901 nespecif.
rezervy, org. 5000000 - 75 000,00 Kč,
§ 6112 Zastupitelstvo, pol. 5023 odměny členů
zastupitelstva, org. 3000000 - 66 300,00 Kč,
§ 6112 Zastupitelstvo, pol. 5031 sociální pojištění,
org. 3000000 - 6.400,- Kč,
§ 6112 Zastupitelstvo, pol. 5032 zdravotní
pojištění, org. 3000000 - 2 300,00 Kč.
12.Rada města Konice schvaluje uzavření Dohody
s Úřadem práce České republiky o vytvoření
pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku a dále
vytvoření 10 pracovních míst v roce 2015 na dobu
určitou pro výkon veřejně prospěšných prací.
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13.Rada města Konice bere na vědomí možnost
revitalizace distribuční sítě energie soustavy
veřejného osvětlení firmou Energie pod kontrolou.
Usnesení bylo schváleno v poměru: pro 5, proti 0,
zdržel se 0

Rada
města Konice
4. května 2015
Usnesení č.10/2015
1. Rada města Konice – Valná hromada společnosti
Služby města Konice spol. s r.o.:
a) Bere na vědomí výroční zprávu pro rok 2014
společnosti Služby města Konice spol. s r.o., Husova
347, 798 52 Konice, IČO: 48909467, sestavenou ke
konci účetního období k 31.12.2014.
b) Schvaluje účetní závěrku a výsledek
hospodaření za rok 2014 – zisk ve výši 3.315,77 Kč,
který bude sloužit k úhradě ztráty minulých let.
2. Rada města Konice doporučuje Zastupitelstvu
města Konice schválit účetní závěrku města Konice,
Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice, sestavenou
k rozvahovému dni 31.12.2014.
3. Rada města Konice doporučuje Zastupitelstvu
města Konice schválit celoroční hospodaření města
a závěrečný účet města za rok 2014 včetně zprávy
nezávislého auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření města za rok 2014, a to bez výhrad.
4. Rada města Konice:
a) Doporučuje Zastupitelstvu města Konice
schválit rozpočtové opatření č.12/2015.
Jedná se o převod finančních prostředků ve
výdajové části z rezerv na nákup pozemků a budov.
Rozpočtové opatření ve výši 100 000, 00 Kč.
Rozpočtováno ve výdajích:
§6409 Ostatní činnosti, pol. 5901 nespecif. rezervy,
org 5000000 - 100 000,00 Kč,
§3639 Komunální služby, 6130 pozemky, org.
16000000- 95 300,00 Kč ,
§ 3613 Nebytové hospodářství, 6121 budovy,
stavby , org. 16000000-4 700,00 Kč.
b) Schvaluje rozpočtové opatření č.13/2015.
Jedná se o převod finančních prostředků ve
výdajové části z rezerv na opravu polikliniky.
Rozpočtové opatření ve výši 50 000, 00 Kč.
Rozpočtováno ve výdajích:
§6409 Ostatní činnosti, pol. 5901 nespecif. rezervy,
org 5000000 - 50 000,00 Kč,
§3519 Ostatní ambulantní péče, 5171 opravy
a udržování, org. 16000000- 50 000,00 Kč.
c) Doporučuje Zastupitelstvu města Konice schválit
rozpočtové opatření č.14/2015.
Jedná se o změnu v rozpočtu města. Příjmy
z projektu „Realizace snížení energetické
náročnosti budovy městské polikliniky v Konici“,
projekt č. CZ.1.02/3.2.00/13.20102 akcep. č.
14166663 ve výši 428. 500,87 Kč.
V příjmech bude rozpočtováno:
Pol. 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR,
N,Z,UZ 54 5 15835 org. 9000010
404.695,29 Kč,
pol. 4213 Investiční přijaté transfery ze státních
fondů N,Z,UZ 54 1 90877 org. 9000010
23.805,58 Kč
Ve výdajích bude rozpočtováno:
Na položku Uhrazené splátky dlouhodobých půjček
8124 - 428.500,87 Kč.
Splátka ČS a.s. dle Smlouvy o úvěru č. 0396371499
ze dne 2.7.2014, článek V splácení úvěru, bod 1. ve
výši 428.500,87 Kč.
d) Schvaluje rozpočtové opatření č.15/2015.
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
-41/2015, č. projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015,
období květen až říjen 2015, ve výši 390 000,- Kč.
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V účetní evidenci musí být jejich příjem a čerpání
označeny účelovým znakem s uvedením nástroje
a zdroje, který umožní oddělené vyúčtování
skutečných příjmů a výdajů.
e) Schvaluje rozpočtové opatření č.16/2015.
Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci uvolněnou
Krajským úřadem Olomouckého kraje ve výši
20.000,- Kč pro Městské kulturní středisko Konice
na částečnou úhradu nákladů na projekt „ Divadlo
na zámku – 7. ročník “ přehlídky amatérských
divadel dle uzavřené Smlouvy o poskytnutí
účelových finančních prostředků.
V příjmech bude rozpočtováno na položku 4122,
ÚZ 00 212,
ve výdajích na § 3319, položku 5336, ÚZ 00 212,
org. 5000000.
V rozpočtu a účetní evidenci bude označení jejich
příjmu a čerpání účelovým znakem
00 212, případně jiným způsobem, který umožní
oddělené vyúčtování skutečných příjmů a výdajů.
Čerpání finančních prostředků se řídí Smlouvou
o poskytnutí účelových finančních prostředků.
f) Schvaluje rozpočtové opatření č.17/2015.
Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci uvolněnou
Krajským úřadem Olomouckého kraje ve výši
20.000, - Kč pro Městské kulturní středisko Konice
na částečnou úhradu nákladů na projekt „ Žváčkův
festival dechových hudeb – 20. ročník „ dle
uzavřené Smlouvy o poskytnutí účelových
finančních prostředků.
V příjmech bude rozpočtováno na položku 4122,
ÚZ 00 212,
ve výdajích na § 3319, položku 5336, ÚZ 00 212,
org. 5000000.
V rozpočtu a účetní evidenci bude označení jejich
příjmu a čerpání účelovým znakem
00 212, případně jiným způsobem, který umožní
oddělené vyúčtování skutečných příjmů a výdajů.
Čerpání finančních prostředků se řídí Smlouvou
o poskytnutí účelových finančních prostředků.
5. Rada města Konice bere na vědomí změnu
pracovního poměru ředitelů škol zřízených
městem, která od 1.5.2015 vyplývá z novely
školského zákona č. 82/2015 Sb., §166, kdy se
mění pracovní poměr ředitelů z určitého
šestiletého období na dobu neurčitou.
6. Rada města Konice bere na vědomí Protokol
o kontrole čj. ČŠIM-296/15-M České školní
inspekce, Olomoucký inspektorát, o provedené
kontrole na Základní škole a gymnáziu města
Konice.
7. Rada města Konice doporučuje Zastupitelstvu
města Konice schválit měsíční odměny
neuvolněných členů zastupitelstva za výkon
jednotlivých funkcí s účinností od 1.7.2015 ve výši:
člen zastupitelstva: 540,- Kč, člen rady 1.480,- Kč,
předseda finančního a kontrolního výboru
1.300,- Kč.
U členů zastupitelstva, kteří jsou současně členy
rady nebo předsedy výborů zastupitelstva se
odměny kumulují.
8. Rada města Konice:
a)Navrhuje Zastupitelstvu města Konice
neschválit prodej pozemku p.č. 910/1 v k.ú.
Konice.
b) Vyhlašuje záměr pronájmu pozemku p.č. 910/1
v k.ú. Konice.
9. Rada města Konice schvaluje Smlouvu o právu
provést stavbu mezi městem Konice
a Zemědělským obchodním družstvem Ludmírov.
10. Rada města Konice schvaluje zřízení komise
státní památkové péče ve složení:
předseda komise:Mgr. Lucie Tylšarová
členové komise: Ing. Tomáš Němec, Bc. Pavel Nerad
11. Rada města Konice bere na vědomí zpětvzetí
nabídky na prodej pozemků v k.ú. Čunín od
p. Vlkové.
12. Rada města Konice schvaluje žádost
o poskytnutí dotace na rok 2015 pro Mikroregion
Konicko ve výši 15 200,- Kč.
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13. Rada města Konice schvaluje „Smlouvu
o poskytnutí dotace na celoroční činnost“ pro Sbor
dobrovolných hasičů v Runářově, IČO 62860836,
ve výši 20 000 Kč.
14. Rada města Konice
a) na základě žádosti ÚP ČR, Krajské pobočky
v Olomouci, Kontaktní pracoviště Konice, o vydání
závazného stanoviska ve smyslu § 33 odst. 6
zákona č. 111/2006 Sb., O pomoci v hmotné nouzi,
ve znění pozdějších předpisů ve věci doplatku na
bydlení, souhlasí s tím, aby ÚP ČR, Krajské pobočky
v Olomouci, Kontaktní pracoviště Konice, určila za
osobu užívající byt pana Koutského Michala, nar.
2.7.1980, trvale bytem Masarykovo nám. 27, 798
52 Konice, který užívá za účelem bydlení ubytovací
zařízení Restaurace a Penzion Živnostenský dům
se sídlem v Konici, E. Beneše 71, jejímž jménem
jedná Dagmar Pavlovičová, IČO 88111491.
b) Pověřuje odbor sociálních věcí pro vystavování
dalších závazných stanovisek ve smyslu § 33 odst. 6
zákona č. 111/2006 Sb., O pomoci v hmotné nouzi,
ve znění pozdějších předpisů ve věci doplatku na
bydlení.
15. Rada města Konice schvaluje v souladu s §102
odst.3 zákona O obcích dodatek č. 2 k Rámcové
dohodě číslo O2OP / 439164, uzavřené dne
28.6.2013 mezi městem Konice a O2 Czech
Republic a.s.
Usnesení bylo schváleno v poměru: pro 5, proti 0,
zdržel se 0.

