leden 2014

Vánoční trhy 2013
V sobotu 14. prosince 2013 se na konickém
náměstí uskutečnily již 19. Vánoční trhy. Počasí
bylo letos příznivější než v předchozích letech,
a tak i návštěvnost byla výborná. Náměstí se
v časných ranních hodinách zaplnilo stánky
i vůní punče, který navodil příjemnou vánoční
atmosféru.
Sobotní kulturní program odstartoval již po
9. hodině. Vystoupila dívčí skupina REBELKY,
následovaly koledy v podání dětí konického
dětského domova a dopolední program
uzavřela skupina NEOPETS, jejímiž členy jsou
žáci ZUŠ Konice.
Odpoledne koncertovala HOLÓBKOVA
MOZEKA a znovu se představili NEOPETS.
V podvečerních hodinách následovalo
vystoupení šermířské skupiny EQUES TEMPUS,
jejichž ukázky ohnivého turnaje zaujaly snad
všechny diváky.
Hlavním tahákem večera se pak stala kapela
ABBA REVIVAL z Hranic na Moravě. Zaujala
všechny posluchače na zaplněném náměstí
svým dynamickým vystoupením, které
korespondovalo s předvánoční náladou.
Největší pozornost tradičně patřila ohňostroji.
“Letošní ohňostroj je opět originální, dynamický
a s překvapením,“ navnadil přítomné moderátor
Petr Polák. Zhruba desetiminutová show, na
skladbu “Dva kroky před peklem” uchvátila
všechny přihlížející. Již tradičně ohňostroj
zajišťovala firma Flame in Stars, na jejíž
ohňostroj přispělo víc jak třicet sponzorů.
Městské kulturní středisko se i v letošním roce
zaměřilo především na kulturní program.
Poděkování ze strany MěKS patří i firmě
Astorie, a.s., která byla jeho jediným
sponzorem a svým finančním příspěvkem
přispěla k bohatosti programu. Dík za velkou
technickou pomoc patří také Městu Konice.
Celý program ukončila vánoční tombola
a koncert skupiny TAMDEM z Protivanova.
Zbývá tedy už jen těšit se na příští jubilejní
20. ročník Vánočních trhů.
JN
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Mikulášská nadílka v MC Srdíčko
4.12.udělala radost dětem i maminkám.
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Vánoční výstava v Konici

Letošní vánoční výstava byla pojata v duchu
tradičních vánočních zvyků, proto na stole
s krásnou perníkovou dědinkou nechyběla
vánočka, vlašské oříšky, vánoční stromeček,
rozkrojená jablíčka ani zlaté prasátko
a skořápkové lodičky.
Prodejní výstava dokázala potěšit každého
návštěvníka. Na výstavě byly mimo jiné práce
dětí z mateřské a základní školy v Konici,
Mateřského centra Srdíčko, klientů
Domova důchodců v Jesenci, Domu
pokojného stáří v Bohuslavicích, Domu
pro seniory Ludmírov a ústavu sociální
péče Paprsek Velké Opatovice.
Většina návštěvníků vernisáž výstavy, která
proběhla první adventní neděli, spojila také
s rozsvícením vánočního stromu. Letos městu
věnovali krásný stříbrný smrk manželé Lužní
z Přemyslovic, jak uvedl konický
místostarosta Petr Vařeka, který krátce
pozdravil všechny, kdo se na náměstí sešli.
JN
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ZPRÁVY Z RADNICE
Rada
města Konice
11. listopadu 2013
Usnesení č.54/2013
1.Doporučuje ZM schválit rozpočet města Konice na rok
2014 v jeho příjmové i výdajové části dle předloženého
návrhu. 2.Bere na vědomí úpravu návrhu rozpočtu
města na rok 2014 oproti předloženému návrhu do
finančního výboru. 3.Bere na vědomí zprávu
z průběžného přezkumu hospodaření města a vyzývá
FO k nápravě zjištěných nedostatků. 4.Ukládá FO
vyjmout movitý majetek ze správy ZŠ a G Konice. 5.Bere
na vědomí oznámení ředitele ZŠ a G Konice o vyhlášení
volného dne 13.11.2013 z technických důvodů.
6.Schvaluje šachovému oddílu TJ Sokol Konice výpůjčku
zasedací místnosti na zámku v Konici za účelem konání
zápasů oblastního přeboru šachových družstev v době
od 9 do 15 hod. ve dnech: 1.12.2013 a dále 19.01., 16.2.
a 23.3. 2014. 7.Schvaluje smlouvu o výpůjčce č. 352013. Jedná se o výpůjčku části pozemku p.č. 486/1
v k.ú. Nová Dědina od zemědělské společnosti TERRIS
Budětsko a.s. pro město Konici za účelem umístění
kontejnerů na tříděný sběr odpadů. Smlouva se uzavírá
na dobu neurčitou. 8.Navrhuje ZM neschválit prodej
části pozemku p.č. 468/1 v k.ú. Konice. 9.Vyhlašuje
záměr prodeje části pozemku p.č. 1033/1 v k.ú. Konice.
10.Navrhuje ZM neschválit prodej části pozemku p.č.
2416 v k.ú. Čunín. 11.Schvaluje rozpočtová opatření
č.55, 56, 57, 58, 59 a 60/2013, která se týkají:
a)č.55/2012: Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci
uvolněnou Krajským úřadem Olomouckého kraje ve
výši 179.000,- Kč na úhradu výdajů vzniklých
v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR, vyhlášených na 25. a 26. října
2013.b)č.56/2013 -Jedná se o účelovou neinvestiční
dotaci z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR na výdaje jednotek
sborů dobrovolných hasičů obcí. Na základě usnesení
Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/6/49/2013 ze
dne 27.9.2013 je poskytnuta tato dotace ve vý ši 4.250,Kč na věcné vybavení neinvestiční povahy. c)č.57/2013
- Jedná se o převod prostředků ve výdajové části
rozpočtu mezi paragrafy místní správy a komunální
služby. Rozpočtové opatření ve výši 7.000,- Kč.
d)č.58/2013 - 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. MPV –VN -60/2013 ze dne 25.4.2013, a MPV – VN90/2013 ze dne 16.5.2013,
č. projektu
CZ.1.04/2.1.00/03.00015, dodatek č. 1, pro dva
pracovníky na období listopad 2013 (prosinec bude
rozpočtován v lednu 2014) ve výši - 30.000,- Kč.
e)č.59/2013 - Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci
ve výši 127.972,- Kč. Finanční prostředky jsou určeny
na realizaci projektu s reg. č. CZ.1.04/4.1.01/69.00050
v rámci Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost. f)č.60/2013- Jedná se o převod
prostředků výdajové části rozpočtu mezi paragrafy
poliklinika na revize a nespecifikované rezervy místní
správy. Rozpočtové opatření ve výši 10.000,- Kč.
12.Vyhlašuje záměr darovat část pozemku p.č. 1033/1
v k.ú. Konice.
Usnesení schváleno v poměru: pro 4, proti 0 zdržel se 0

