
únor 2014

FOTOAKTUALITY
Od 16. ledna 2014 byly k vidění v zámecké 
galerii souběžně dvě výstavy určené 
převážně  dětem.

Větší místnost galerie zaplnily obrazy mladé 
nadané výtvarnice Terezy Skoupilové 
z Prostějova, která se převážně věnuje 
malování veselých dětských obrázků.
Vytváří nejen dětské omalovánky,  pexesa, 
leporela či vystřihovánky, ale také ilustrace 
k dětským knížkám, básničkám, písničkám 
a nejrůznějším textům. Vyzdobuje dětské 
pokoje, interiéry mateřských školek apod. 
Nebojí se ani různých materiálů, jako např. 
kamene, skla, textilu  i jiných.
Dlouhodobě spolupracuje s místními 
knihovnami a školami, jimž průběžně tvoří 
nejen učební pomůcky, ale také nejrůznější 
propagační materiály (diplomy, loga, Pf, 
kalendáře atd.).
Poprvé se představila veřejnosti v roce 2010 
v prostějovské Galerii Bašta, kde vystavila své 
"Malovánky" - veselé dětské obrázky 
m a l o v a n é  z á ř i v ý m i  a k v a r e l o v ý m i  
pastelkami. Tato technika se stala její 
nejoblíbenější, a proto u ní zůstala dodnes.
V konickém zámku svá díla vystavila pod 
názvem Barevný svět. Stálým tématem její 
výstavy jsou veselá zvířátka, která zaujmou 
jak děti, tak dospělé.
Prohlídku výstavy nejmladším dětem 
zpříjemnila knihovnice Vlasta Snášelová 
čtením pohádky, hádankami, děti si samy 
měly příležitost nakreslit svoje zvířátko.
 

V předsálí výstavní místnosti zámku pak 
mohly zhlédnout obrazovou výstavu 
„Vesmírný domov pro děti”. Skládala se z 16 

      
obrazů, na kterých byla zobrazena různá 
vesmírná tělesa, hvězdy, souhvězdí, planety 
apod. Obrazy byly zapůjčeny z Hvězdárny 
Prostějov. Chceme jí tímto poděkovat.
První část výstavy seznamovala nejmladší 
děti (4 – 10let) s místem, kde mají svůj 
domov, tedy s polohou Slunce v Galaxii. Další 
panely seznámily se změnou velikosti Slunce 
v průběhu jeho existence a s porovnáním 
velikostí některých hvězd se Sluncem. 
Nejobsáhlejší část výstavy pak byla věnována 
planetám naší sluneční soustavy, především 
Zemi. Názorně byl ukázán princip střídání 
dne a noci i ročních období. Objasněno bylo 
také střídání fází Měsíce, připomenuta byla 
přistání lidí na Měsíci. Zmíněna dále byla i 
menší tělesa sluneční soustavy jako jsou 
trpasličí planety, planetky, meteory a komety. 
Na posledních pěti panelech byla zobrazena 
jak souhvězdí viditelná po celý rok, tak i  
souhvězdí typická pro každé roční období. 
Obě výstavy navštívily desítky dětí 
i dospělých.  Velký zájem byl i ze strany 
mateřských školek a podle ohlasů se i malým  
dětem obě výstavy moc líbily.
Na měsíc únor připravuje Městské kulturní 
středisko Konice výstavu STREET ART 
mladého tvůrce Jiřího Grepla. Jeho díla jsou 
nanášena spreji na různé materiály přes 
precizně ručně řezané šablony.
Výstavu je možno navštívit  od 20.února do 
14. března, a to ve všední dny od 9 do 12 
hodin a od 13 do 15 hodin.    

Jiřina Novotná
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Zámecká galerie vítala dětské diváky



Usnesení č.56/2013

1.Schvaluje zveřejnění prodeje budovy č.p. 82 
v Čuníně postavené na p.č. st. 129 a pozemků p.č. st. 
129 a 313/3 v k.ú. Čunín přes RK STING – prodej na 
zkoušku.
2.Schvaluje zveřejnění prodeje budovy č.p. 131 
v Runářově postavené na p.č. st. 160 a pozemků p.č. 
st. 164 a 122/2 v k.ú. Runářov přes RK STING – 
prodej na zkoušku.
3.Navrhuje ZM schválit odkoupení pozemků p.č. 
573/11 a 573/42 v k.ú. Čunín od firmy ROLS 

2Konice, a.s. za cenu 7,00 Kč/m .
4.a)Schvaluje Dodatek č. 05-2013 týkající se 
zvýšení nájemného na 1 500,00Kč/ha u všech 
pozemků pronajatých firmě ROLS Konice, a.s. dle 
Smlouvy o nájmu nemovitostí č. 04-2006 ze dne 
16.10.2006 s platností od 1.1. 2014. b)Vyhlašuje 
záměr pronájmu pozemků dle přílohy.
5.Schvaluje ZUŠ Konice výpůjčku obřadní síně na 
zámku v Konici, Kostelní č.p. 46, za účelem konání 
veřejných  koncertů žáků ZUŠ v těchto termínech: 
15.1., 16.1., 26.2., 27.2., 26.3., 27.3.,14.5., 15.5., 
28.5., 29.5., 4.6. a 5.6. 2014.
6.Schvaluje Dodatek č. 6 ke Smlouvě o závazku 
veřejné služby č. 1012092 -09 ze dne 10.02.2009 
mezi městem Konice a dopravcem Veolia 
Transport Morava, a.s., nyní ARRIVA MORAVA, a.s.
7.Vyhlašuje záměr výpůjčky nebytových prostor 
na zámku v Konici, Kostelní ul. čp.46, tj. místnosti č. 
229 (bývalá spojovací chodba s kostelem) v 1. 

2patře zámku o ploše 48 m .
8.Schvaluje smlouvu o dílo na zhotovení 
projektové dokumentace na vybudování 
jednostranného chodníku na akci „III/37349 
Konice-Chmelnice“ mezi městem Konice a NELL 
PROJEKT s.r.o.
9.Schvaluje změnu č. 2 směrnice č. 5/2012 
Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu tak, 
že složení hodnotící komise při zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu dle směrnice č. 5/2012 
určuje čl.5 bod 3 směrnice a její jmenování provede 
přímo starosta(místostarosta) města bez nutnosti 
schvalování hodnotící komise ke každé konkrétní 
zakázce zvlášť radou města Konice.
10.a)Schvaluje podání žádosti o dotaci z programu 
Obnova staveb drobné architektury místního 
významu v Olomouckém kraji v roce 2014 na akci 
„Oprava kaple v Nové Dědině.“ 
b)Schvaluje přímé zadání zakázky s názvem 
„Oprava kaple v Nové Dědině“ společnosti STAMO 
s.r.o.
c)Schvaluje smlouvu o dílo na akci „Oprava kaple 
v Nové Dědině“ mezi městem Konice a společností 
STAMO, s.r.o.
Hlasování: pro – 4 zdržel se – 1 ( starosta) proti – 0
11.Schvaluje podání žádosti o dotaci z programu 
Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji 
v roce 2014 na akci „Sanace objektu na p.č. 6 – 
krámky.“
12.Schvaluje MěKS Konice použití finančních darů 
na zajištění koncertů KPH; 2.10.2013 – 5.000,- Kč, 
13.11.2013 – 1.500,- Kč, 11.12.2013 – 3.000,- Kč, 
26.12.2013 – 3.000,- Kč.
13.Schvaluje rozpočtová opatření č. 66 a 67/2013, 
která se týkají: 
a)č.66/2013 -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/7/20/2013 ze dne 22.11.2013 je 
poskytnuta dotace ve výši 99.000,- Kč na 
zabezpečení akceschopnosti. V příjmech bude 