VÍTÁNÍ DĚTÍ – 25.4.2015
Dne 25.4.2015 přivítal pan starosta František
Novák v obřadní síni konického zámku deset
nových občánků Města Konice.
Srdečně blahopřejeme, matrikářky MěÚ Konice.

Sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci
s obcí Dzbel pořádá

6. června 2015

XXIII. ROČNÍK
POHÁDKOVÉHO LESA
od 8 hodin na tábořišti Borová,
poslední vstup ve 12 hodin
Přijde i kouzelník a s ním imitátor Václav Faltus
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- Pokračování ze str 1 „Vyhrát v kategorii Manažer odvětví a potom ještě
stát po boku nejvýznamnějších manažerů České
republiky a umístit se v TOP 10 je pro mě velmi
silným vnitřním zážitkem a zadostiučiněním, ale
z profesního hlediska také velmi silným závazkem
do budoucna. O to více si ocenění vážím, s pokorou
ho přijímám a jsem si velmi dobře vědom toho, že
ocenění nepatří pouze mně,“ uvedl k ocenění Ing.
Doseděl.
Umístění v soutěži MANAŽER ROKU je pro
představitele výrobních družstev skutečně velkým
úspěchem, neboť soutěž má precizní systém
objektivního hodnocení uchazečů, kteří musí
odpovídat přísným kritériím. Soutěžící, který se
nemůže nominovat sám, je hodnocen dvoukolově,
a to dvěma nezávislými komisemi. „Soutěž
Manažer roku je soutěží, kde se dělá vyhodnocení
nejdůsledněji, nejnáročněji a dělá se s nejvyšším
stupněm eliminace osobních vlivů,“ uvedl JUDr.
Rostislav Dvořák, předseda Svazu českých
a moravských výrobních družstev (SČMVD).
Představitelé výrobních družstev jsou v soutěži
MANAŽER ROKU dlouhodobě úspěšní, což je dáno
jejich výbornými výsledky v hodnocených
oblastech, mezi něž patří makroekonomické
ukazatele, produktivita práce, přidaná hodnota, ale
i manažerské a charakterové vlastnosti finalistů.
SČMVD vznikl v říjnu 1953. Jeho posláním je
zastupovat a podporovat členská družstva,
vytvářet ty nejlepší podmínky pro jejich rozvoj
a zajišťovat pro ně zejména ty druhy služeb, které
pro svou činnost potřebují. Role výrobních
družstev v ekonomice České republiky má
obrovský význam zejména pro jejich formu
a zaměření. Jsou to převážně střední firmy, které ve
s t a n d a rd n í c h e ko n o m i k á c h t vo ř í p á t e ř
hospodářství a stabilizátor zaměstnanosti.
Kontakt:
Mgr. Rodan Svoboda, Sekretariát SČMVD
Svaz českých a moravských výrobních družstev

INZERCE:
Koupíme dům v Konici nebo do 10 km,
opravy nevadí. Tel.: 773 513 220.