Rada
města Konice
2. prosince 2013
Usnesení č.55/2013
1.Schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky
plynu mezi městem Konice a společností Akcenta
energie, a.s., IČ: 27945251, a to na dobu určitou od
1.1.2014 do 31.12.2015. 2.Neschvaluje žádost Wtórpol,
ul. Žurawia 1, 26 – 110 Skaržysko – Kamienna
o umístění kontejnerů na sběr použitých textilií, obuvi
a hraček v Konici. 3.Doporučuje ZM schválit Směrnici
města Konice č.4/2013 – schvalování účetní závěrky.
4.Neschvaluje podle § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000
Sb. O obcích smlouvu o vzájemné spolupráci při
realizaci projektu SMO ČR „ Systémová podpora rozvoje

meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních
obvodů obcí s rozšířenou působností“ a rozhodla se
k projektu nepřistoupit. 5.Schvaluje podle § 102, odst. 3
zákona č. 128/2000 Sb. O obcích „Informační koncepci
Městského úřadu Konice“ vytvořenou v souladu s § 5a
zákona č. 365/2000 Sb. O informačních systémech
veřejné správy. 6.A)Schvaluje rozpočtová opatření č. 61,
63 a 64/2013, která se týkají: a)č.61/2013: Jedná se
o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou
Ministerstvem zemědělství ČR č.j. 57434/2013-MZE16221 ve výši 20.550,- Kč určenou na výsadbu
minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin
a na náhrady zvýšených nákladů za období 2. pololetí
roku 2012 4.950,- Kč a za období 1. pololetí roku 2013
ve výši 15.600,- Kč. c)č.63/2013: Jedná se o převod
prostředků ve výdajové části rozpočtu mezi paragrafy
ve výši 9.500,- Kč. d)č.64/2013: Jedná se o účelovou
neinvestiční dotaci uvolněnou Krajským úřadem
Olomouckého kraje ve výši 152.560,- Kč na činnost
odborného lesního hospodáře za období III. čtvrtletí
2013 v případech, kdy jeho činnost hradí stát.
B)Doporučuje ZM schválit rozpočtová opatření č. 62
a 65/2013, která se týkají: b)č.62/2013: Jedná se
o převod prostředků ve výdajové části rozpočtu na
rozšíření kanalizace Jiráskova ul. Konice ( investice) ve
výši 110.000,- Kč. e)č.65/2013: Jedná se o investiční
transfer Vodovodu Pomoraví, sv. obcí, na vodovod Nová
Dědina. Rozpočtově neutrální změna paragrafů ve
výdajové části rozpočtu ve výši 150.000,- Kč.
7.Doporučuje ZM schválit Dodatek č.1 – Změnu stanov
Mikroregionu Konicko dle přílohy. 8.Schvaluje Úřadu
práce ČR se sídlem na Karlově nám. 1359/1, 128 01
Praha 2 prodloužení smlouvy o výpůjčce ze dne
8.12.2011 o rok, tj. do 31.12.2014. Jedná se o výpůjčku
vybavení pronajatých kanceláří v městské budově Na
Příhonech 405, Konice. 9.Bere na vědomí oznámení ZŠ a
G Konice o prodloužení dohody mezi ZŠ a G města
Konice a Úřadem práce ČR, Dodatek č. 1 k Dohodě o
vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP a
poskytnutí příspěvku č. MPV – V- 13/2013.
10.Schvaluje odměny řediteli ZŠ a G Konice a ředitelce
Mateřské školy Konice dle předložených návrhů.
11.Bere na vědomí informaci o výsledcích srovnávacího
výzkumu Město pro byznys Olomouckého kraje 2013.
12.Bere na vědomí: a) Sebehodnotící zprávu MěÚ
Konice zpracovanou v rámci modelu CAF v roce 2013. b)
Plán zlepšování práce pro období 2013-2014,
vyplývající ze sebehodnotící zprávy CAF.
Usnesení schváleno v poměru: pro 4, proti 0, zdržel se 0