rozpočtováno na položku 4122, ÚZ 14 004 – 
99.000,- Kč.
Ve výdajích na
§ 5512, položku 5139 , ÚZ 14 004 org. 5000000 – 
12.080,- Kč,
§ 5512, položku 5137 , ÚZ 14 004 org. 5000000 – 
57.155,- Kč,
§ 5512, položku 5134 , ÚZ 14 004 org. 5000000 – 
22.500,- Kč,
§ 5512, položku 5171 , ÚZ 14 004 org. 5000000 – 
7.265,- Kč.
b)č.67/2013 -Jedná se o pojistnou náhradu od 
České pošty, s.p. Praha poskytnutou za ztrátu 
zásilky odboru vnitřních věcí ve výši 580,- Kč.
V příjmech bude rozpočtováno: 
§ 6171, Činnost místní správy pol. 2322 pojistné 
náhrady org. 5000000 - 580,- Kč

Ve výdajích  bude rozpočtováno:
§ 6171 činnost místní správy, pol. 5161 služby pošt 
org .5000000 - 580,- Kč.
14. Vyhlašuje záměr prodat: a) část p.č. 899 (nově 

2p.č. 899/2 o výměře 129 m ) manželům Šťastným,
2b) část p.č. 902(nově p.č. 902/3 o výměře 106 m ) 

p. A. Greplové.
15.a)Navrhuje ZM schválit kupní smlouvu 
s manžely Škrabalovými na vykoupení části 

2pozemku p.č. 895/1 o výměře 11m  dle 
geometrického plánu č. 865-711/2013 nově 
označeného jako p.č. 895/6 v k.ú. Konice. 
b)Navrhuje ZM schválit kupní smlouvu s p. J. 
Snášelem na vykoupení části pozemku p.č. 895/4 

2 o výměře 5 m a části pozemku p.č. 896/1 o výměře 
21 m  dle geometrického plánu č. 865 – 711/2013 

nově označené jako p.č. 895/7 v k.ú. Konice.
16.Schvaluje přepracování pojistných smluv 
osobních vozidel města Konice.
17.Doporučuje ZM schválit prodej části p.č. 1/1 
v k.ú. Křemenec p. Zd. Fiale. Podpis smlouvy je 
podmíněn přemístěním vodoměru z budovy č.p.9 
do budovy č.p. 10.

 Usnesení bylo schváleno v poměru: pro 5, proti 0, 
zdržel se 0

1.Schvaluje uzavření zprostředkovatelské 
smlouvy na neexkluzivní prodej budovy č.p. 131 
v Runářově, postavené na pozemku p.č. st. 160, 
a pozemků p.č. st. 164 a 122/2 v k.ú.Runářov za 
800.000,- Kč s RK STING.
2.Schvaluje uzavření zprostředkovatelské 
smlouvy na prodej budovy č.p. 82 v Čuníně 
postavené na pozemku p.č. st. 129 a pozemků p.č. 
st. 129 a 313/3 v k.ú. Čunín za 690.000,- Kč s RK 
STING.
3.Schvaluje Klubu českých turistů, oddílu Konice, 
výpůjčku zasedací místnosti č. 212 za účelem 
konání výroční schůze dne 26. ledna 2014 od 14:00 
do 17:00 hod.
4.Schvaluje smlouvu o výpůjčce nebytových 
prostor č. 01-2014, tj. výpůjčku místností č. 214 
a 215 v I. patře konického zámku o celkové ploše 

218,71 m  od 1.1.2014 na dobu neurčitou. Tyto 
prostory budou sloužit Charitě Konice jako 
kancelář pro zajištění procesu střednědobého  
plánování sociálních služeb.
5 . B e re  n a  vě d o m í  v ýs l e d k y  p r ů z ku m u  
spokojenosti klientů s prací MěÚ Konice v r. 2013.
6 . B e re  n a  vě d o m í  v ýs l e d k y  p r ů z ku m u  
spokojenosti zaměstnanců MěÚ Konice v r. 2013.
7.a) Doporučuje ZM schválit bezúplatný převod 
projektové dokumentace stavby nové požární 
stanice v Konici na HZS Olomouckého kraje.

b) Vyhlašuje záměr bezúplatného převodu 
pozemků na stavbu nové požární stanice v Konici 
pro HZS Olomouckého kraje.
8.Doporučuje ZM schválit prodej bytu 2 + 1 na 
adrese Husova 489/2, Konice nejvyšší nabídce.
9.Doporučuje ZM schválit prodej části  p.č. 1033/1 
v k.ú. Konice do podílového vlastnictví manželům 
Antlovým, p. Rusovi, manželům Švehlovým a p. 
Vlčkovi za cenu 100,00 Kč/m2.
10.Schvaluje převzetí věcného daru do vlastnictví 
ZŠ a G města Konice dle darovací smlouvy.
11.Schvaluje podání žádosti o dotaci z Havarijního 
programu Ministerstva kultury ČR na akci „Sanace 
opěrné zdi na parcele p.č. 5 v k.ú. Konice“ v roce 
2014.
12.Schvaluje rozpočtové opatření č. 68/2013, 
které se týká: jedná se o úhradu nákladů od Úřadu 
práce ČR spojených s pojištěním odpovědnosti při 
organizaci a výkonu veřejné služby ve výši 
2.149,- Kč. V příjmech bude rozpočtováno: § 6171, 
činnost místní správy, pol. 2322 pojistné náhrady 
org. 5000000 - 2.149,- Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§ 6320, pojištění funkčně nespecif., pol. 5163 
služby peněž. ústavů org.5000000   2.149,- Kč.
13.Schvaluje podání žádosti o dotaci z programu 
Podpora obnovy a rozvoje venkova na akci „Oprava 
kapličky v Křemenci“ v roce 2014.
14.Schvaluje Plán údržby ČSOV Konice, Plán 
údržby kanalizace Konice a Plán údržby ČOV 
Konice pro rok 2014.
15.Schvaluje Dodatek č. 6 ke Smlouvě s FTL 
Prostějov č.10/09/ODO ze dne 22.6.2009.
16.Doporučuje ZM schválit měsíční odměny 
neuvolněným členům zastupitelstva podle 
nařízení vlády č. 459/2013 Sb., O odměnách za 
výkon funkce člena zastupitelstva ve výši 450,- Kč-
člen zastupitelstva,1.480 Kč-člen Rady a 1300 Kč-
předseda finančního a kontrolního výboru.

