
březen 2013

FOTOAKTUALITYRozhovor s novou ředitelkou MěKS
Od 1. února letošního roku byla do funkce 
ředitelky MěKS v Konici radou města 
jmenována Milena Navrátilová, která 
v předchozích pěti letech pracovala 
v organizaci jako ekonomka a kulturní 
pracovnice. Paní Navrátilová nahradila ve 
funkci Jiřího Palána, který odešel na 
vlastní žádost a v současnosti zastává 
funkci ředitele MěKS v Letovicích. S novou 
ředitelkou Městského kulturního 
s t ře d i s k a  vá m  p ř i n á š í m e  k rá t ký  
rozhovor...

Někteří z našich čtenářů možná již četli 
rozhovor, který jste poskytla Večerníku. 
Přesto se Vás znovu zeptám na otázku, 
která je vám zřejmě kladena nejčastěji: 
S jakými cíli a představami nastupujete do 
vedení konického kulturního střediska?
Představy a cíle? Tak v prvé řadě musíme při 
stávajícím rozpočtu zachovat a udržet již 
fungující a stávající činnosti, kterými jsou 
například chod knihovny, která se svými 
12.500 výtisky určitě uspokojí všechny 
zájemce. V knihovně se pro děti pořádají 
různé přednášky, kvízy a ve spolupráci se 
základní a mateřskou školou Konice 
tématické besedy.
Informační centrum je zde nejen pro ty 
"přespolní", ale pro všechny, kteří tyto služby 
využívají. Prodávají se tu nejen turistické 
známky, upomínkové předměty, ale třeba i CD 
Antonína Žváčka. Prohlídková trasa zámkem, 
kterou vás provede pracovnice IC, určitě 
překvapí i Koničáky, kteří si myslí, že zámek 
dobře znají.

      

Novinky z informačního centra:
TIC Konice nabízí zdarma letního turistického 
průvodce Olomouckého kraje a týdeník 5+2 
dny. Dále nabízí možnost nákupu knihy od 
Marty Hofmanové - Konec Černým baronům. 
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 zámku 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)
Na Vaši návštěvu se těší Lexmanová Radka – 
pracovnice TIC Konice 

Kruh přátel hudby pořádá již 25. sezonu. 
Příznivci ví, že předsedkyní je paní Ludmila 
Kopečná-Nedomanská, která je odborník na 
svém místě, a vždy pro posluchače vybírá 
výborné umělce, kteří do Konice rádi 
přijedou. KPH úzce spolupracuje se ZUŠ 
Konice, jejíž talentovaní žáci ukazují své 
umění před vystoupením umělců.
V jarních a podzimních měsících pořádáme 
se SPCCH Odpoledne s písničkou, která si 
oblíbili hlavně naši starší spoluobčané.
Také pořádáme zájezdy do divadel,  
Olomoucké i Brněnské scény, a vždy je o ně 
velký zájem.
Každý měsíc je ve výstavní galerii pořádaná 
výstava na určité téma - obrazy, fotografie, 
výtvarná díla-každý si z nabídky jistě vybere.
O všech těchto akcích budeme i nadále 
informovat ve Zpravodaji Konice, který 
vychází každý měsíc, a v Kulturním přehledu, 
ve kterém jsou naše akce ještě prezentovány 
na vývěsních plochách po celé Konici.
I letos se bude konat Žváčkův festival, a to 
16.6.2013, Divadelní festival 4.8.2013 
a Vánoční trhy, ale ty se budou odvíjet od 
finanční situace, proto zde ještě nemohu nic 
konkrétního slíbit.
Také nesmím zapomenout na vánoční 
výstavu, která bývá hojně navštěvovaná, 
a jednodenní Zajíčkovu dílnu, kde si ve 
spolupráci s Mateřským centem Srdíčko 
vyzkoušíme například namalovat vajíčka, 
či ozdobit perník. Oslavíme také společně 
Den dětí. 
(Pokračování na str. 3)

(Z vernisáže výstavy fotografií Konice z výšky) 

(Zimní radovánky v MŠ Konice - str. 3)

(Sněhový obývák - zámecký park Konice)



   