INZERCE:
Sháním chatu k odpočinku v Konici
a v okolí. Nejlépe u lesa.
Tel.: 792 284 168

ZPRAVODAJ KONICE
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ZŠ a G Konice
Naši žáci se v dubnu zúčastnili exkurze do
Osvětimi. Jak na ně toto místo zapůsobilo,
dokládají následující slohové práce.
Mgr. G.Vávrová, Mgr. J. Nedbal

Nejnaučnější výlet

Exkurze do Osvětimi
V pondělí 13. dubna jsme jeli na exkurzi do Polska.
Přestože jsme vyjížděli v pět hodin ráno a všichni
tím pádem byli ospalí, nálada v autobuse byla
dobrá. Cesta ubíhala rychle a u hranic s Polskem
byli už všichni úplně vzhůru.
Nejdřív jsme navštívili Auschwitz, tedy první část
koncentračního tábora. Auschwitz je původní
německé označení a dnes ho využívají především
Poláci, aby bylo zřejmé, že to, co se zde odehrávalo,
bylo vinou Němců. Člověku, neznalému historie
tohoto místa, by se na něm nemuselo zdát
prakticky nic zvláštního. Jen spousta cihlových
budov oplocených ostnatým drátem. Ale jen dokud
nevstoupí do některé z nich. Věci v nich uložené
byly majetkem těch, co tu byli zabiti. Nádobí, kufry,
hygienické potřeby, osobní věci a…taky vlasy.
Okolo čtyř tun vlasů, které Němci prodávali nebo
odesílali k dalšímu zpracování. Je tu také hromada
plechovek od cyklonu B, původně insekticidu,
který se zde začal využívat k hromadnému
vyvražďování. Zastavili jsme se také před popravčí
zdí. A teprve tady jste si uvědomili, jak se cítil vězeň
těsně před smrtí. Sledoval zeď, studený vítr mu
foukal do zad. Nevěděl, co se za ním odehrává a
jediné, co mohl dělat, bylo čekat na výstřel.
Poté jsme se přesunuli do druhé části
koncentračního (a v této části už i vyhlazovacího)
tábora Auschwitz-Birkenau. Nálada v autobuse
poněkud opadla. Novější část tábora se příliš
nezachovala, poněvadž se Němci při odchodu
snažili zničit důkazy svých činů. A jako by i příroda
věděla, jaká zvěrstva se zde odehrávala, hned po
našem příjezdu se obloha zatáhla a začal silně
foukat vítr. Jakmile projdete bránou, uvidíte více
než dva kilometry dlouhé prostranství, přes které
vedou koleje. Po těchto kolejích sem přijížděly
vlaky z celé Evropy. A zde také docházelo k
rozřazování. Jakmile vlak přijel, lidé byli vyhnáni z
vagónů pro dobytek a rozděleni na práceschopné a
„ten zbytek“. Ti byli okamžitě odvedeni do
plynových komor a zavražděni. Malá část, která
byla shledána práceschopnými, se nastěhovala do
baráků, původně určených pro ustájení koní. Tam,
kde mělo být čtyřicet koní, se muselo vměstnat
okolo dvou set lidí. Podmínky tu byly hrozné.
Hygiena žádná a často se sem nedostala ani voda.
Ti, kteří měli to „štěstí“ a byli vybráni, většinou
brzo zemřeli.
Na závěr naší exkurze jsme navštívili Krakov. Tady
jsme se šli projít a nakoupit nějaké suvenýry.
Osobně si myslím, že jsme do Krakova jeli hlavně
proto, aby se všem trochu spravila nálada. A asi to
zabralo, protože zpáteční cesta autobusem byla
poměrně veselá. Nakonec, dříve či později, každý
usnul, plný dojmů a emocí po dlouhém dni,
stráveném na velice smutném místě.
Tomáš Neuer, kvarta

Naše třída byla 13. dubna v Polsku. Cílem bylo
město Krakov a koncentrační tábor AuschwitzBirkenau. Nejprve jsme byli v první části
památníku koncentračního tábora Osvětim. Jen
z ostnatého drátu u vchodu člověka zamrazí
v zádech, to už ani nemusíte jít dál, abyste zjistili, co
za hrůzy se tu dělo. Byl to silný zážitek a rozhodně
bych nedoporučoval, abyste s sebou brali děti.
Prošli jsme asi pět bloků a krematorium. Nejhorší
byl vězeňský blok, ve kterém byly plynové komory
a popravčí zeď. Je to strašně nepříjemný pocit, když
víte, že na tom místě zemřelo mnoho lidí, a taky
víte, jakým krutým způsobem zemřeli. Hromady
bot, brýlí a lidských vlasů, to jsou jen některé věci,
které tu zbyly po nacistických zvěrstvech. Dokonce
i spolužáci, kteří se téměř neustále smějí, byli ještě
druhý den zamlklí. V druhé části, té větší, už se toho
moc nezachovalo, ale stále tu bylo poznat, co se tu
dělo. Kvůli velikosti celého objektu jsme prošli jen
sanitární barák, ubikační barák a strážní věž, ale i to
nám stačilo, víc už jsme vidět nepotřebovali.
Myslím si, že by toto místo měl navštívit každý
uvědomělý dospělý člověk, protože to, co se tu
stalo, by se už nikdy nemělo opakovat. Poté jsme se
přesunuli do Krakowa, královského města. Na
náměstí jsme dostali rozchod.I když většina
spolužáků vzala útokem obchody, stánky a kavárny,
někteří dali přednost procházce starobylými
uličkami kolem hradeb starého města, nebo se šli
podívat na hrad Wawel. V uličkách v centru jsme se
díky tomu, že tam bylo několik stejných obchodů se
suvenýry, několikrát zamotali, a někudy jsme prošli
nejméně čtyřikrát, a proto těm, kdo chtějí toto
město navštívit, doporučuji vzít si s sebou mapu.
Podle mého názoru tento výlet prospěl mně
i spolužákům a byl také dobře naplánovaný.
V Osvětimi se všichni něco dozvěděli a ponaučili se,
v Krakowě pak přemýšleli o tom, kde vlastně byli a
co tam zažili.
Jan Trávníček, kvarta