 Usnesení bylo schváleno v poměru: pro 5, proti 0, 
zdržel se 0.

Kolik nás je?
Údaje ke dni 31.12.2013

Počty obyvatel dle částí obce:
Konice                    2101
Čunín   184
Křemenec                       121
Ladín          84
Nová Dědina      166 
Runářov   133
celkem                    2789

    matrikářky MěÚ Konice

INZERCE:
Hledám ke koupi menší rodinný dům v Konici. 
Může být i k opravám, ale obyvatelný. 
Tel.: 606 321 101.
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ZPRÁVY Z RADNICE
Rada

města Konice
16. prosince 2013

Rada
města Konice
13. ledna 2014



ZŠ a G Konice

V letošním školním roce  pracují studenti tercie 
v hodinách anglického jazyka na mezinárodním 
eTwinning  projektu s názvem The Magic 
of European Christmas – Kouzlo evropských Vánoc. 
Aktivita eTwinning, jež je hlavní aktivitou 
programu eLearning Evropské komise, nabízí 
učitelům možnost komunikovat, navazovat 
partnerství a spolupracovat prostřednictvím 
internetu se školami z ostatních evropských zemí. 
Na projektu The Magic of European Christmas 
spolupracují studenti se svými vrstevníky 
z Chorvatska, Polska,  Maďarska a Španělska. Cílem 
projektu je představení kultury vlastní země, 
seznámení se s kulturou partnerských zemí,  
rozvíjení schopnosti  komunikace v anglickém 
jazyce a také schopnosti smysluplně využívat 
informační a komunikační technologie.
Od začátku projektu v listopadu 2013 studenti 
vytvořili řadu prezentací a dokumentů, ve kterých 
svým partnerům představili české vánoční tradice, 
zvyky, jídlo a  koledy, z nichž dvě sami zahráli 
a zazpívali pod vedením paní učitelky Mgr. Ludmily 
Kopečné Nedomanské. 
Studenti také ukázali svým partnerům naše město, 
a to prostřednictvím fotografií a krátkého videa, 
které sami natočili. V současné době zpracovávají 
podobným způsobem téma Naše škola. Obdobné 
příspěvky prezentují i žáci partnerských škol.
Při práci na projektu tak studenti poznávají jak 
rozdílnost, tak podobnost zúčastněných zemí 
a uvědomují si jedinečnost a význam naší vlastní 
kultury.

Mgr. Eva Obrusníková
zástupkyně ředitele ZŠ a G města Konice 

Sběr papíru

Se sběrem papíru na 1. stupni naší školy jsme začali 
na podzim roku 2011 a do dnešního dne se nám ho 
podařilo odevzdat 38 691 kg. Hlavním důvodem 
této akce je ekologická výchova. Snažíme se dětem 
vštípit, že papír je recyklovatelný materiál a jeho 
sběrem pomáháme při ochraně přírody, zejména 
při ochraně našich lesů. Druhý důvod je 
ekonomický. Získané peníze, které jsou zasílány na 
účet školy, využíváme k zakoupení pomůcek pro 
výuku. V každém kole se snažíme malým dárkem 
odměnit děti, které přinesou největší množství 
papíru. Ráda bych touto cestou poděkovala všem 
rodičům, kteří dětem se sběrem pomáhají.

Mgr. Květoslava Coufalová 
zástupkyně ředitele ZŠ a G města Konice

MŠ Konice
                                                                                                            

Mateřská škola Konice, Smetanova 202,798 52 Konice
tel.582396170, e-mail: mskonice@volny.cz

Mateřská škola  Konice

oznamuje, že

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ   ŠKOLY
pro školní rok 2014 - 2015

proběhne 
ve čtvrtek 27. února 2014 

od 8.00  do 16.00 hodin
v MŠ Konice, Smetanova 202

Prosíme rodiče,
aby k zápisu přinesli rodný list dítěte .

          

                                                                               

ZUŠ Konice

Žáci tanečního a hudebního oboru vystoupili na 
svém Zimním koncertě 16. ledna v obřadní síni 
konického zámku. Sál byl rodinnými příslušníky 
žáků a posluchači zaplněn do posledního místečka. 
Koncert byl přeložen z původního termínu 
v prosinci a nutno podotknout, že právě na tomto 
koncertu bývá nejvíc posluchačů. ZUŠ Konice Vás 
zve i na Koncert komorní hudby, kde vystoupí 
soubory a seskupení žáků ZUŠ a který se koná 27. 
února 2014 v obřadní síni zámku v Konici.

Helena Hrabalová
učitelka ZUŠ Konice

Z konického zámku

Konický zámek může návštěvníkům nabídnout 
k vidění mnoho zajímavého. Prvním místem, kam asi 
návštěvník zámku zamíří, je turistické informační 
centrum (TIC), kde je možno zakoupit turistické 
známky, průvodce, mapy a další podobný sortiment 
a zároveň je možnost sjednat si prohlídku zámku, 
kterou provází pracovnice TIC. Prohlídka začíná na 
zámeckém nádvoří, kde je podán výklad o historii 
zámku a Konice jako takové. Potom následuje 
Muzeum řemesel Konicka, které uvedl do života 
a stále rozvíjí pan Pavel Šín. Muzeum mapuje historii 
řemesel konického regionu. Zájemce zde nalezne 
exponáty ze zemědělství, tesařství a zpracování 
dřeva, kovářství, textilní výroby, provaznictví, 
ševcovství, vahařství. Zejména s tesařstvím souvisí 
unikát našeho muzea- sbírka nejrůznějších seker, 
která v současnosti čítá přes 300 kusů. Postupně se 
v ní objevily nejenom sekery ke zpracování dřeva, ale
i sekery kamenické, kamnářské, hasičské, válečné, 
replika katovské sekery, sekeromlat z doby kamenné, 
a další. Sbírka seker postupně získala širokou 
publicitu. V roce 2013 byla agenturou Dobrý den 
zapsána do České knihy rekordů jako nejpočetnější 
sbírka seker (251 ks). Dále byla natočena reportáž do 
pořadu Toulavá kamera a tato vyšla i knižně v 17. 
pokračování stejnojmenné knihy. Další článek ke 
sbírce seker vyšel v lednovém čísle časopisu Silva 
Bohemica Český les. Po prohlídce muzea prohlídková 
t r a s a  p o k r a č u j e  p ř e s  a r c h i t e k t o n i c k é  
pozoruhodnosti zámku, z nichž nejcennější je 
bezesporu Velká jídelna – název podle někdejší 
jídelny řádových bratří – dnes koncertní a obřadní 
sál. Strop zde zdobí vzácné fresky z 18. století. Po 
domluvě (zejména v létě) je možno zhlédnout 
i sklepení zámku a půdní prostory s pozoruhodnou 
konstrukcí krovu. Prohlídka končí opět na zámeckém 
nádvoří.
V současné době se dokončuje rekonstrukce 
spojovací chodby zámku s kostelem a její adaptace na 
výstavní prostory. Současně probíhají jednání 
o možnosti zapůjčení muzejních exponátů 
z jiných muzeí. Jak je vidno, přes všechno, co bylo pro 
turistickou atraktivitu zámku vykonáno, aktivity 
v tomto směru nekončí a zámek tak bude moci svou 
nabídku dále rozšiřovat.