Zastupitelstvo města Konice
9. prosince 2013
Zápis č. 17/2013 ze 17. veřejného zasedání
Zastupitelstva města Konice konaného dne 9.prosince
2013 v malém sále zámku v Konici.
Přítomni: Růžičková Marta, Mgr. Vymětal Antonín,
Kučera Jiří, Machač Stanislav, Novák František, Ing.
Odehnal Svatopluk, Mgr. Schön Jaromír, Mgr. Vařeka
Petr, Ing. Ullman Petr, Ing. Doseděl Leo, MUDr.
Lenfeldová Irena, Dvořák Milan, Šmída Vlastimil, Ing.
Eyer Jan, Marek Karel
Tajemník: Ing. Bc. Opletal Dušan
Program:
1.Zahájení
2.Kontrola usnesení ZM a RM za období od 14. 10. 2013 do
9. 12. 2013
3.Schválení rozpočtu města Konice na rok 2014
4.Obecně závazná vyhláška města Konice č. 3/2013
5.Rozpočtové opatření
6.Směrnice č 4/2013 ke schvalování účetní závěrky města
7.Schválení Dodatku č. 1 Mikroregionu Konicko
8.Majetkové záležitosti
9.Dotazy, připomínky a podněty členů ZM a dalších osob
10.Usnesení a závěr
Ad 1/ Jednání Zastupitelstva města Konice v 18 hodin
zahájil a řídil starosta města p. František Novák.
Seznámil přítomné s programem jednání. V souladu
s jednacím řádem jmenoval starosta zapisovatelkou
jednání paní Veroniku Kvapilovou a dva ověřovatele
zápisu, pana Stanislava Machače a pana Vlastimila
Šmídu. Předložený program byl schválen poměrem hlasů
14-0-0.
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Ad 2/ Byla provedena kontrola usnesení ZM a usnesení
RM za období od 14. října 2013 do 9. prosince 2013.
Kontrola usnesení byla schválena poměrem hlasů 14-0-0.
Ad3/ Zastupitelé obdrželi písemný materiál rozpočtu
města Konice na rok 2014 včetně zápisu ze zasedání
Finančního výboru Zastupitelstva města Konice ze dne
30.10.2013.: a) Celkové příjmy dle předloženého
návrhu 49.772.350,- Kč. Celkové výdaje dle
předloženého návrhu 50.951.350,- Kč. Financování dle
předloženého návrhu 1.179.000,- Kč. b) Příspěvkovým
organizacím zřízeným městem Konice příspěvky dle
předloženého návrhu v celkové výši 6.300.000,- Kč,
z toho: Základní škola a gymnázium města Konice
3.600.000,- Kč + 200.000,- Kč příspěvek na investice,
Mateřská škola Konice 700.000,- Kč + 200.000,- Kč
příspěvek na investice, Městské kulturní středisko
Konice 1.600.000,- Kč. c ) Příspěvky neziskovým
organizacím, které nejsou zřízeny městem Konice dle
předloženého návrhu v celkové výši 400.000,- Kč,
z toho: Sbor dobrovolných hasičů Konice 50.000,Kč, Nová Dědina 20.000,- Kč, Runářov 20.000,- Kč,
Charita Konice 200.000,- Kč, TJ Sokol Konice 100.000,Kč, Muzeum řemesel Konicka 10.000,- Kč. Schváleno
poměrem hlasů 14-0-0.
Ad4/ Zastupitelé obdrželi písemný materiál návrhu
OZV č. 3/2013, kterou se mění a doplňuje závazná
vyhláška města Konice č. 3/2012 O místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Schváleno poměrem hlasů 13-0-1 se zdržel.
Ad5/ Zastupitelé obdrželi písemný materiál
rozpočtového opatření č. 62/2013 a 65/2013, které se
týkají: Rozpočtové opatření č. 62/2013: Jedná se
o převod prostředků ve výdajové části rozpočtu na
rozšíření kanalizace Jiráskova ul. Konice (investice) ve
výši: 110.000,- Kč. Ve výdajích bude rozpočtováno:
§ 3322 Zachování a obnova kult. památek, pol. 6121
budovy, stavby org. 16000000 - 110.000,- Kč,
§ 2321 Odvádění a čištění odpad. vod, pol. 6121 budovy,
stavby org 16000000 - 110 000,- Kč.
Schváleno poměrem hlasů 14-0-0.
Rozpočtové opatření č. 65/2013: Jedná se o investiční
transfer Vodovodu Pomoraví, sv. obcí, na vodovod Nová
Dědina. Rozpočtově neutrální změna paragrafů ve
výdajové části rozpočtu ve výši 150 000,- Kč. Ve výdajích
bude rozpočtováno:
§6171 činnosti místní správy, pol. 5901 nespec. rezervy
org. 5000000 - 150 000,- Kč,
§2310 Pitná voda, pol. 6349 os. inv. transf. veř.
rozpočtům org. 4112 - 150.000,- Kč.
Schváleno poměrem hlasů 14-0-0.
Ad6/ Zastupitelé obdrželi písemný materiál Směrnice
č. 4/2013 ke schvalování účetní závěrky města, která
byla vytvořena na doporučení auditora města Konice.
Schváleno poměrem hlasů 14-0-0.
Ad7/ Zastupitelé byli seznámeni místostarostou
s žádosti o schválení Dodatku č. 1 ke stanovám
Mikroregionu Konicko.
Schváleno poměrem hlasů 14-0-0.
Ad8/ Majetkové záležitosti: a)Prodej p.č. 3094 v k.ú.
Runářov. Manželé Škrabalovi žádají o prodej pozemku
2
p.č. 3094 – trvalý travní porost o výměře 1217 m v k.ú.
Runářov. Nachází se mezi p.č. 3093 a p.č. 3095 ve
vlastnictví p. Vladislava Škrabala. Osadní výbor
s prodejem souhlasí. Záměr č. 2013-23 byl zveřejněn od
10.9.2013 do 2.10.2013. Vzhledem k tomu, že nejde
o pozemek u rodinného domu a leží mimo intravilán
obce, MPO navrhuje ocenění dle bonity půdy – vyhláška
2
č. 3/2008 Sb., tj. za 6.023,- Kč (4,95 Kč/m ). Schváleno
poměrem hlasů 14-0-0. b)Prodej částí p.č. 580/25, st.
146 a část 2418/1 v Čuníně: P. Andrea Novotná měla
pronajatý pozemek p.č st. 146 a 580/25 v k.ú. Čunín. Na
pozemcích měla umístěnou mobilní chatku, kterou
k 6.8.2013 prodala p. Liboru Marčanovi. Ten požádal
o pronájem i prodej p.č.st. 146, 582/25 a část pozemku
naproti přes cestu p.č. 2419/1 v k.ú. Čunín. Osadní výbor
s pronájmem i prodejem souhlasí. Pronájem byl již RM
schválen. Záměr na prodej č. 2013-24a byl zveřejněn od
10.9.2013 do 2.10.2013. Kupní cena dle pravidel činí
100,- Kč/m2. Schváleno poměrem hlasů 14-0-0.
c)Prodej pozemků p.č. st. 183/3, st. 183/4, 621/4
a 621/5 v k.ú. Čunín: Manželé Čejkovi mají postavenou
chatu z části na svém a z části na pozemku města na p.č.
st. 183/3 a st. 183/4, na p.č. 621/4 a 621/5 je zahrada.
Tato část chaty nemá v katastru nemovitostí zapsaného
vlastníka. Z výše uvedeného důvodu žádají o prodej
těchto pozemků. U prodeje pozemku p.č. 621/4 se jedná
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o prodej pouze oplocené části, tj. o výměru cca 124,08
2
m . Zbývající část pozemku je cesta. Ostatní pozemky se
prodávají celé. Celková kupní cena po vyhotovení
geometrického plánu na rozdělení pozemku tedy bude
cca 21.380,- Kč. Záměr č. 2013-26 na prodej pozemků
byl zveřejněn od 27.9.2013 do 14.10.2013. Schváleno
poměrem hlasů 14-0-0. d)Prodej části p.č. 3236 v k.ú.
Runářov: P. E. Sedlák v minulosti odkoupil od města
Konice část pozemku p.č. 3236, při prodeji nově
označenou 761/10. Nyní žádá o odkoupení další části
pozemku p.č. 3236 z důvodu rozšíření zahrady. Na
prodej pozemku byl zveřejněn záměr. Na pozemku je
obecní hřiště. Osadní výbor s prodejem nesouhlasí. MPO
navrhuje pozemek neprodávat. Prodej neschválen
poměrem hlasů 14-0-0. e)Prodej části p.č. 1033/1
v Konici: Manželé Greplovi požádali o prodej části p.č.
1033/1 v k.ú. Konice naproti přes silnici podél svého
domu č.p. 451 postaveného na pozemku p.č. st. 1046 za
účelem vybudování parkovacích stání, případně garáže.
Z důvodu umístění inženýrských sítí zůstává na prodej
pouze část pozemku o délce cca 3 m. MPO navrhuje
pozemek neprodávat. Prodej neschválen poměrem hlasů
14-0-0. f)Prodej části p.č. 1033/1 a 1033/2 v Konici.
Manželé Dosedělovi požádali o prodej části p.č. 1033/1
a 1033/2 v k.ú. Konice přes silnici naproti svého domu
za účelem vybudování parkovacích stání, případně
garáže. Jedná se o zatravněný pozemek o šíři 4 m podél
pozemku p.č. st. 1048 a 1050. Následně pak p. Doseděl s
Ing. Greplem podali další žádost o prodej celé p.č,
1033/2 jako zahrady. Z důvodu umístění inženýrských
sítí MPO nedoporučuje prodej části p.č. 1033/1.
Pozemek p.č. 1033/2 je územním plánem určen
k bytové zástavně. MPO rovněž nedoporučuje jeho
prodej. Prodej neschválen poměrem hlasů 14-0-0.
g)Darovací smlouva – Rozsívalovi: Manželé Rozsívalovi