Projekt ke Dni Země

ČERVEN 2015
přírodou, se oblékli do zelené, vodu a vše kolem ní
zkoumali žáci třetího ročníku, a proto přišli
v modrém. Hnědá barva a téma „půda“ připadla na
čtvrťáky. Poslední barvou určenou žákům pátého
ročníku byla červená - téma ekologie, třídění
odpadů, recyklace.
V rámci projektu se uskutečnily také dvě exkurze,
jedna do vodárny na Březském vrchu a druhá do
čističky odpadních vod v Konici.
Domnívám se, že hlavní úkol projektu, a to
rozvíjení vztahů k životnímu prostředí a k přírodě,
byl splněn.
Mgr. Květoslava Coufalová
Dramatický kroužek ZŠ
Jak už se stalo dobrou tradicí na naší škole, měsíc
květen je ve znamení vystoupení dramatického
kroužku. Ten pracuje již několik let s dětmi 1. - 5.
ročníku.
Letošní program měl název „Se zvířátky do
pohádky“. Bylo to veselé pásmo básniček, říkadel,
tanečků a hlavně pohádek. Děti svými hereckými
výkony potěšily nejen svoje spolužáky, ale hlavně
rodiče, kterým zpříjemnily čtvrteční odpoledne
14. května 2015.
Vedoucí kroužku
Marcela Kýrová a Ludmila Krampolová

MŠ Konice
Slet čarodějnic v mateřské škole

A je to tu! Vše vyvrcholilo dne 30.4. ,,Sletem malých
čarodějnic“. Do naší školky letos přilétaly hned od
časného rána. Postupně si dotvářely své sluje,
které zdobily vyrobenými hady, pavouky,netopýry,
vařily kouzelné lektvary a vymýšlely zaklínadla. Po
čarodějných hrách se malé i velké čarodějnice
průvodem vydaly na náměstí, kde si společně
zatancovaly , pak zamířily kolem zámku na školní
zahradu, kde je čekalo spousta zábavyčarodějnická diskotéka, hry a soutěže . Nechybělo
ani speciální čarodějnické menu: pohár sojového
čaroděje, pekelný polévaný chlebíček, kouzelné
jablíčko, čaj ze stříbrného rendlíku, polévku
z žabiček, zapečené hadí ocásky s cuketou (obloha–
vodníkovy plátky,kuří oči), Saxanina pomazánka,
bobule ze španělského keře.
Čarodějnický den se v mateřské škole vydařil a děti
si ho parádně užily.

Děti přály maminkám
Ve středu 13. května 2015 se všichni žáci 1. stupně
naší školy zúčastnili projektu ke Dni Země „Naše
planeta má svátek“. Výuka v tento den probíhala
netradičně. Během projektu se střídaly činnosti
prováděné ve třídě s činnostmi venku, žáci
pracovali ve skupinách i samostatně, s pracovními
listy, s encyklopediemi, s interaktivní tabulí, zpívali,
cvičili, vystřihovali, lepili, kreslili na chodníku.
Netradiční bylo také oblečení dětí. Žáci prvního
ročníku přišli ve žlutém, tématem jejich projektu
totiž bylo slunce, druháci, kteří se zabývali živou

Již tradičně paří týden před druhou květnou nedělí
maminkám. Děti se na jejich svátek pečlivě
připravovaly. Při námětových hrách se vžívaly do
role maminek, naučily se písničky a básničky
o maminkách a také se snažily svoji maminku co
nejvěrohodněji nakreslit. Odpoledne jsme pozvaly
maminky do jednotlivých tříd, kde jim jejich děti
popřály a zároveň poděkovaly pásmem písniček,
básniček a tanečků. Na závěr představení předaly
maminkám dárečky, které vlastnoručně vyrobily.
V očích maminek se zaleskly slzy dojetí. Ani
v letošním roce nezapomněly děti z “Koťátek” na
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Komunitní plánování sociálních služeb Konicka
Řešit problémy v rodině
než se rozhoří – k tomu vyzvala
kampaň Sítě mateřských center

babičky v Domově důchodců v Jesenci, které
potěšily svým vystoupením a kytičkou.
Poděkování patří i společnosti BUSY Studená,
která zajistila bezplatnou dopravu pro naše děti.
MŠ Konice

Z činnosti děkanátního
Centra pro rodinu Kána Konice
v červnu 2015
Setkání seniorů ve společenství KLAS bude na
faře v Konici v pátek 5. června po ranní mši svaté
a adoraci (přibližně v 9 hodin).
V pátek 5. a 19. června bude pro děti od 16 do
17.30 hodin na faře v Konici Spolčátko. Mládež do
18 let se setká na faře v Konici v sobotu 6. a 20.
června v 18 hodin ve spolču BETA.
V pátek 19. června se setkají manželé v 19 hodin
na faře v Konici.
Dětská schola Skřivánci bude mít nácvik zpěvu 5.
a 19. června. V neděli 21. června vystoupí se
zpěvem při mši svaté v kostele sv. Libora v Jesenci.