Jiřina Novotná
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Tříkrálová sbírka 2013
Využití prostředků vykoledovaných Charitou 

Konice při TS 2013

1. Oprava a výměna řídící jednotky evakuačního 
výtahu v DPS Bohuslavice
Na základě konzultace s odbornou firmou po 
patnácti letech užívání bylo nezbytné provést 
generální opravu tohoto zařízení. Výtah slouží pro 
47 klientů DPS Bohuslavice k zajištění provozu, 
který by byl bez této pomůcky ochromen.
Záměrem byla hrazena spoluúčast na opravě 
částkou 100.000,- Kč.
2. Přímá sociální výpomoc
Na doporučení sociálního odboru města, dětských 
lékařů a místním sociálním šetřením bylo 
zakoupeno  ošacení, obutí a školní potřeby pro děti 
v potřebných rodinách v hodnotě 20.000,- Kč.
3. Pomoc po povodních a živelných pohromách 
v rámci České republiky 2013
Záměr byl podpořen částkou 10.000,- Kč.
4. CHPS Konice - automobil pro potřeby 
pečovatelské služby
Z důvodu zastaralosti vozového parku, časté 
poruchovosti a nákladnosti oprav se provoz těchto 
vozidel stává vysoce nákladným. Z toho vychází 
nutnost zakoupení nového vozidla, aby nebyla 
narušována činnost  pečovatelek (rádius 
působnosti  cca 50km od centra CHPS).  
Pečovatelská služba je již několik roků službou 
ztrátovou, a protože nemá Charita Konice 
prostředky k zakoupení nového automobilu, který 
by splňoval podmínky jak po stránce spolehlivosti, 
tak po stránce ekonomičnosti (LPG),tak podala 
záměr z TS 2013 na 107.938,86 - Kč.
Koledníci Charity Konice  vykoledovali 401.681,- Kč
Zahraniční pomoc a režie CHČR 163.742,14 -Kč
Na záměry Charity Konice zůstává 237.938,86 -Kč

Třikrálová sbírka na Konicku 2014

Na Konicku se Tříkrálová sbírka připravovala už 
popatnácté. Stejně jako ve všech předchozích letech 
také letos byla organizátorem Charita Konice. 
Koordinátorkou Tříkrálové sbírky je na Konicku 
Naďa Páleníková.
V tomto roce do terénu vyrazilo 93 skupinek, což 
představuje téměř 400 koledníků, kterým 
organizátoři připravili svačiny na cesty.
Koledníkům v podobě Baltazarů, Kašparů 
a Melicharů stačil na Konicku jediný den, aby zvládli 
dorazit do všech koutů regionu.
Odpolední setkání na konické faře pak bylo 
příležitostí ke sdělení zážitků. Samozřejmě 
nechyběl ani charitní guláš a sázková kancelář. 

Jiřina Novotná

Tříkrálová sbírka 2014 Charita Konice
Během pondělí a úterý druhého lednového týdne 
2014 bylo na obecních úřadech rozpečetěno 110 

tříkrálových pokladen.

Celková částka 400. 935,- Kč

Poděkování patří všem, kteří příspěvkem a pomocí 
podporují charitní dílo.

Charita Konice,Zahradní 690, 798 52 Konice
www.charitakonice.cz

INFORMACE O TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE (TS), 
KTERÁ PROBÍHÁ NA CELÉM ÚZEMÍ ČR najdete na: 
http://www.trikralovasbirka.cz/
Informace o tom, jak probíhala TS v oblasti kde 
působí Charita Konice a výsledky z koledování 
v jednotlivých obcích najdete na těchto stránkách: 
http://www.charitakonice.cz/index.php/trikralo
vasbirka. Fotografie z koledování najdete 
v odkazech: Charita Konice - Fotogalerie TKS.

V rámci cíle a opatření – informovanost občanů 
o sociálních a návazných službách na Konicku, 
který vznikl na základě projektu „Podpora 
střednědobého plánování rozvoje sociálních 
s l u ž e b  K o n i c k a “ ,  r e g . č .  
CZ.1.04/3.1.03/65.00009, Vám v tomto čísle 
Zpravodaje představíme další ze služeb Charity 
Konice, kterou je Charitní ošetřovatelská 
služba Konice: 

Charitní ošetřovatelská služba Konice 

Charitní ošetřovatelská služba je odborná 
zdravotní péče, která pomáhá lidem všech 
věkových kategorií, kteří mají akutní chronické 
onemocnění nebo zdravotní postižení a nejsou 
schopni si sami vlastními silami zajistit naplnění 
základní zdravotní péče. 
Je poskytovaná v domácím prostředí pacienta 7 dní 
v týdnu 24 hodin denně ve všech obcích v oblasti 
cca 15 km od Konice.
Zdravotní výkony jsou  indikovány praktickým 
lékařem pacienta nebo  lékařem při propuštění 
z nemocnice. Vykonávají je kvalifikované, 
registrované zdravotní sestry , které se pravidelně 
vzdělávají a jsou schopné se samostatně 
rozhodovat. 
Jedná se o - měření fyziologických funkcí, aplikace 
inzulínu, injekcí, infúzí, ošetření stomií, katetrů, 
výměny permanentních katetrů u žen, odběry krve, 
dohled nad medikací, převazy ran , ošetřovatelská 
rehabilitace, péče o umírající a jejich rodiny. 
Zdravotní výkony jsou plně hrazeny smluvními 
zdravotními pojišťovnami.