vlastní pozemek pod budoucí místní komunikací p.č.
2
5735 v k .ú. Konice o výměře 167 m . Zastupitelstvo
města usnesením č. 15/2013-13 ze dne 12.08.2013
schválilo směnu pozemků – pozemek p.č. 5735
2
o výměře 167 m za část pozemku p.č. 1033/1 rovněž
o výměře 167 m2. Při přípravě směnné smlouvy bylo
zjištěno, že z důvodu zaúčtování směny by bylo nutné
provést úpravy v účetním programu, které by muselo
město zaplatit. Proto navrhujeme směnu změnit na
vzájemné darovaní. Záměr č. 2013-31 darovat část p.č.
1033/1 byl zveřejněn od 13.11.2013 do 29.11.2013.
Manželé Rozsívalovi se změnou souhlasí. Schváleno
poměrem hlasů 14-0-0. h)Darovací smlouva MV –
97212-1/KAP-2013. Předmětem této smlouvy je
bezúplatný převod vlastnického práva k majetku
specifikovaného přílohou č. 1 z Ministerstva vnitra ČR
na město Konice. Vlastnické právo nabude město Konice
dnem 1.1.2014. Jedná se o 3 ks tiskárny OKI na odboru
dopravy, 1 tiskárna OKI na odboru vnitřních věcí, PC a
monitor na odboru vnitřních věcí v celkové hodnotě
151.044,- Kč. Schváleno poměrem hlasů 14-0-0.
i)Prodej části pozemku p.č. 2416 v Čuníně: P H.
Mikulová požádala o odkoupení části p.č. 2416 v k.ú.
Čunín. Jedná se o část pozemku trvalý travní porost o šíři
2,5 m podél hranice s pozemkem p.č. 2417 p. Mikulové.
Pozemek p.č. 2417 se nachází přes cestu naproti chatě p.
Mikulové. Prodej části pozemku p.č. 2416 by zasahoval
do pozemku naproti sousední chaty. Vzhledem k tomu,
že současná hranice pozemku p.č. 2417 navazuje na
hranici zahrady p. Mikulové, nedoporučuje MPO prodej
části pozemku p.č. 2416. Prodej neschválen poměrem
hlasů 14-0-0.
j)Žádost o prodej části p.č. 468/1 v k.ú. Konice: P. L.
Šmída žádá o prodej části p,č. 468/1 v k.ú. Konice za
účelem uskladnění dřeva potřebného k uzení masných
výrobků. O část požadovaného pozemku bylo
v minulosti již několikrát žádáno p. Šmídou i p. A.
Říhovou, která zemřela. Jejich soudní spor byl již
ukončen s tím, že p. Šmída provedením přístavby svého
domu zřídil stavbu na cizím pozemku, na pozemku p.
Říhové. Soud uspořádal poměr mezi účastníky tak, že
zřídil věcné břemeno za úplatu. Mimo tuto skutečnost se
jedná o ostatní komunikaci, kde vede kanalizace. Odbor
dopravy s prodejem nesouhlasí. MPO navrhuje
pozemek neprodávat.
Ing. Doseděl – Byl jsem osloven p. L. Šmídou zda by se
nemohlo projednat pronajmutí tohoto pozemku.
starosta – Pokud požádá p. L. Šmída o pronajmutí
pozemku, bude tato věc opět projednána .
Prodej neschválen poměrem hlasů 13-0-1 se zdržel.
Ad9/ Diskuze:
P. Kučera se dotázal, zda by se kontejnery na odpad
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nemohly umístit na jiná místa, aby nebudily špatný dojem
při vjezdu do Konice, a opět upozornil na špatnou
dopravní situaci křižovatky .
P. Dvořák se dotázal, jaké budou priority při uklízení
sněhu v zimních měsících.
Ing. Doseděl se dotázal, zda by se do budoucna nemohla
provést revize drobných travnatých pozemků a nabídnout
je k prodeji .
Ing. Ullman se vrátil k majetkovým záležitostem, k bodu
j): Kdyby došlo k pronajmutí pozemku p. L. Šmídovi, aby
byla zachována cestička pro pěší.
P. Eyer ml. se dotázal, zda částka z rozpočtu pro zachování
a obnovení kulturních památek bude použita na fasádu
na zámku.
Starosta : Tato částka by byla nedostačující, budeme
žádat o dotační tituly.
P. Kučera opět upozornil na havarijní stav schodů za
kapličkou, které se používají i přes zábranu, a navrhl, aby
se tato cesta uzavřela vysokým plotem.
Starosta: Dotazy, se bude zabývat RM.
Během diskuze se dostavila p. MUDr. Lenfeldová.
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
hod. ukončil.
Usnesení 17/2013
1.Schvaluje kontrolu usnesení ZM a RM za období od 14.
října 2013 do 9. prosince 2013.
2.Schvaluje rozpočet města Konice na rok 2014 v jeho
příjmové i výdajové části dle předloženého návrhu
zveřejněného na úřední desce města Konice: a) Celkové
příjmy dle předloženého návrhu 49.772.350,- Kč.
Celkové výdaje dle předloženého návrhu 50.951.350,Kč . F i n a n c o vá n í d l e p ř e d l o ž e n é h o n áv r h u
1.179.000,- Kč. b) Příspěvkovým organizacím zřízeným
městem Konice, příspěvky dle předloženého návrhu
v celkové výši 6.300.000,- Kč, z toho: Základní škola a
Gymnázium Konice 3.600.000,- Kč + 200.000,- Kč
příspěvek na investice, Mateřská škola Konice 700.000,Kč + 200 000,- Kč příspěvek na investice, Městské
kulturní středisko Konice 1.600.000,- Kč. c ) Příspěvky
neziskovým organizacím, které nejsou zřízeny městem
Konice dle předloženého návrhu v celkové výši
400.000,- Kč, z toho: Sbor dobrovolných hasičů Konice
50.000,- Kč, Nová Dědina 20.000,- Kč, Runářov 20.000,Kč, Charita Konice 200.000,- Kč, TJ Sokol Konice
100.000,- Kč, Muzeum řemesel Konicka 10.000,- Kč.
3.Schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona
O obcích Obecně závaznou vyhlášku města Konice č.
3/2013, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná
vyhláška města Konice č. 3/2012 O místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
4.Schvaluje rozpočtová opatření č. 62/2013, 65/2013,
která se týkají: Rozpočtové opatření č. 62/2013: Jedná
se o převod prostředků ve výdajové části rozpočtu na
rozšíření kanalizace Jiráskova ul. Konice (investice) ve
výši: 110. 000,- Kč. Ve výdajích bude rozpočtováno:
§ 3322 Zachování a obnova kult. památek, pol. 6121
budovy, stavby org. 16000000 - 110.000,- Kč ,
§ 2321 Odvádění a čištění odpad. vod, pol. 6121 budovy,
stavby org 16000000 - 110.000,- Kč. Rozpočtové
opatření č. 65/2013: Jedná se o investiční transfer
Vodovodu Pomoraví, sv. obcí, na vodovod Nová Dědina.
Rozpočtově neutrální změna paragrafů ve výdajové
části rozpočtu ve výši 150.000,- Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§6171 Činnosti místní správy, pol. 5901 nespec. rezervy
org. 5000000 -150.000,- Kč,
§2310 Pitná voda, pol. 6349 os. inv. transf. veř.
rozpočtům org. 4112 - 150.000,- Kč.
5.Schvaluje směrnici města Konice č. 4/2013 v souladu
s §84, ods. 2, písm. b) zákona č, 128/2000 Sb., O obcích.
6.Schvaluje Dodatek č. 1 ke stanovám Mikroregionu
Konicko dle předložené přílohy.
7.Schvaluje prodej pozemku p.č. 3094 v k.ú. Runářov za
Kč 6.023,- manželům Škrabalovým.
8.Schvaluje prodej p.č. st. 146, 580/25 a části p.č.
2.
2419/1 v k.ú. Čunín p. Marčanovi za cenu 100,- Kč/ m
9.Schvaluje prodej pozemků p.č. st. 183/3, st. 183/4,
621/5 a části 621/4 v k.ú. Čunín manželům Čejkovým
2.
za cenu 100,- Kč/m
10.Neschvaluje prodej části p.č. 3236 v k.ú. Runářov p.
Sedlákovi.
11.Neschvaluje prodej části p.č. 1033/1 v k.ú. Konice
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manželům Greplovým.
12.Neschvaluje prodej části p.č. 1033/1 a 1033/2 v k.ú.
Konice manželům Dosedělovým a Ing. Greplovi.
13.a) Revokuje usnesení č. 15/2013, bod 13, ze dne
12.08.2013. b) Schvaluje darovací smlouvu s manžely
Rozsívalovými, kdy manželé Rozsívalovi darují městu
pozemek p.č. 5735 v k.ú. Konice o výměře 167 m2
a město daruje manželům Rozsívalovým část pozemku
p.č. 1033/1 v k.ú. Konice o výměře 167 m2 dle
geometrického plánu č. 0866-70456/2013 nově
označeného jako p.č. 1033/3 v k.ú. Konice.
14.Schvaluje darovací smlouvu MV-97212-1/KAP2013, bezúplatný převod vlastnického práva k majetku
v hodnotě 151.044,- Kč z Ministerstva vnitra ČR na
město Konice.
15.Neschvaluje prodej části pozemku p.č. 2416 v k.ú.
Čunín p. H. Mikulášové.
16. Neschvaluje prodej části pozemku p.č. 468/1 v k.ú.
Konice p. L. Šmídovi.