POZVÁNKA
„Z kopce do kopce po muzeích
kolem Konice“
Veterán vehicle club Konice zve všechny příznivce
historických vozidel dne 20.6.2015 na setkání
motoveteránů pod názvem „ Z kopce do kopce po
muzeích kolem Konice“. První část výstavy pro
veřejnost proběhne v Konici na náměstí v době od
08.00 do 12.00 hod. Po 12.00 hod. vozidla přejedou
do obce „ Čechy pod Kosířem, kde bude
pokračovat druhá část výstavy.
Vstup na výstavu motoveteránů v Konici na
náměstí i v Čechách pod Kosířem je zdarma.
Za veterán vehicle club Arnold Rozehnal

Prázdniny v Srdíčku
Příměstský tábor pro děti od 5 do 11 let

Mateřské centrum Srdíčko pro vaše děti připravilo
příměstský tábor zaměřený na poznávání
a odhalování tajemství přírody kolem nás.

I.turnus 13.7. - 17. 7. 2015
II.turnus 3.8. - 7. 8. 2015
Nabízíme:poznávací program zaměřený na
přírodu,výtvarné tvoření, sportovní aktivity,
netradiční stolní a společenské hry. Nebude
chybět ani relaxace a odpočinek, oběd, odpolední
svačinka, celodenní pitný režim.
Celodenní provoz: 7.00 – 16.00 hodin – pondělí až
Pátek. Cena: 1400 Kč (v ceně: oběd, svačina, pitný
režim, materiál na tvůrčí dílny, výlet)
Maximální počet dětí: 15
Kontakt: Markéta Klíčová, 739 246 019
e-mail : charita.srdicko@centrum.cz
Přihlášky je nutné odevzdat
nejpozději do 19. června 2015.

I Mateřské centrum Srdíčko Konice se
připojilo 15. května 2015 k celorepublikové
kampani Sítě mateřských center. Cílem kampaně
při příležitosti Mezinárodního dne rodiny bylo
znovu upozornit na význam primární prevence
nežádoucích jevů v rodině i ve společnosti.
„Tíživé životní situace mohou potkat každého
z nás. Stačí drobný střet v rodině, neporozumění
zaměstnavatele, když potřebujeme slaďovat
rodinu a práci, nízká tolerance okolí a podobně.
Často se jedná o zdánlivé maličkosti, a pokud je
neřešíme hned, mohou přerůst v nepřekonatelné
krize v rodině a vést až k jejímu vyloučení na
okraj společnosti,“ vysvětluje hlavní podnět ke
spuštění kampaně Rut Kolínská, prezidentka Sítě
MC.
To, co spojuje mateřská centra zastřešená Sítí MC
po celé republice, by se dalo shrnout do sedmi
hlavních bodů. Nabízí bezpečný prostor pro
sdílení zkušeností rodičů. Disponují sítí
odborníků, jejichž služby samy přímo nabízí či
zprostředkovávají tak, aby byly co nejdostupnější
potřebným. Učí děti rané socializaci, zároveň
rozvíjí rodičovské dovednosti. Spojují generace a
posilují komunitní život. V neposlední řadě
pomáhají rodičům s návratem na trh práce. To vše
směřuje k jedinému cíli – zlepšování podmínek
života českých rodin.
K záměrům kampaně patří i snaha narušit
předsudky vůči poslání a přínosu mateřských
center. Centra proto na Mezinárodní den rodiny
otevřela své dveře a nechala návštěvníky
nahlédnout pod pokličku své bohaté činnosti.
Mateřské centrum Srdíčko Konice rozšiřuje již
osm let spektrum aktivizačních služeb

Program MC Srdíčko Pondělí (dle domluvy) Cesta ke zdravé rodině
– přímá pomoc rodinám, 739 246 008
Úterý (dle domluvy) Konzultační a informační
středisko v Srdíčku – základní individuální
poradenství a zprostředkování poradenství
v oblasti prorodinných služeb - 608 000 181,
dasatrnkova@seznam.cz
Třetí úterý v měsíci (9 - 11 hodin) Setkání
věřících maminek - 731 640 799,
blanka.hajkova@konice.charita.cz
Středa (8 - 12 hodin) Klub pro rodiče a děti,
739 246 019

3.6. Svátek dětí

10. 6. “1,2,3,4,5...počítáme”

17. 6. Afrika - den afrických dětí

24. 6. Hrajeme si na sluníčku
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

jposkytovaných zřizovatelem Charitou Konice.
Jako jediné neziskové zařízení na Konicku
a v blízkém okolí je zaměřeno na poskytování
služeb rodinám a to nejen v oblasti preventivního
a podpůrného charakteru. Posláním centra je
podpora rodin na Konicku a v blízkém okolí
v oblasti posilování rodičovských kompetencí,
zkvalitňování rodinných vztahů a v komplexní
podpoře rodin s dětmi, k předcházení
negativních jevů v rodinách.

Síť mateřských center o.s., vznikla v roce 2001.
Posiluje občanský život komunity, hodnoty
rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohu rodičů,
mateřskou a otcovskou roli ve společnosti,
podporuje právní ochranu rodiny, mateřství
a tvorbu rovných příležitostí pro všechny, usiluje
o zdravý život ve zdravém prostředí. Síť MC
poskytuje svým členům podporu a metodické
vedení, pomáhá vzniku nových MC, pořádá
semináře a konference, spolupracuje se státními
i nestátními organizacemi i se zahraničními
subjekty podobného zaměření. V současné době
sdružuje Síť MC téměř 300 členských MC.
Více: www.materska-centra.cz

červen 2015
Pátek (8 - 12 hodin) Klub pro rodiče a děti 739 246 019
Pátek (pro předem objednané) Laktační
poradenství, 739 246 019
M i m o ř á d n é a k c e - červen 2 0 1 5
8.6. od 16.30 hod. Léto a tradiční čínská
medicína, lektor Mgr. Lenka Kučerová
16. 6. od 15.30 hod. Nástrahy mezi paragrafy
III., lektor Mgr. Zdeněk Jedlička
12. 6. od 10.00 hod. Zdravý životní styl pro
děti, lektor Helena Tůmová
25. 6. od 9:30 Poradna Energy-diagnostika
přístrojem Supertronic pro předem
objednané – 739 246 008

Aktivity projektu "Rodina od A až do Z"
jsou podpořeny z dotačního programu
Rodina a ochrana práv a dětí MPSV
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KULTURNÍ
PŘEHLED
ČERVEN 2015
VÝSTAVY
VÝTVARNÝ OBOR ZUŠ KONICE
Od čtvrtka 28. května do neděle 14. června
2015, zámek Konice
Práce žáků výtvarného oboru Základní
umělecké školy Konice.
Otevřeno po - pá, 10 - 12 hod. a 13 - 15 hod., so
9 - 12 hod., 13- 17 hod., ne 14 - 17 hod.