Kontakt: vedoucí CHOS - Koudelková Iveta
Tel.: 582 396 217, 723 244 791
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

Program MC Srdíčko
Únor 2014

Pravidelný program Mateřského centra Srdíčko                                        
Po 18 -19 hod. Cvičení s Marcelou ( pilates, břišní 
tanec)
St 8 -12 hod. Program pro rodiče se staršími dětmi 
( 2- 5let)
St 8 -10 hod. Sociální poradenství (pro předem 
objednané).
St 14 -18 hod. Setkávání generací v Srdíčku
St   15 -16 hod. Naslouchej srdcem
St 16 -17 hod. Člověk člověku – dobrovolně 
a s láskou (dobrovolnictví – první středa v měsíci)
Čt 8 -13 hod. Nově Srdíčkový klub – výtvarné 
techniky – výroba svíček, skládání z papíru apod.
Pá 8 - 12 hod. Program pro rodiče s nejmenšími 
dětmi (0-2 roky)
Pá 8 -10 hod. Laktační poradenství ( pro předem 
objednané)
Program pro rodiče s dětmi – ÚNOR (8-12hod.)
St 5. 2.  –  Koulela se koule
St 12. 2. –  Srdíčkové narozeniny
St 19. 2. –   Prázdninové tvoření
St 26. 2.  –  Karneval v Srdíčku
Setkávání generací v Srdíčku (14-18hod.)
Každou středu - trénink paměti, cvičení, ruční 
práce, přednášky, připomínání si různých výročí, 
lidových tradic a zvyků
Mimořádné akce  - ÚNOR
Setkání věřících maminek- úterý 18. 2. 2014 od  9 
do 11 hodin  
Beseda na téma- Zdravé hubnutí – jak zdravě 
hubnout s pomocí správné tělesné  aktivity – 
čtvrtek 27. 2. 2014 v 16:00 hodin  -  Marcela 
Podzimková, Markéta Klíčová.

Těšíme se na Vás !!!

MŠ Skřípov

Mateřská škola Skřípov, Skřípov č. 169, 798 52 Konice
tel.: 582 396 468, e-mail: msskripov@seznam.cz

Zápis do Mateřské školy Skřípov
pro školní rok 2014 - 2015

proběhne
v úterý 25. února 2014

od 9 do 15 hodin
v budově MŠ.

Pro ty, kdo se nemohou v tomto termínu 
dostavit, je možná telefonická domluva.

Program KČT Konice

Neděle 2.2.2014
Lutín – odjezd autobusem ve 12.05hod. do Ratají, 
po silnici do Luběnic, polní cestou do Lutína, dále 
Třebčína, Lípy, Slatinek, Slatinic, na vlak 
v 15.18hod. do Kostelce a v 16.44hod. autobusem 
do Konice. Získáme čtyři razítka. 10km.
Neděle  9.2.2014
Vyšehrad - sraz ve 13hod. na autobusovém nádraží, 
odchod k mlýnu Jílovec, přes les na Zavadilku 
a Vyšehrad a do Konice. 6km.
Sobota 15.2.2014
Přemyslovice – odjezd vlakem v 11.11hod. na 
Stražisko, po červené zn. do Přemyslovic a přes 
Růžov na Ptenský Dvorek nebo na Stražisko na vlak 
v 15.31hod. nebo 15.35hod. 10km.
Neděle 23.2.2014
Březsko – sraz ve 13hod. u sokolovny, lesem do 
Březska a přes Ladín do Konice. 8km.

Zdrávi došli !!!
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ZMĚNA TERMÍNU PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ  V RÁMCI  
ČERPÁNÍ NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH 
P Ř Í S P Ě V K Ů  D O  V Ý Š E  2 5  T I S .  K Č  
SCHVALOVANÝCH RADOU OLOMOUCKÉHO 
KRAJE PRO ROK 2014

Olomoucký kraj poskytuje příspěvky neziskovým 
organizacím na činnosti spojené s jejich 
zaměřením. Žádosti  je možné podávat 
nejpozději  do 15. května 2014. 
Celé  znění  žádosti:
I. Žadatel 
Těmito pravidly se upravuje postup a podmínky pro 
poskytování neinvestičních finančních příspěvků 
z rozpočtu Olomouckého kraje právnickým 
a fyzickým osobám (dále jen žadatelům), které 
provozují veřejně prospěšnou činnost na území 
Olomouckého kraje zejména v následujících 
oblastech: 
a) vzdělávání a věda, b) mládež, c) kultura, d) sport 
a tělovýchova,e) akce pořádané sbory (sdruženími) 
dobrovolných hasičů, f) prevence kriminality, 
sociální patologie a primární prevence drogových 
závislostí, g) zdravotnictví, h) sociální služby 
a humanitární pomoc, i) turistický ruch, j) životní 
prostředí, k) spolková činnost 
II. Podmínky pro poskytnutí 
Neinvestiční finanční příspěvky mohou být 
poskytnuty výše uvedeným žadatelům, jejichž 
r o z s a h  č i n n o s t í  a  v ý s t u p y  v y p lý va j í c í  
z poskytnutých neinvestičních finančních 
příspěvků mají přínos pro Olomoucký kraj a jeho 
obyvatele a jejichž žádost o neinvestiční finanční 
příspěvek nemůže být uspokojena z jiných 
dotačních titulů Olomouckého kraje pro daný rok, 
případně z Významných projektů Olomouckého 
kraje. 
O poskytnutí neinvestičních finančních příspěvků 
p o d l e  t ě c h t o  p rav i d e l  ro z h o d u j e  R a d a  
Olomouckého kraje po vydání stanoviska věcně 
příslušného odboru, který se vyjádří k věcné 
stránce, potřebnosti a kvalitě projektu, jenž je 
obsahem žádosti. Materiál zpracovává odbor 
ekonomický. V roce 2014 budou žádosti 
o neinvestiční finanční příspěvky předkládány na 
jednání Rady Olomouckého kraje – 6. února, 20. 
března, 30. dubna a 29. května a dále dle aktuální 
potřeby. Termín ukončení přijímání žádostí do 
jednotlivých Rad Olomouckého kraje je vždy 14 dní 
před uvedenou ROK. 
III. Zásady při poskytování neinvestičních 
finančních příspěvků: 
1. Neinvestiční finanční příspěvky se poskytují na 
základě žádostí podávaných od 10. ledna 2014 do 
15. května 2014 do 14 hodin. (struktura žádosti je 
uvedena v příloze č.2), žádost je také uveřejněna na 
internetových stránkách Krajského úřadu 
Olomouckého kraje – www.kr-olomoucky.cz. 
Žádosti se podávají v písemné podobě (fyzicky 
nebo poštou) nebo datovou schránkou nebo 
elektronickou cestou se zaručeným elektronickým 
podpisem. Místem podání žádostí je podatelna 
Krajského úřadu Olomouckého kraje, která je 
následně předá odboru ekonomickému. 
2. V případě neúplné žádosti vyzve příslušný odbor 
žadatele k doplnění ve lhůtě do 10 pracovních dnů 
ode dne prokazatelného odeslání výzvy. Po 
uplynutí této lhůty, respektive po nedodání 
chybějících podkladů ve stanovené lhůtě, se žádost 
vyřadí z dalšího posuzování.
3. Na neinvestiční finanční příspěvky není právní 
nárok a nemusí být poskytnuty v požadované výši. 
Celková výše prostředků na neinvestiční finanční 
prostředky je limitovaná objemem finančních 
prostředků, který je vyčleněn na oblasti uvedené 
v bodě I. těchto pravidel ve schváleném rozpočtu 
Olomouckého kraje na rok 2014. Poskytované 
příspěvky slouží jako doplňkový zdroj financování. 
Příspěvek lze použít pouze na činnosti, které
nebudou představovat podnikatelskou činnost.