Kolik nás je?
Údaje ke dni 30.11.2013
Počty obyvatel dle částí obce:
Konice
2106
Čunín
184
Křemenec
121
Ladín
84
Nová Dědina
166
Runářov
134
celkem
2795
matrikářky MěÚ Konice

Výše „stočného“ 2014
Město Konice je vlastníkem místní kanalizace
a čistírny odpadních vod. Tyto pro vlastníka na
základě Smlouvy o provozu kanalizace a čistírny
odpadních vod ve vlastnictví města Konice
provozuje společnost Moravská Vodárenská, a.s.
Odběratel, jehož pozemek nebo stavba je
připojena na kanalizaci, je v souladu s § 8 odst. 14
z á ko n a č . 2 7 4 / 2 0 1 1 S b . O vo d ovo d e c h
a kanalizacích, v platném znění, povinen tomuto
provozovateli poskytovat úplatu za odvádění
odpadních vod - tzv. stočné. Výši stočného
každoročně určuje provozovatel, tedy Moravská
Vodárenská, a.s. zejména na základě výpočtu
nákladů spojených s přečištěním splaškových vod
z předešlého roku. Pro rok 2014 provozovatel určil
cenu stočného v Konici ve výši 41,80 Kč/m3 bez
DPH. Tato úplata je příjmem provozovatele, nikoli
vlastníka kanalizace a čistírny odpadních vod.
Město Konice, jako vlastník kanalizace, má
v souladu s výše uvedenou smlouvou možnost
ovlivnit cenu stočného, ale pouze směrem nahoru,
a to zvýšením ročního nájemného provozovateli. Za
celou dobu platnosti smlouvy však této možnosti
město Konice nevyužilo.
Městský úřad Konice, odbor majetkoprávní

Do nového roku 2014
Vám přejeme
hodně zdraví, štěstí a osobních úspěchů

Služby města Konice, spol. s.r.o.

ZPRAVODAJ KONICE
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MŠ Konice
Adventní čas v mateřské škole.

Vánoční čas a těšení se na Ježíška si děti začaly
užívat již začátkem Adventu. Ve třídách se vyráběly
a zdobily adventní věnečky a zároveň jsme se
připravovali na příchod Mikuláše. Na chodbách
a v šatnách vznikala ,,peklíčka“ s vlastnoručně
vyrobenými čerty,na které dohlíželi Mikuláši
a andílci. Ve třídách si děti vytvořili ,,pekla“
z různých stavebnic a s růžky na hlavách si hrály na
,,čertíky“. Jen co jsme nazdobili vánoční
s t r o m e č k y, u ž j s m e o č e k á v a l i p ř í c h o d
,,opravdového“ Mikuláše,čerta a andílka.
Neposedného čertíka si děti udobřily
básničkami,písničkami i společnými tanečky. Za
odměnu dostaly od Mikuláše dáreček.
Čas vánoční se nachyluje,hořící svíčky na
adventním věnci přibývají. Ve třídách se
připravujeme na vánoční besídky,školku provoní
s dětmi napečené perníčky,vanilkové rohlíčky
a další drobné cukroví. A přichází tradiční besídky.
Děti svým blízkým ukázaly,co všechno se
v mateřské škole naučily. Písničky a básničky
střídaly pohádky a tanečky. Nutno říci,že se děti
opravdu snažily! Odměnou jim bylo společné
posezení u čaje nebo kafíčka a hlavně ochutnávka
napečeného cukroví.
Nejstarší děti již tradičně zavítaly do Domova
důchodců v Jesenci, kde seniory potěšily svým
vystoupením. Děkujeme dopravě BUSY STUDENÁ
za bezplatný odvoz dětí.

LEDEN 2014

Ve třídění odpadu patříme k nejlepším
v Olomouckém kraji
V Olomouci dne 10. prosince 2013 již poosmé
v historii předali zástupci Olomouckého kraje
a Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s.
ocenění v soutěži „O keramickou popelnici“ obcím
a městům, jejichž občané nejlépe třídí využitelné
odpady. Ceny spolu s představiteli společnosti EKOKOM vyslaným zástupcům obcí předal náměstek
pro oblast životního prostředí Michal Symerský.
Ceremoniál byl součástí informační kampaně „Jak
se točí odpady“, jejímž dlouhodobým cílem je
podpořit a zlepšit třídění odpadů v regionu.
Soutěžilo se ve třech kategoriích: 1. obce do 500
obyvatel, 2. obce s více než 500 obyvateli a 3.
města.
V posledně uvedené kategorii město Konice
obsadilo třetí příčku s tím, že každý z našich
občanů za sledované období od 1. října 2012 do
30. září 2013 vytřídil asi 54 kilogramů papíru,
plastů, skla a nápojových kartonů. Lépe třídil už
jen vítězný Jeseník a Olomouc, která skončila na
druhém místě. Olomoucký kraj patří co do
množství separovaného odpadu na jednoho občana
dlouhodobě mezi nejlepší v zemi, i vloni mu patřila
jedna z medailových příček v rámci všech krajů
v ČR. Za těmito výsledky stojí kromě dostupnosti
kontejnerů na třídění také osvětové a vzdělávací
aktivity pro obce, města a jejich občany. Výborných
výsledků v našem městě by však nebylo dosaženo
bez aktivního přístupu občanů. Všem obyvatelům
města Konice i místních částí Čunín, Křemenec,
Ladín, Nová Dědina a Runářov proto děkujeme, že
odpad svědomitě třídí a věříme, že v této činnosti
budou pokračovat i do budoucna.
Vý s l e d k y s o u t ě ž e p r o o b c e a m ě s t a
Olomouckého kraje „O keramickou popelnici
2013“ ve 3. kategorii – města

ZŠ a G Konice
Krabice plná knih z Albatrosu
Do podzimní soutěže Albatrosu k 65. výročí jeho
založení se přihlásila i naše spolužačka Terka
Pajchlová spolu se svojí mladší sestrou Veronikou,
která navštěvuje ZŠ v Přemyslovcích. Vyfotily se dle
pravidel soutěže s co nejstarší knihou
z vydavatelství Albatros a poslaly fotku do redakce.
Byly úspěšné a spolu s dalšími vyhrály krabici
plnou knih. Několik dní poté, konkrétně
20.11.2013, k nám do školy dorazila zástupkyně
Albatrosu a slavnostně předala výhru oběma
sestrám. V „krabici plné knih“ se nacházelo 30
knížek všech věkových kategorií včetně
nezbytných diktátů.
Po fotografování a předání drobných dárků
z nakladatelství pro celou třídu jsme se rozloučili
s milým hostem a mohli jsme pokračovat dále
v získávání nových vědomostí.
Martin Burget, sekunda.