VÝSTAVA UMĚLECKÝCH ŘEMESEL
Ve středu 17. června v 17 hodin zahájení
výstavy módní přehlídkou, ve čtvrtek 18.
června Tvořivá dílna s ukázkami řemesel, od
9 do 12 a od 13 do 16 hodin , zámek Konice

Iva VANŽUROVÁ - krajka, malba na
hedvábí
Petra JŮZOVÁ - drát
Ivana MAJVALDOVÁ - ryté sklo
Jana ZAMAZALOVÁ - keramický šperk,
kachle

ZÁMEK
Prohlídková trasa
Otevírací doba od 1. 6. 2015 do 31. 8. 2015:
Po - Pá 9.00 - 12.30, 13.00 - 16.00 So 9.00 12.30, 13.00 - 17.00 Ne 14.00 - 17.00
Prohlídková trasa zámku Konice
Začátek prohlídky vždy v celou hodinu, kromě
12.00 hod. Poslední prohlídka hodinu před
ukončením otevírací doby.
Doba trvání prohlídky je cca 60 minut
(po dobu prohlídky je TIC Konice uzavřeno,
děkujeme za pochopení).
informace na tel.: 739 333 721, 602 934 905
Cena vstupného do expozic: 50,-Kč / 25,-Kč
POZVÁNKA
Základní organizace ČSCH v Konici Vás zve na
tradiční místní Výstavu drobného zvířectva,
která bude rozšířena o 15 ročník soutěžní výstavy
mladých králíků ve dnech 15.8. a 16.8. 2015. ve
svém areálu za Křižíkovou ulicí. Otevřeno pro
veřejnost bude v So 15.8. od 13.00 do 18,00 hod.
a v Ne od 8.00 do 16,00 hod. Jako vždy bude
zajištěno bohaté občerstvení včetně točeného piva
a další speciality. Tradiční bohatá tombola, hlavní
výhra živé sele. Pro děti dvě nafukovací skluzavky
a jízda na ponících. Srdečně Vás zvou pořadatelé
Z.O. Konice.
Páleník L, předseda

Otevřeno od 18. června do 30. srpna, po - pá, 10
- 12 hod. a 13 - 15 hod., so 9 - 12 hod., 13- 17
hod., ne 14 - 17 hod.

ODPOLEDNE S PÍSNIČKOU
Ve čtvrtek 11.června 2015 od 15 do 19
hodin, zámek Konice

OSMNÁCTÉ 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.

ŽVÁČKŮV FESTIVAL
V neděli 14. června 2015, Konice - zámecký
park. Zahájení ve 13 hodin slavnostním
průvodem kapel městem.

ŽVÁČKŮV FESTIVAL
dechových hudeb
XX. ročník

KPH
Poděkování sponzorům
Děkuji všem sponzorům za finanční podporu
koncertní sezony 2014/2015 a věřím, že nám i
nadále zachovají svoji přízeň v následující
koncertní sezoně 2015/2016.
Partneři 27. koncertní sezony 2014/2015:
František Novák - starosta Konice, Božena
Sekaninová - senátorka, Ing. Svatopluk Odehnal kamenosochařství Konice, FARMAKAT s.r.o. NOVÁ LÉKÁRNA KONICE - Mgr. Kateřina
Přikrylová, MUDr. Zdeňka a Stanislav Víchovi praktičtí lékaři, MUDr. Anna Eyerová - praktická
lékařka, MUDr. Irena Lenfeldová - zubní lékařka,
Jiří Dostál - zubní technik, Anna Svobodová - služby
motoristům, Svatava Zavíralová - drogerie Konice,
MUDr. Anna Látalová - dětská lékařka, MUDr.
Svatava Dvořáková - zubní lékařka, MUDr. Libor
Švec - lékař pro děti a dorost, Petr Fráňa Zabezpečovací systémy, RNDr. Ludmila Dvorská Lékárna Konice, MUDr. Jiří Vrba – ortoped.
Předprodej abonentek bude zahájen v polovině
září na turistickém informačním centru.
Srdečně Vás zvu na první koncert 28. koncertní
sezony 2015/ 2016, který se uskuteční ve středu
21. října 2015, pozor změna času, koncert začíná
mimořádně v 18 hodin na zámku v Konici.
Koncertní sezonu zahájí pěvkyně Jarmila
Chaloupková za doprovodu loutnisty Briana
Wrighta. Zazní světské madrigaly z 16. století.
Mgr. Ludmila Kopečná Nedomanská
předsedkyně KPH Konice

HOLÓBKOVA MOZEKA - ZUŠ Konice,
MALOHANÁCKÁ MUZIKA - ZUŠ Konice
a Jevíčko, DÚBRAVANKA, LOŠTICKÁ
VESELKA
ŽADOVJÁCI, MAŽORETKY VEČERNICE Z U Š Ko n i ce, N á ro d o p i s ný s o u b o r
PANTLÉK z Němčic nad Hanou
Vstupné: 50,- Kč.