Příspěvek lze použít jen k účelu a na činnost 
stanovenou ve smlouvě a hradí se z něho pouze 
nezbytné náklady související s projektem. 
V rozpočtu projektu, na jehož realizaci je příspěvek 
poskytován, nesmí být kalkulován zisk. U plátců 
DPH, kteří mohou požádat o vrácení odpočtu DPH, 
nesmí být tato daň zahrnuta do nezbytných nákladů. 
4. V případě, že Rada Olomouckého kraje rozhodne, 
že se jedná o veřejnou podporu, respektive 
o podporu de minimis, postupuje se dle Nařízení 
komise (ES) č.1998/2006 ze dne 15. 12. 2006, 
o použití článků 87 a 88 Smlouvy o založení ES na 
podporu de minimis uveřejněné dne 28.12.2006 
v Úředním věstníku Evropské unie č. L 379/5 a dle 
zákona č.215/2004 Sb. O úpravě některých vztahů 
v oblasti veřejné podpory, ve znění pozdějších 
předpisů. 
5. Schválený neinvestiční finanční příspěvek nelze 
použít na nákup darů (mimo ceny v soutěžích) 
a pohoštění (mimo pitný režim při sportovních 
soutěžích), na krytí mezd a honorářů. Sbory 
dobrovolných hasičů Olomouckého kraje si mohou 
požádat o příspěvek na pořádání: okresního kola 
dospělých, okresního kola mládeže, krajského kola 
dospělých, krajského kola mládeže, setkání 
zasloužilých hasičů, požární soutěž, požární soutěž 
mládeže a významné oslavy výročí založení SDH 
(např. 110, 115, 120 let a více). Výše poskytnutého 
finančního příspěvku bude zohledňovat úroveň 
a význam akce. 
6. Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti 
neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti vůči 
státnímu rozpočtu, včetně správy sociálního 
zabezpečení, státním fondům, zdravotním 
pojišťovnám a vůči Olomouckému kraji včetně jím 
zřizovaných organizací. 
7. Neinvestiční finanční příspěvek se poskytuje na 
základě smlouvy uzavřené mezi Olomouckým 
krajem a žadatelem na běžný účet žadatele (ne 
termínovaný). Smlouvu připravuje a předkládá 
příslušný odbor, za Olomoucký kraj podepisuje 
p ř í s l u š ný  uvo l n ě ný  č l e n  Z a s t u p i t e l s t va  
Olomouckého kraje. Příspěvek se poskytuje 
b e z h o t o v o s t n í m  p ř e v o d e m .  Vy ú č t o v á n í  
poskytnutých neinvestičních finančních příspěvků 
se na vyzvání předloží příslušnému odboru, který 
zabezpečí kontrolu administrativní správnosti 
využití finančních prostředků (bude specifikováno 
ve smlouvě). Vzorová smlouva je zveřejněna na 
webových stránkách www.kr-olomoucky.cz . 
8. Poskytnutý neinvestiční finanční příspěvek není 
převoditelný na jiný subjekt. 
9. Neinvestiční finanční příspěvky dle těchto 
pravidel se neposkytují obcím a organizacím, které 
obce zřizují (mimo jednotky sboru dobrovolných 
hasičů). Neinvestiční finanční příspěvky se rovněž 
neposkytují organizacím, jejichž zřizovatelem je 
Olomoucký kraj. 
10. Jednomu žadateli (jedno IČ) může být poskytnut 
v daném kalendářním roce pouze jeden tento 
neinvestiční finanční příspěvek. Neinvestiční 
finanční příspěvek ale nelze poskytnout žadateli, 
který obdržel v daném kalendářním roce finanční 
příspěvek z Významných projektů Olomouckého 
kraje, případně z dalších dotačních titulů 
Olomouckého kraje zaměřený na obsahově stejný 
projekt jako neinvestiční finanční příspěvek 
poskytovaný dle těchto Pravidel. 
11. V případě porušení rozpočtové kázně je 
poskytovatel povinen postupovat v souladu 
s platnými právními předpisy, zákonem č. 
250/2000Sb., O rozpočtových pravidlech, ve znění 
pozdějších předpisů a zákonem č. 280/2009 Sb., 
Daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. 
IV. Kritéria pro hodnocení projektu 
1. hodnocení důvěryhodnosti žadatele (reference, 
zkušenosti) 
2. hodnocení věcné a časové reálnosti projektů 
3. hodnocení přínosu projektu pro Olomoucký kraj a 
jeho obyvatele 
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Komunitní plánování sociálních služeb Konicka  4. případná další specifická kritéria dle jednotlivých 
oblastí 
5. vícezdrojové financování projektu 
V. Náležitosti smlouvy 
V uzavřené smlouvě o poskytnutí neinvestičního 
finančního příspěvku bude mimo jiné stanoveno: 
1. účelovost a hospodárnost neinvestičního 
finančního příspěvku včetně časové použitelnosti 
neinvestičního finančního příspěvku 
2. způsob a podmínky použití neinvestičního 
finančního příspěvku 
3. vymezení uznatelných a neuznatelných výdajů 
(např. příspěvek nelze použít na podnikatelskou 
činnost) 
4. stanovení období, ve kterém budou výdaje na 
projekt považovány za uznatelné (v jakém období 
před uzavřením smlouvy nebo až po jejím uzavření). 
5. způsob a termíny vyúčtování poskytnutého 
neinvestičního finančního příspěvku a zpracování 
závěrečné zprávy o využití neinvestičního 
finančního příspěvku 
6. postup při nedodržení stanoveného účelu, 
porušení rozpočtové kázně, případně při 
nevyčerpání neinvestičního finančního příspěvku 
7. povinnost příjemce neinvestičního finančního 
přípěvku k propagaci Olomouckého kraje 
8. povinnosti oznámit do 15 dnů od takové 
skutečnosti svůj případný zánik, transformaci, 
sloučení, změnu statutárního zástupce apod. 
VI. Uzavření smlouvy 
Po schválení žádosti v Radě Olomouckého kraje 
předloží žadatel, případně osoba oprávněná jednat 
za žadatele, před podpisem smlouvy v tištěné 
podobě dále uvedené doplňující údaje a podklady: 
1. doklad prokazující oprávněnost jednat za žadatele 
o neinvestiční finanční příspěvek (volba a jmenování 
statutárního zástupce žadatele) 
2. doklad o právní subjektivitě žadatele (např. výpis 
z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce, 
fotokopie živnostenského listu, fotokopie stanov 
občanských sdružení, spolku nebo neziskové 
organizace s registrací Ministerstvem vnitra apod.), 
3. smlouva o založení účtu kam má být neinvestiční 
finanční příspěvek poukázán 
4. podrobný popis a charakteristika projektu 
(žadatel podrobněji rozvede charakteristiku 
projektu uvedenou ve formuláři žádosti) 
5. fotokopii dokladu o přidělení identifikačního 
a daňového identifikačního čísla žadateli 
6. čestné prohlášení (případně potvrzení 
z Finančního úřadu, OSSZ, zdravotních pojišťoven), 
že žadatel nemá neuhrazené závazky po lhůtě 
splatnosti vůči státnímu rozpočtu, včetně správy 
sociálního zabezpečení, sociálním fondům, 
zdravotním pojišťovnám a vůči Olomouckému kraji 
včetně jím zřizovaných organizací. Žadatel bere na 
vědomí, že pro případ, že poskytne poskytovateli 
v souvislosti s příspěvkem nepravdivé nebo neúplné 
údaje, bude ve smlouvě o poskytnutí příspěvku 
sjednána možnost poskytovatele odstoupit od 
smlouvy 
7. čestné prohlášení o nezměněné identifikaci 
žadatele (viz Příloha č. 3) 
VII. Rada Olomouckého kraje může v odůvodněných 
případech rozhodnout o výjimce z těchto pravidel. 