Pohodové prožití Vánoc
a šťastný nový rok 2014
přeje kolektiv MŠ Konice
O keramickou popelnici 2013
Soutěž hodnotí množství vytříděného
separovaného odpadu přepočtené na jednoho
obyvatele města nebo obce.
V soutěži jsou každoročně hodnoceny aktivity
obcí a měst v oblasti nakládání s komunálním
odpadem, a to především v tříděném sběru
využitelných složek. Hodnocení obcí se provádí
na základě údajů, poskytovaných obcemi do
systému EKO-KOM v rámci jejich pravidelného
vykazování. Kritéria soutěže O keramickou
popelnici jsou následující: sběr čtyř komodit
(papír, sklo, plast, nápojový karton) za sledované
období a výtěžnost tříděného sběru bez kovů za
sledované období nad celokrajský průměr
v kilogramech na obyvatele a rok. Konečné
pořadí určuje součet dílčích pořadí v jednotlivých
komoditách. Hodnotí se také včasnost dodávek
a správnost vyplnění čtvrtletních výkazů
a celoročních dotazníků, zapojení výkupen,
případně jiných způsobů sběru do systému,
komplexní služby občanům v odpadovém
hospodářství i propagace a komunikace třídění
odpadů.
Městský úřad Konice, odbor majetkoprávní

vítězná fotografie

ZŠ a G Konice přeje všem příznivcům
hodně štěstí a zdraví
do nového roku 2014
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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
s o c i á l n í c h 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 další ze služeb
C h a r i t y K o n i c e , k t e r o u j e p ů j č ov n a
kompenzačních pomůcek.
Půjčovna kompenzačních pomůcek - Charita
Konice
Důležitou součástí udržení klienta v domácím
prostředí a pomoci pečujícím rodinám je
zapůjčování rehabilitačních pomůcek (polohovací
postele, invalidní vozíky, chodítka…).
Půjčovna kompenzačních pomůcek je určena pro
seniory, osoby zdravotně znevýhodněné,
nemocné propuštěné z nemocničního léčení,
lidem po úrazech, rodinám, kteří pečují o své
blízké, příbuzné atd.
Cílem půjčování kompenzačních pomůcek je
usnadnění či prodloužení pobytu uživatelů v jejich
domácím prostředí a zlepšení podmínek domácí
léčby.
Kompenzační pomůcky jsou zapůjčovány na
základě uzavřené smlouvy a za finanční
spoluúčasti uživatele dle platného ceníku
poplatků.
Zápůjčku lze dohodnou telefonicky nebo osobně
na dispečinku Charity Konice.
Zapůjčujeme do oblasti působení Charity Konice
(15km od Konice).
Informace lze získat i na www.charitakonice.cz,
nebo na stránkách KÚ -http://kp.krolomoucky.cz/
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Program MC Srdíčko
Leden 2014
Program pro rodiče s dětmi – LEDEN (8-12hod.)
2. – 3. 1. ZAVŘENO
St 8. 1. – Roční období
St 15. 1. – Kde bydlí zvířátka
St 22. 1. – Barevný svět
St 29. 1. – Povídání o hudebních nástrojích
Setkávání generací v Srdíčku (14-18hod.)
Každou středu - trénink paměti, cvičení, jóga, ruční
práce, připomínání si různých výročí, lidových
tradic a zvyků
Mimořádné akce - LEDEN Setkání věřících
maminek- úterý 21. ledna od 9 do 11 hodin
Beseda na téma- Strava dle tradiční čínské
medicíny, přednášející Jaromír Grulich,
středa 22. ledna od 15:00 hodin

Do nového roku Vám přejeme hodně zdraví,
spokojenosti a osobních úspěchů
a těšíme se na další spolupráci.
MC Srdíčko Konice

MŠ Skřípov
kapacita -100 pomůcek
Informace o organizaci:
Adresa: Charita Konice,
Zahradní 690, 798 52 Konice, IČ: 47921218
Naše bankovní spojení: 706842701/0100
Telefon: 582 396 217
Fax: 582 396 217
Email: info@konice.charita.cz
www.charitakonice.cz

Mikulášská nadílka

Kontakt
na půjčovnu kompenzačních pomůcek –
vedoucí CHPS a CHOS - Koudelková Iveta
Tel.: 582 396 217, 723 244 791
V pátek 6.12. se v kulturním domě ve Skřípově
konala Mikulášská nadílka pro děti z mateřské
školy.
Děkujeme občanskému sdružení Association
Military Fan Konice, které pro děti nacvičilo
k Mikuláši překrásnou pohádku s čertovskou
tematikou Dva tovaryši a předalo dětem bohatou
nadílku, na kterou přispěli sponzoři Honební
společenstvo Skřípov a Obec Skřípov.
Vánoční besídka

V pondělí 16.prosince uspořádaly děti MŠ pro své
rodiče a přátele krásnou vánoční besídku. Nejdříve
předvedli nacvičené tanečky a písničky.
U nazdobeného vánočního stromečku společně
zazpívaly a přednesly vánoční koledy a básničky za
podpory svých učitelek. Popřály rodičům hezké
Vánoce. Ale to nebylo vše. I na ně čekalo
překvapení. Po svém vystoupení našly pod
stromečkem spoustu nových hraček. Radost byla
obrovská.
MŠ Skřípov

ZPRAVODAJ KONICE
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KULTURNÍ
PŘEHLED
LEDEN 2014
VÝSTAVY
Čtvrtek 16. ledna 2014 - pátek 31. ledna 2014
Zámecká galerie
Tereza Skoupilová

BAREVNÝ SVĚT
Výstava otevřena ve všední dny od 9 do 11 hod.
a od 12 do 16 hod.

Pondělí 20. ledna 2014 - pátek 31. ledna 2014
Zámek Konice - 1. patro

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

VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI
Zapůjčila Lidová hvězdárna Prostějov
Seznamuje nejmladší děti (4 – 10let) s místem, kde
mají svůj domov, tedy s polohou Slunce v Galaxii, se
změnou velikosti Slunce v průběhu jeho existence
a s porovnáním velikostí některých hvězd se
Sluncem. Nejobsáhlejší část výstavy je věnována
planetám naší sluneční soustavy, především Zemi.
Zmíněna jsou i menší tělesa sluneční soustavy jako
jsou trpasličí planety, planetky, meteory a komety.
Výstava je koncipována tak, že nepotřebuje dalšího
komentáře. Je vhodná pro děti v mateřských
školách, školních družinách a pro žáky 1. – 3.
ročníků základních škol.
Výstava otevřena ve všední dny od 9 do 11 hod.
a od 12 do 16 hod.

Nahlásit nejpozději do 27. ledna 2014
(tel.: 601590007, 582397250),
odjezd autobusu v 17.30 hodin,
cena včetně dopravy 450,- Kč, studenti 340,- Kč.

ZÁMEK

KPH
15. ledna 2014 v 19 hodin, zámek Konice

TRIO NÉTÉ
Ďusi Burmeč- kytara, Petra Galasová- kytara,
Vlastimil Flajšingr- kytara
Trio Nété bylo založeno v roce 2003. Jeho členové
se poprvé sešli v souboru ”Moravia Guitar Consort”,
zaměřujícím se na interpretaci renesanční
a barokní hudby. Jako trio nyní ovšem hrají
především hudbu soudobou. V roce 2005 bylo trio
n a z á k l a d ě n a h rávk y v yb rá n o k ú č a s t i
v závěrečných kolech mezinárodní soutěže
komorní hudby v Osace v Japonsku a v roce 2006
získalo 1. cenu v mezinárodní kytarové soutěži
v italské Gorizi .Trio s příznivými ohlasy koncertuje
na mezinárodní scéně kytarové i komorní hudby
(Rassegna internazionale di chitarra classica Citta
di Gorizia, Kytarový festival Mikulov, Momentum
Musicum Bratislava, Gitarre Wien - Konzerte
Internazionale a další).
Trio Nété bylo také již poctěno několika
věnováními, přičemž Fauxbourdon Miloše
Štědroně
a Re- Iva Bláhy jsou s největší
pravděpodobností vůbec prvními skladbami
předních českých skladatelů - nekytaristů pro
kytarové trio.
Vstupné: 100/80 Kč
Podporuje: MUDr. Svatava Dvořáková, MUDr. Libor
Švec.