INZERCE:
Hledám ke koupi byt. 2+1 nebo 3+1,
pokud možno s balkonem. 792 273 285

ČERVEN 2015
Pojďte s námi na patchwork
V dnešní uspěchané době zažívají ruční práce
velkou popularitu a to zejména proto, že poskytují
svému tvůrci chvíle odreagování, umožňují
projevit kreativitu a nakonec radost a uspokojení
z hotového výrobku. Toto vše mi dává rukodělná
technika patchwork a dovolte mi, abych vás s ní
v krátkosti seznámila.
Kořeny patchworku najdeme už v dávných
východních kulturách – Egypt, Sýrie, Turecko,
Persie a Čína. Vznikl z nouze, z potřeby využít
každý kousíček látek na zhotovení nebo opravu
oděvu či pokrývky.
Název patchwork pochází z angličtiny. Angličanky
tuto techniku rozšířily a spolu s prvními
anglickými přistěhovalci přišla do Ameriky. A zde
byl patchwork doveden k dokonalosti a stal se
národním fenoménem a kulturou, možná
i životním stylem. Šití patchworkových dek –
quiltů – patřilo ke každodenní činnosti
amerických žen. Bývalo zvykem tyto přikrývky
zhotovit a darovat k nějaké životní události,
nejznámější jsou svatební quilty. Říká se, že každá
americká dívka měla mít 13 pokrývek. Dvanáct ke
každodennímu použití, třináctou, nejkrásněji
zdobenou, svatební. Podle některých historických
pramenů se patchworkové přikrývky používaly
jako tajné kódy při osvobozování černých otroků
v 1. polovině 19. století.
Nejvhodnější český ekvivalent pro slovo
patchwork je „textilní mozaika“. Velmi prozaicky
řečeno: novou drahou látku „nesmyslně“
rozřežeme na velké množství malých kousíčků
a potom je zase dlouho sešíváme dohromady.
Výsledkem této činnosti jsou nádherné deky,
přehozy, ubrusy, polštáře, nástěnné dekorace, ale
i oděvy a ostatní téměř umělecká díla.
Za posledních deset let zaznamenal patchwork
v České republice velký rozmach a má spoustu
příznivkyň, i když nepatří mezi tradiční česká
řemesla. Jsou zakládány patchworkové kluby
a spolky, kde se setkávají nadšené švadlenky
a předávají si zkušenosti s touto činností.
Sama se touto výtvarnou technikou zabývám již
deset let. Zúčastnila jsem se mnoha kurzů
a workshopů, mám zkušenosti s lektorováním
kurzů, pravidelně jsem zvána na řemeslné trhy
v Prostějově a širším okolí.
V roce 2009 jsme se stejně „postiženými“
kamarádkami připravily výstavu našich výrobků
v prostějovském muzeu. Samostatnou výstavu
jsem měla v roce 2012 v Letovicích a také se
zúčastňuji patchworkových výstav ve Fulneku
a v Brně.
S mou tvorbou se můžete seznámit na webových
stránkách www.evape.cz, kde kromě patchworku
najdete i šperky z polymerových hmot nebo
korálků, které vyrábíme s dcerou Petrou.
Ráda předávám své zkušenosti ostatním
nadšencům a s lektorováním volnočasových
aktivit mám zkušenosti. O tom svědčí získání
certifikace 1. stupně v Českém systému kvality
služeb, jehož vlastníkem je Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR.
Dovolte mi proto, abych vás pozvala na
připravovaný kurz patchworku, který bude od
měsíce září probíhat v Konici. Bude pro vás
připravena ukázková hodina a pro zájemce kurz
pro začátečníky. Zde se seznámíte se základními
technikami a ušijete si tzv. základovou deku,
polštářky, kabelky a jiné drobnosti.
Pokud tedy máte zájem, budu ráda, když mi zašlete
mail na adresu eschwarzova@seznam.cz nebo se
přihlásíte osobně v kanceláři Turistického
informačního centra v Konici, tel. 582 334 987,
mobil: 739 333 721.
Těším se na setkání s vámi. Eva Schwarzová
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Hearth.net ve spolupráci s Lesním klubem
Meluzína přináší darem divadelní pohádku

Světýlka radosti

KČT KONICE Eva Antlová

pro dospělé a děti
dne 16. 6. 2015 v 16 hodin na Cimburku
V případě nepříznivého počasí se představení
odehraje v Kulturním domě Městečka Trnávky.
Přijďte všichni, malí i velcí rozsvítit radost
v srdci.
Darovat a být obdarován je krásné.
hearth.net

Program KČT
červen 2015
Sobota 6.6.2015 - Dzbel – sraz v 9 hod. na kruháči,
po červené značce do Šubířova, přejdeme na žlutou
zn. a dojdeme do Dzbele, kde se koná Pohádkový
les. 15km
Sobota 13.6.2015 - Skřípov – sraz v 10.00hod. na
kruháči, po červené značce na rozcestí, odbočíme
doleva přes silnici na skřípovský mokřad
a projdeme celou vesnicí. U rybníka odbočíme
doleva a dojdeme na pěkné zákoutí dvou rybníků.
Zpět přes les do Konice. 14km
Sobota 20.6.2015 - Konické štrapáce - sraz
v 7.30hod. turistický pochod 10,20 a 35km.
Neděle 28.6.2015 - Stražisko – sraz v 13hod. na
autobusovém nádraží. Přes Cihelnu k Zavadilce, po
silnici Štarnov a dále po modré značce na Stražisko,
zde se občerstvíme. Zpět po silnici do Konice 15km
Zdrávi došli!!!!!

Odbor klubu českých turistů TJ Spartak Přerov
ve spolupráci s turisty z Konice, pivovarem
Litovel a pod záštitou starosty města Konice
pořádá v sobotu 20. června 2015

38. ročník turistického pochodu
KONICKÉ ŠTRAPÁCE
17. ročník cykloturistické jízdy
NA KOLE OKOLO KONICE
Prezence: Restaurace Na Bytovkách, cca 600 m od
nádraží ČD po červené turistické značce a vlastním
značení. U restaurace je parkoviště pro osobní
automobily, bude označeno.
Start: Průběžný v době od 6.30 do 9.30
Cíl: Restaurace Na Bytovkách v době od 10.00 do
19.00

Turistický pochod – Javoříčko

Jako již po několik roků, tak i letos, jsme se
vypravili koncem května na turistický pochod do