V případě potřeby kontaktujte níže uvedené 
pracovníky, kteří Vám k programu poskytnou 
informace a pomohou Vám se zpracováním 
žádosti.
Kontakty:
Projektový manažer Města Konice a předseda řídící 
skupiny střednědobého plánování rozvoje sociálních 
služeb Konicka:
Mgr. Daniel Žouželka,mobil: 724704108
e-mail: daniel.zouzelka@konice.cz
Koordinátor projektu rozvoje střednědobého 
plánování sociálních služeb Konicka:
Mgr. Jana Procházková mobil: 739 246 008
e-mail: prochazkova@kpsskonicka.cz



Čtvrtek 20. února 2014 - pátek 14. března 
2014

STREET ART
GREG

Výstava českého umělce, který se věnuje 
malování sprejem přes šablony.
Otevřena ve všední dny od 9 do 12 hod. 
a od 13 do 15 hod.

Středa  5. února 2014 v 19 hodin,
zámek Konice

ÁRIE ZE SLAVNÝCH OPER 
19. A 20. STOLETÍ 
LENKA ČERMÁKOVÁ - soprán
ONDREJ OLOS - klavír
Vstupné: 100/80 Kč
Koncert podporují: Svatava Zavíralová - 
Drogerie, barvy, laky, RNDr. Ludmila Dvorská - 
Lékárna Konice

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.

Odjezd autobusu v 17.30 hodin,
cena včetně dopravy 450,- Kč, studenti 340,- Kč.

(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)

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. 

Vzpomínka na Vánoční koncert

Dne 26.12.2013 již tradičně v Chrámu Narození 
Panny Marie v Konici uspořádalo MěKS Konice ve 
spolupráci s římskokatolickou farností Vánoční 
koncert, na kterém vstoupili - Chrámový sbor 
Konice, učitelé a žáci ZUŠ Konice a jejich hosté. 
Zavzpomínejme alespoň ve fotografiích na 
nádhernou atmosféru.

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

V dnešním článku se vrátíme k tématu ZOONÓZ, tj. 
nemocí, u kterých je možný přenos ze zvířete na 
člověka ať už přímo nebo nepřímo. Opustíme 
parazity a vybereme jednu z bakterií, u které je 
tento přenos možný, a to LEPTOSPIRU. Leptospira 
je tenká spirálovitě stočená bakterie, která se 
vyskytuje po celém světě. Existuje asi 200 
patogenních (schopných vyvolat onemocnění) 
druhů. 
Rezervoárovými hostiteli těchto bakterií jsou 
hlodavci (myši, potkani, hraboši), ale třeba i ježek. 
Tito vylučují, hlavně močí, bakterie do prostředí 
a přes takto kontaminované prostředí se můžou 
nakazit další zvířata i lidé. Může se nakazit 
prakticky každý živočich, kontaminované můžou 
být i rostliny, zelenina a ovoce. Leptospiry nemají 
rády sucho, nízké teploty snášejí dobře, nejdéle 
vydrží v teple a vlhku. Nejvíce jich je tedy ve 
stojatějších vodách, bahnu, kanalizacích. Ničí je až 
teplo nad 50 stupňů a běžné dezinfekční 
prostředky. 
Do těla pronikají různými cestami: Přes porušenou 
kůži, neporušené sliznice, možné je i vdechnutí 
kontaminovaného aerosolu. Takže například 
pokud budete mít ranku na noze (stačí záděra) 
a půjdete bosky ve vlhké trávě, vodě, kalužích či 
bahnu (takto se v dřívějších dobách mohli nakazit 
lidé, kteří sekli bez bot v mokřinách, odtud název 
„polní nebo blaťácká horečka“)a tato místa budou 
potřísněná močí hlodavců či jiných zvířat, kteří 
vylučují leptospiry, můžete se nakazit. To stejné 
platí o rukách. Pokud na nich budete mít poranění a 
v e z m e t e  d o  n i c h  n ě c o ,  c o  m o h l o  b ý t  
kontaminované, můžete onemocnět. Sliznice 
poranění nepotřebují, takže k přenosu klidně může 
dojít i při koupání v přírodních koupalištích, když si 
loknete nebo vám šplouchne voda do oka.  Nebo při 
konzumaci neomytého ovoce či zeleniny, při napití 
ze studánek v přírodě. Ke vdechnutí aerosolu může 
dojít při tlakovém vodním čištění třeba sklepů, 
kanalizací či chovatelských zařízení.
Z uvedeného vyplývá, že nejvíce jsou ohroženi lidé 
pracující v přírodě, zemědělci, vodohospodáři, 
deratizátoři, lidé pracující v kanalizacích, rybáři, 
táborníci ,  l idé provozující  vodní sporty 
a v neposlední řadě lidé, kteří jsou v kontaktu se 
zvířaty, farmáři, veterináři, chovatelé psů. 
Jak onemocnění probíhá?  U málo vnímavých zvířat 
jako jsou hlodavci nebo třeba kočky nejčastěji 
proběhne subklinicky, to znamená, že navenek se 
nijak neprojeví. U ostatních druhů včetně člověka 
nejčastěji proběhne za příznaků velmi podobných 
chřipce. Teploty, bolesti svalů (lýtkové, bederní, 
břišní), bolesti hlavy (často velmi výrazné), 
nevolnosti, záněty spojivek apod.  Člověk mnohdy 
nemoc přechodí a ani lékaře nenapadne, že by 
mohlo jít o leptospirózu. V horším případě, pokud 
je leptospir mnoho nebo jde o patogennější kmen, 
může dojít k velmi závažným zdravotním obtížím, 
k selhávání ledvin,  žloutence,  krvácení,  
onemocnění srdce, mozku atd. Tento stav vyžaduje 
velmi intenzivní léčbu antibiotiky, podpůrnou 
orgánovou léčbu, velmi často dialýzu, umělou 
plicní ventilaci a mnohdy končí fatálně. Průkaz 
nemoci je problematický a popis diagnostiky je nad 