Zima 2013

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

Muzeum Konicka
přeje
všem svým příznivcům i dárcům exponátů
mnoho zdraví a štěstív novém roce.

Milí příznivci konického skautingu!

Dne 20. 12. 2013 uplynul rok, co odešel na
věčnost zakladatel a dlouholetý předseda
Kruhu přátel hudby Konice pan Alois Trnečka.
Čest jeho památce!
Mgr. Ludmila Kopečná Nedomanská
předsedkyně KPH

Blíží se konec roku 2013. Za celý rok jsme s dětmi
zažili spousty zábavy, legrace i několikero
povinností. Se spoustou činností jsem Vás

LEDEN 2014
seznamoval v průběhu celého roku a nyní přišel
čas si povědět, co jsme dělali celý podzim.První
naší akcí v tomto novém skautském (školním) roce
bylo spolupořádání Ukončení hanáckého
cestovatele spolu s SDH Konice a městem Konice.
Účastnili se: Tom, Valča, Beky, Aneta, Klárka, Filip
K., Ráďa, Erik, Flipr, Svišť a Kartágo. Na akci
pořádané pro turisty jsme postavili 6 stanovišť
s aktivitami pro děti: chůze po laně, šifra, vázání
uzlu, zatloukání hřebíků, hod na cíl, Diabolo.
Součástí bylo i předání různých ocenění turistům
a nezbytná živá hudba. Počasí nám přálo a i účast
návštěvníků byla poměrně slušná.
Drakiády 27.října, kterou pořádali SDH Konice,
Mateřské centrum Konice a my, skauti, se za nás
účastnilo 8 skautských zástupců: Tom, Bohdanka,
David D., Pepa, Áďa, Ráďa, Erik a Kartágo. Louka
byla již od začátku plná draků, z nichž jedni létali
pěkně vysoko a druzí se tam ne a ne dostat. Ale i jim
se to nakonec s pomocí tatínků povedlo, a děti měly
úsměvy na tváři. Při vyhodnocení byli vítězové
všichni. Nakonec jsme ještě sešli k mohyle
a k sokolovně, kde jsme uctili památku vzniku ČSR
a položili kytice.
Hned druhý den jsme vyrazili na 3 dny na podzimní
dovádění do Zábřehu. A to ve složení: Michal,
Ondra, Štěpán, Mirek, Táňa, David, Aneta, Valča,
Beky, Vinči, Ráďa, Klára, Filip, Erik, Flipr a Kartágo.
První den jsme stihli navštívit centrum Zábřehu
a koně, na kterých jsme se i svezli. Druhý den jsme
vyrazili na vycházku po Skaličce a pak na
vycházkový okruh Zábřehem. Samozřejmostí jsou
už naše noční vycházky do centra, kde hrajeme Na
schovávanou nebo Na honěnou. Volný čas
v klubovně jsme vyplnili různými hrami.
V listopadu jsme vyrazili na Sládkovu skálu ve
složení: Aneta, Beky, Valča, Vítek L., Bohdanka,
Ráda, Adélka, Denča a Erik. Cestu jsme si
zpříjemnili hrou Nálet! Po příchodu jsme rozdělali
oheň na opečení zásob a pak nás čekala hra
a hledání kešky.
První akcí v prosinci 7.12. bylo koupání
v prostějovských lázních. Odvážní plavci: Ondra,
Tom, Mirek, Táňa, Vinči, Aneta, Beky, Ráďa, Erik
a Kartágo. Nejprve jsme v Prostějově navštívili
Vánoční trhy a pak hurá do bazénu. Skákání bomb
a šipek, to bylo naše. Během dovádění jsme stihli
závodit i v plavání. Mezi vlčaty a světluškami
zvítězil Ondra, mezi skauty a skautkami Ráďa
a mezi rovery a vedoucími Erik.
Aby nezaháleli ani roveři, 7.12. jsme uspořádali
tradiční roverské zimní grilování. V pravdě zimní,
protože zrovna poprvé tuto zimu v Konici sněžilo.
Dobroty z grilu si nenechali ujít: Honza, Mravenec,
Svišť, Kartágo, Hrom, Michal, Pavla, Erik a na
chvilku se tu zastavili Flipr a Stopař; hosté: Míša,
Anička, Dan, Kuba, Terka. Na grilu se nám rožnila
čtyři naložená kuřata a v klubovně voněl a hlavně
chutnal Vánoční punč. Bylo to takové rozloučení
s kalendářním rokem 2013 pro nás dospělé.
O týden později se Vánoční besídkou rozloučily
s rokem 2013 i děti. Kvůli nemocem byla účast
trochu slabší, ale i tak jsme se sešli v tomto složení:
Michal, Táňa, Terka, Maty, Beky, Klárka, Tom,
Amálka, Ráďa, Bohdanka, Erik, Valča, Denča, Aneta
a Kartágo. Na úvod jsme si něco řekli o Vánocích
a vánočních zvycích a pak zavzpomínali u fotovidea
na tábor. Z vánočních zvyků jsme si vyzkoušeli lití
olova a vznikaly nám opravdu zajímavé tvary. Pak
jsme si pustili vánoční film a večer šli na vycházku
a pustili si ohňostroj.
V dalším kalendářním roce si určitě užijeme
spoustu dalších zajímavých akcí.
Závěrem chci popřát za všechny konické skauty
a skautky všem občanům Konice a okolí vše
nejlepší do nového roku 2014. Nehoňte se za
zbytečnostmi a raději si užívejte příjemné chvíle
s rodinou a přáteli.
Vlaďa Hirt - Kartágo

ZPRAVODAJ KONICE
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Žijí s námi
…..psi, kočky, králíčci, fretky a spousta dalších
druhů zvířat

Dnešní článek bude prvním 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.
A protože nastává čas předvánoční, kdy se více vaří,
peče, smaží a mlsá, začneme jídlem.
První bude čokoláda, protože ta je bez diskuze
nevhodná. Obsahuje látku teobromin, která ve
větším množství může způsobit poruchy srdečního
rytmu a zesílení stahů srdce. Pro zdravé zvíře je
toxická dávka 200 - 300mg na kilogram živé váhy,
což je obsah ve 100g mléčné čokolády. V hořké je
téměř dvojnásobek. Z toho vyplývá, že tabulka
čokolády může být smrtelná pro mláďata, malého
pejska či kočku a pro zvíře trpící srdečním či
oběhovým onemocněním. Vylučování u zvířat je
pomalejší než u člověka, a hrozí tedy kumulativní
(hromadící) účinek, proto čokoláda není vhodná
ani pravidelně po malých kouscích. Příznaky
otravy jsou neklid, třes, zvracení, průjem, zvýšené
močení a křeče.
Selhání ledvin mohou způsobit některým jedincům
i hrozny a rozinky. Neví se, co toto selhávání spouští
a proč jednomu ublíží a druhému ne.
Pravděpodobně to bude souviset s individuální
genetickou výbavou daného jedince. Příznaky
začínají nevolností, zvracením, průjmem, větší
žíznivostí, může přijít zástava močení.
Problémy mohou způsobit makadamové ořechy.
Otravy byly popsané pouze u psů. Příznaky jsou
slabost, deprese, špatná koordinace pánevních
končetin, třes. Klinické příznaky většinou odezní za
12 - 24 hodin. Úhyny nebyly popsány.
Smrtí může bohužel skončit otrava avokádem.
Některé druhy za 24 až 48 hodin mohou vyvolat
poškození srdeční svaloviny, letargii, dušnost,