Javoříčka. V tomto roce oslavujeme 70. výročí
osvobození a ukončení války a vzpomínáme
sedmdesáti roků od vypálení obce Javoříčka.
Z Konice jsme vyšlápli v hojném počtu 38 osob
a dvou psů. Zdolali jsme Březský vrch, došli jsme
do Hvozdu a Taramkou do Vojtěchova. Ještě jeden
kopeček a již se nám rozprostřel obzor a před námi
se otevřela krajina. Z dálky jsme již zaslechli
vojenský marš, který se ozýval z Javoříčka. Sešlo se
tu mnoho občanů, pamětníků, pozůstalých
i zástupců vypálených družebních obcí. Tohoto
pietního aktu se zúčastnili i zástupci ČR: Bohuslav
Sobotka, předseda vlády ČR, Jiří Rozbořil, hejtman
Olomouckého kraje a další. Všichni přítomní si
připomenuli hrdinství všech těch, kteří bojovali za
svobodu, zavzpomínali na hrůzy, které se
odehrály na sklonku války i v našem blízkém okolí
v Javoříčku. Po pietním aktu jsme navštívili
muzeum, které bylo zbudované u příležitosti 70.
výročí vypálení Javoříčka. Nová expozice
v prostorách školy zachycuje tragédii, která se
odehrála pár dnů před ukončením války. V budově
se nachází kinosál, kde se promítá dokumentární
film o historii a současnosti této obce.
Na zpáteční cestě jsme si chtěli užít dobrého počasí,
a tak jsme zvolili cestu kolem jeskyně přes
Zkamenělý zámek a Průchodnici. Je to přírodní
rezervace zvaná Špraněk s naučnou stezkou, na
které jsou umístěny informační tabule.
Po krátkém zastavení a občerstvení ve Vojtěchově,
v hospůdce „U Mohykána“, jsme vystoupali do
kopce na Průchodnici. Odtud jsme pokračovali přes
Srdéčko a Březsko zpět do Konice. Výlet se vydařil,
počasí nám přálo, ušlápli jsme 26 km a všichni
účastníci byli spokojeni.

Eva Antlová, KČT

Žijí s námi,
psi, kočky, králíčci, fretky a spousta
dalších…………
V minulých článcích jsme si říkali něco o péči
o zuby a uši. U péče o tělo zůstaneme a řekneme si,
jak se starat o srst. Starat se musíme o jakýkoli typ.
O nějaký možná méně ,o nějaký více, ale u žádného
typu se tomu nevyhneme. Proto bychom již při
výběru psa na to měli brát ohled a položit si
zásadní otázku, kolik času jsme ochotní denně
věnovat péči o srst svého psa. Ano, péče o srst by
měla být každodenní. Zároveň při tom i zjistíte,
jestli zvíře není někde zraněné, něco ho nebolí,
zkontrolujete, jestli nemá klíšťata či jiné parazity.
Je to také prospěšná činnost pro upevňování vazeb
mezi vámi a zvířetem. Je ale zřejmé, že oprášit za
minutu Jack Russel teriéra bude jednodušší než
vyčesat afghánského chrta.
Jaké typy srsti u psů tedy máme? Původním typem
psí srsti je srst s podsadou, je tvořena pevnými
pesíky (krycí chlupy) doprovázenými krátkými

jemnějšími chlupy (podsadou). Tato srst může být
různé délky a pevnosti. U labradorů je krátká,
u německých ovčáků středně dlouhá,
novofundlandský pes ji má dlouhou. Husky či
malamut má pesíky pevné, španělé a setři ji mají
jemnější, proto se musí často česat, jinak plstnatí.
Péče tedy spočívá v pravidelném vyčesávání
a kartáčování. Nestříhají se a nemusí se často
koupat. Naopak podsada schne velmi dlouho
a když je zima nebo se pes nedostatečně vysuší,
hrozí prochlazení. Tato dvojitá srst dobře izoluje,
proto psi s tímto typem srsti můžou být chováni
venku. Na jaře a na podzim výrazně líná. Hladká
srst má pouze krycí chlupy, podsada chybí. Velcí
psi s touto srstí se můžou chovat venku, ale jen za
předpokladu, že mají kvalitně zateplenou či
v yh ř íva n o u b o u d u . J e d n á s e n a p ř í k l a d
o krátkosrsté ohaře, jako je maďarský či výmarský.
Malí psi s touto srstí, jako je mops, hladkosrstý
jezevčík či brabantík ,ven nepatří. Péče o srst je
jednoduchá, stačí pravidelně kartáčovat. Chlupy
doma nejsou tak nápadné, není jich tolik, ale zase
se zapichují do čalounění a koberců a jdou
obtížněji odstranit. Dalším typem srsti je
hedvábná srst. Ta podsadu mít může i nemusí.
Hedvábnou srst bez podsady mají jorkšírští
teriéři, maltézáček nebo havanský psík. I podsadu
mají pekinézové nebo shi-tzu. Tato srst je velmi
náročná na péči, měla by se každý den česat, jinak
plstnatí. Také vyžaduje častější koupání než jiné
typy. Srst roste do délky, málo líná, tak je potřebné i
zastřihávání. Kudrnatou neboli kadeřavou mají
například pudlíci, bišonci nebo bedlington teriéři.
Tuto srst tvoří spirálovitě stočené pesíky, podsada
chybí. Línání je neznatelné, protože se odumřelé
chlupy zachycují v okolní srsti. Kartáčování je
proto nezbytné. Srst neustále dorůstá, proto se
stříhá. Takzvanou hrubou srst má většina teriérů
nebo knírač. Tato srst má pevné pesíky a velmi
hustou podsadu. Velmi dobře chrání před vlivy
počasí a nástrahami okolí, jako je například trnité
křoví. Hrubá srst vyžaduje trimování. Trimování je
"vytahování" staré zralé srsti prsty nebo pomocí
speciálního trimovacího nožíku.
Nevytrimovaného psa srst svědí, může plstnatět,
zachytávají se v ní více nečistoty a hodně
vypadává, líná. Hrubá srst se nesmí stříhat. Po
opakovaném stříhání pesíky ztrácí pevnost, mizí
podsada a srst tak ztrácí svou výjimečnou chránící
funkci. Zvláštní druh srsti se schválně nechává
plstnatět a jen se formuje prsty do provazců.
Nečeše se. Takovou srst má například komondor
nebo puli, u nás málo známá plemena.
Toto dělení není absolutní, existuje mnoho
přechodů mezi těmito typy a i v rámci jednoho
plemene se vyskytují různé druhy srstí. Jedno ale
mají společné, a to potřebnou péči. Proto vždy psa
vybírejte s rozmyslem a ohledem i na typ srsti.
Bude váš čas potřebovat.
MVDr. Eva Kouřilová
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