rámec tohoto článku.
Jak se tedy chránit? Ošetřovat každou ránu 
jodovými preparáty a dobře ji krýt, pokud chceme 
vyrazit do přírody. Nechodit bosky v podmáčeném 
terénu, používat holinky, omývat si ruce mýdlem, 
omývat zeleninu a ovoce, nepít z přírodních 
nechráněných zdrojů, nečistit kanalizační, sklepní 
a chovatelské prostory vodou pod tlakem nebo 
používat ochranné masky, při uklízení zatopených 
prostor po povodních používat rukavice, holinky, 
po práci na zahradě si dobře umýt ruce mýdlem. 
Kdo pracuje se zvířaty, tak musí dodržovat základní 
hygienická pravidla. 
Pro psy existuje vakcinace. Většina kombinovaných 
vakcín obsahuje i složku leptospirovou. Ve vakcíně 
jsou obsaženy 2-3 druhy dle výrobce. Je to sice 
málo vzhledem k početnosti druhů leptospir, ale do 
vakcín se vkládají ty nejčastěji se vyskytující 
v d a n é m  p r o s t ř e d í ,  a  t a k  s e  z v y š u j e  
pravděpodobnost chráněnosti. Vakcinací psa 
chráníme nepřímo i sami sebe. Důležité je 
vakcinovat správně hned od počátku. Když 
s vakcinací začínáme, vakcinujeme vždy dvakrát 
v odstupu 3-4 týdnů. Poprvé se vakcinuje po 8. 
týdnu věku štěněte a za 3-4 týdny se vakcinace 
OPAKUJE! Stejný postup platí i pro starší zvíře, 
které ještě nebylo vakcinováno a majitel mu chce 
vakcinaci dopřát i v pozdějším věku.  VŽDY musí 
proběhnout revakcinace! Následně se vakcinuje 
jednou ročně. Psy také nenecháváme pít z kaluží 
a z přírodních zdrojů. Pokud mají rány na nohách, 
tak je řádně ošetříme, chráníme a než se vyhojí, 
nenecháváme je běhat v bahně, podmáčené půdě, 
nekoupeme v přírodních koupalištích. 
Co říci závěrem? Nákaza leptospirou je převážně 
o tom, že se ocitnete ve špatném čase na špatném 
místě.  A u vody je tak hezky.  Nenechte se tedy 
stresovat spirálovitými mikroby (mezi příbuzné 
leptospir patří i další spirálovité bakterie – 
borrelie, které ale přenášejí klíšťata a o nich 
v některém z dalších článků), ale na druhé straně – 
trocha opatrnosti je na místě.

MVDr. Eva Kouřilová

Když se něco pokazí, tak je to 

nejméně 3x…říkávala moje 

babička…a měla pravdu.

Je to už několik roků, co v jednom městě na 
Prostěovsku došlo k výbuchu plynové karmy 
v domě a následně k požáru vybavení. Je to opravdu 
nepříjemná situace pro všechny zúčastněné.  Když 
se tohle stalo, vše řešili hasiči, pomohli sousedé 
a potom i pojišťovna. Jak mi klient říkal- cituji:
 „Seděl jsem ve vaně a najednou rána jako z děla. 
Přímo v koupelně vybuchla karma. Naštěstí jsem ji 
za pomoci kbelíku a vody z vany rychle uhasil, 
a vyběhl jsem zastavit plyn. Když jsem běžel po 
schodech k uzávěru, ozvala se další rána a proti 
mně letěly dveře od kotelny. To už bouchnul i kotel. 
Všechno kolem hořelo a už jsem jenom popálený 
vyběhl ven z domu abych zastavil plyn. Až poté 
jsem se podíval na můj dům. Byl to smutný pohled. 
Žádné okno, ani rámy v otvorech, potrhané a hořící 
záclony, dům prasklý od kotelny až po střechu 
a zevnitř domu se valil kouř. Stál jsem s otevřenou 
pusou a přemýšlel, jestli v domě ještě někdo byl. 
Děti naštěstí byly ve škole a žena v práci. Někdo 
zavolal hasiče a začalo další divadlo. Voda s pěnou  

dokončily dílo zkázy. Když jsem později šel do 
domu, jen jsem plakal. Nábytek promáčený, 
parkety zalité vodou a hasící pěnou, stěny 
okouřené, všechny dveře opálené, stropní obklady 
spálené. Jenom jsem přemýšlel kde na opravu 
vezmu peníze. Všude byla cítit spálenina a byl jsem 
bezradný. Někdo z přihlížejících se mě zeptal, jestli 
jsem měl nějakou pojistku. Tohoto jsem se chytil a 
začal jednat. Zavolal jsem do Astorie, řekl co se 
stalo a věci se daly do pohybu. Odpoledne mi volal 
nějaký pán z pojišťovny,sdělil mi, abychom si vzali 
nejnutnější věci, že máme domluvené nouzové 
ubytování a že za 2 dny dojede firma a bude 
kontrolovat stav domu a domácnosti. A opravdu, 
ubytovali nás v penzionu a třetí den přijela 3 
vozidla, vybavená různými přístroji a udělátky , 9 
chlapů naběhlo do domu. Za 4 dny byli hotovi a my 
se ženou jsme jenom koukali. Podlaha jako nová, 
stěny čisté – asi jako před malováním v běžné 
domácnosti, jenom okna chyběla. Trhlina v domě 
byla taky částečně opravená, nábytek se také v 
mezích možnosti jevil jako docela čistý. Podle 
informací od pojišťovny tento zásah stál 
pojišťovnu skoro 400 tisíc a ani já jsem nepřišel při 
plnění pojišťovny zkrátka. Dostal jsem peníze na 
náhradu všech oprav. Nakonec jsem byl smutný z 
toho, že někdo první noc po požáru vlezl do domu a 
ještě nás vykradl. Synovi ukradl nové kolo, které 
dostal k Vánocům, a manželce všechny hrnce z 
kuchyně i s památečním porcelánem po její 
babičce.  Nu což, bylo to pryč, ale i tyto věci nám 
pojišťovna uhradila. A nebýt odborníků z Astorie, 
kteří nám se vším radili, asi bychom nebyli v této 
těžké situaci tak spokojeni.“ (Konec citátu)
Podobná situace se může stát komukoliv z nás. 
Jestli potřebujete vědět na koho se obrátit 
s otázkami, tak jsme pro Vás k dispozici  v kanceláři 
Astorie, a.s., na Masarykově náměstí v sousedství 
prodejny zeleniny. Zastihnete nás na mobilním 
telefonu 775769707,724073915 a 724717682. 
Více informací  na webových stránkách 

.

Těšíme se na Vaši návštěvu: Petr Wasserburger, 
Petr Kašparovský a Ivana Valentová.
Co ještě můžete z pojištění domů a domácností 
čerpat: bezplatné řemeslnné služby v případě 
nouze, odpovědnosti za škody v celé Evropě pro 
všechny členy domácnosti, pojištění všech staveb 
na pozemku  u budovy včetně zpevněných ploch 
a jiné.

www.astorieas.cz
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