Cena vodného a stočného pro rok
2014 na Prostějovsku
Od 1. ledna 2014 schválila vlastnická
společnost Vodovody a kanalizace Prostějov,
a.s. novou cenu pro vodné a stočné.
V Prostějově a dalších městech a obcích
zásobovaných pitnou vodou společnosti
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. bude v roce 2014
vodné a stočné navýšeno o 3,0%. Toto navýšení je
nezbytné pro pokrytí inflačních vlivů, poklesu
spotřeby a růstu nájemného hrazeného vlastníkům
infrastrukturního majetku, které slouží k zajištění
reprodukce infrastruktury.
Zatímco letos většina obyvatel Prostějovska platí
za 1 000 l upravené pitné vody a její následné
odvedení a vyčištění 75,82 Kč (s DPH), od nového
roku to bude v celé tarifní oblasti 78,09 Kč (s DPH).
Cena vodného a stočného se tak zvýší o 2,27 Kč za
1000 litrů odebrané a následně vyčištěné vody.
Za částku cca pěti korun a devadesáti haléřů za den,
která zahrnuje úhradu za denní spotřebu pitné
vody, odvedení vody odpadní a její následné
vyčištění, získá každý spotřebitel kompletní servis,
zahrnující vodu k mytí, vaření, pití, praní, úklidu,
splachování…

otoky, kašel a úhyn. U kojících zvířat byly popsány
záněty mléčné žlázy.
Další nebezpečí skýtá syrové kynoucí těsto.
Bohužel psům docela chutná, ale může způsobit
nafouknutí a následné otočení žaludku. Psi
s hlubokým hrudníkem jsou náchylnější. Také
může vyvolat otravu alkoholem vzniklým při
kvasném procesu. Zvířata nevlastní enzym
odbourávající alkohol, proto i jakýkoli jiný alkohol
i v malém množství může způsobit otravu
s následným úhynem. Vedle uvedených potravin
není vhodné dávat v nadměrném množství cibuli
a česnek, které obsahují sloučeniny, jež mohou
způsobit chudokrevnost, hubnutí, zvracení
a průjem. Po omezení příjmu dochází k zotavení.
Nadměrné množství syrových bílků snižuje obsah
vitamínu H, přemíra syrových jater způsobuje
nadbytek vitamínu A, pecky mnohých plodů
obsahují nebezpečné kyanidy. Škodlivý je i obsah
umělého sladidla xylitolu přidávaný do mnohých
potravin.
Co dělat, pokud dojde k nechtěnému příjmu
nebezpečné potraviny? Do 2 hodin po pozření
(samozřejmě nejlepší je to ihned) je vhodné
vyvolat zvracení. Z domácí lékárničky . pomůže
3% peroxid vodíku ( 1 polévková lžíce na 10 kg).
Potom podejte černé uhlí (5-20 tablet dle velikosti
psa), a to i když se před tím nepodařilo zvracení
vyvolat, a zkontaktujte veterinárního lékaře.
Přeji Vám, abyste nemuseli o svátcích řešit žádné
nepříjemnosti, v klidu a pohodě si užili
předvánoční čas i samotné Vánoce a vesele
vstoupili do dalšího roku.

Hodně zdraví, štěstí, pohody a lásky Vám i Vašim
zvířecím kamarádům do nového roku
přeje MVDr. Eva Kouřilová
Cena vody platná od 1. 1. 2014: (údaje v Kč/m3):

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
840 668 668
www.smv.cz
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Lyžovačka nás
pekelně draho

může

přijít

V novém ročním seriálu se profesionálové ze
společnosti ASTORIE, a.s. podělí se svými
zkušenostmi. Představíme vám příběhy lidí, kteří
se díky správně zvolenému pojištění dokázali se
životními trampotami vypořádat s lehkostí
motýla.

Jedete na hory do zahraničí či do ČR? Bez sjednaného
pojištění odpovědnosti vás to může příjít pořádně
draho. Svědčí o tom i příběh klienta, tak jak jej
zaznamenali odborníci ze společnosti Astorie.
Muž vyrazil s celou rodinou na lyžování do rakouských
Alp. Na sjezdovce se srazil s jedním z místních.
Hrozilo, že na náhradě škody zaplatí skoro tři sta tisíc.
Zde je jeho výpověď: „Po karambolu mě ruka bolela
jako hrom a i on byl „na maděru” . Přijela horská
služba. Hned nás naložili a odvezli do nemocnice.
Kvůli srážce mohla mít problémy celá moje rodina.
Policie totiž rozhodla, že jsem za nehodu mohl já.
Hrozilo tedy, že budu platit i ošetření toho Rakušana.
Volal jsem svému pojišťovacímu poradci, který mě
uklidnil. Vysvětlil mi, že bez sjednané odpovědnosti za
škody by mě do zahraničí nenechal vyjet a že i na tyto
případy jsem pojištěný. Stačí, když zavolám na
asistenci a nahlásím že jsem měl pojistnou událost.
O všechno ostatní se už postará pojišťovna. Uklidnil
jsem i manželku, která šílela, že budeme platit tomu
cizinci léčení a že na to nebudeme mít. Zbývající dva
dny dovolené jsem strávil u horkého čaje s rukou
v sádře, zatímco rodina lyžovala.
Po čtyřech měsících mi z Rakouska přišel dopis
s požadavkem na náhradu škody za léčení toho
druhého lyžaře. Celková výše byla v přepočtu na
koruny skoro 280.000,-Kč. Šlo však jen o to, abych tyto
podklady předal pojišťovně. Za dva týdny mi poštou
přišlo potvrzení, že pojišťovna zraněnému celou
částku uhradila, stejně jako zaplatila moje léčení
v Rakousku. Byl jsem moc rád. Už se blížilo léto a já se
už těšil na rodinnou dovolenou u moře. A mohl jsem
na ni jet i díky tomu, že jsem tomu cizinci nemusel nic
platit! Není to úžasné? Za pár korun jsem získal tohle
kvalitní pojištění na cesty do zahraničí na celý rok i se
zimními sporty a záchrannou službou! Ještě, že jsem
měl nápad zajít do kanceláře Astorie na náměstí
v Konici. Šel jsem tam hned před svým prvním
výjezdem na hory. Nechal jsem se přesvědčit, ať si
zaplatím pojištění na celý rok. Stálo mě to pár korun
a ušetřilo statisíce . Pokud bych měl běžné cestovní
pojištění za 17 nebo 20 korun na den, musel bych
všechno zaplatit ze svého.”
Vyrazíte do zahraničí víckrát než jednou do roka?
Chcete mít kvalitní pojištění a vyhnout se
nepříjemnostem, že se kvůli způsobené škodě budete
muset zadlužit. Chcete vědět, jak by to bylo, pokud
byste někoho srazili na českých sjezdovkách?
Zavolejte si pro informace nebo se stavte v kanceláři
v Konici.
Jak nás kontaktovat?
Společnost Astorie a.s. má kancelář na Masarykově
náměstí v sousedství prodejny zeleniny. Zastihnete
nás také na mobilním telefonu 775 769 707, 724 073
915. Více informací se dozvíte na webových stránkách
www.astorieas.cz.
Těšíme se na Vaši návštěvu: Petr Wasserburger, Petr
Kašparovský a Ivana Valentová.
Cestovní pojištění-na co máte nárok?
*asistenční služba v českém jazyce
*vysoké limity na škodu
*zásah horské služby nebo záchranářů na moři
*odpovědnost za škody
*úrazové pojištění
*děti do 6ti let zdarma
*platba pojistného před cestou na místě sjednání
platební kartou
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