1.Schvaluje rozpočtové opatření č.1/2013, 
které se týká: účelové neinvestiční dotace 
uvolněné Krajským úřadem  Olomouckého 
kraje ve výši 179.000,- Kč na úhradu výdajů, 
vzniklých v souvislosti s přípravami volby 
prezidenta ČR na 11. a 12. ledna 2013, případně 
další kolo voleb prezidenta. V příjmech bude 
rozpočtováno na položku 4111, ÚZ 98 008. Ve 
výdajích na § 6118 položku 5139 materiál, ÚZ 
98 008.
2. Vyhlašuje záměr výpůjčky místnosti v budově 
č.p.  31 v Ladíně.
3. Schvaluje smlouvu o připojení k distribuční 
soustavě č. 320020034808 na odběrné místo 
Tyršova 526, Konice (byt) mezi městem Konice 
a JMP Net, s.r.o., Plynárenská 499, Brno.
4. Navrhuje ZM neschválit prodej části pozemku 
p.č.1/1 v k.ú. Křemenec. 
5.Schvaluje zvýšení nájemného v nájemních 
smlouvách nebytových prostor a pozemků od 
1.7.2013 o průměrnou roční míru inflace 
o 3,3%.
6.Schvaluje uzavření Dodatku č. 10-2013 
k Nájemní smlouvě č. 97-15 ze dne 14.2.1997 
o pronájmu ordinace č. 20 a 21 v budově Centra 
zdravotních služeb č.p. 392 v Konici.
7.Vyhlašuje záměr pronájmu části pozemku 
p. č. 695/5 v k.ú. Konice.
8.Schvaluje Dodatek č. 14 k pojistné smlouvě 
č. 7720023720 uzavřené se společností 
Kooperativa, pojišťovna, a.s.  Vienna Insurance 
Group.
9.Vyhlašuje záměr prodeje pozemků p.č. 5901 
a 5902 v k.ú. Konice.
10.Vyhlašuje záměr prodeje pozemků p.č. 1155, 
st. 140 a 1166 v k.ú. Křemenec.
11.Schvaluje  smlouvu o zřízení věcného břemene 
mezi městem Konice a Vodovody a kanalizace 
Prostějov, a.s. na stavbu „Vodovod Konice – 
prodloužení řádu Bídov.“
12.Navrhuje ZM schválit smlouvu o půjčce mezi 
městem Konice a MAS Region Haná, o.s.
13.Bere na vědomí žádost Svazu tělesně 
postižených v ČR, Prostějov o finanční příspěvek.
Usnesení bylo schváleno v poměru: pro 5, proti 0, 
zdržel se 0.

Kolik nás je?
Údaje ke dni 31.1.2012

Počty obyvatel dle částí obce:
Konice                    2128
Čunín   183
Křemenec                       122
Ladín          85
Nová Dědina      169 
Runářov   138
celkem                    2825

Statistika ke dni 30.11.2012
narozené děti         4
uzavřená manželství                           0
úmrtí        4
životní výročí občanů                        10

Těšíme se na nově narozené občánky v roce 
2013,  které  s radostí přivítáme do života.
                                                   matrikářky MěÚ Konice

Zápis č. 13/2013
z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva 
města Konice, konaného dne 18. února 
2013 v malém sále zámku v Konici.
Přítomni: Růžičková Marta, Mgr. Vymětal 
Antonín, Kučera Jiří, Dvořák Milan, Machač       
Stanislav, Novák František, Ing. Odehnal 
Svatopluk, Mgr. Schön Jaromír, Šmída 
Vlastimil, Mgr. Vařeka Petr, Ing. Ullman Petr, 
MUDr. Lenfeldová Irena, Ing. Doseděl Leo, 
Ing. Eyer Jan .
Omluveni: Marek Karel.
Tajemník: Ing. Bc. Opletal Dušan
 Program:
1. Zahájení.
2.Kontrola usnesení ZM  a RM za období od 
10. 12. 2012 do 18. 2. 2013.
3.Schválení rozpočtu města Konice na rok 
2013.
4.Schválení návratné půjčky pro MAS Region 
Haná o.s..
5.Rozpočtové opatření 2/2013.
6.Majetkové záležitosti.
7.Dotazy, připomínky a podněty členů ZM 
a dalších osob.
8. Usnesení a závěr.
Ad 1/  Jednání Zastupitelstva města Konice 
v 18.00 hodin zahájil a řídil starosta města 
p. František Novák. Seznámil přítomné 
s programem jednání. V souladu s jednacím 
řádem jmenoval starosta zapisovatelkou 
jednání paní Veroniku Kvapilovou a dva 
ověřovatele zápisu, pana Mgr. Antonína 
Vymětala a Ing. Petra Ullmana. Předložený 
program byl schválen poměrem hlasů 
14 – 0 – 0.
Ad 2/ Byla provedena kontrola usnesení ZM a 
usnesení RM za období od 10. prosince 2012  
do 18. února 2013.
Kontrola usnesení byla schválena poměrem 
hlasů 14 – 0 – 0.
Ad 3/ Zastupitelé obdrželi písemný materiál 
rozpočtu města Konice na rok 2013, který byl 
projednán v radě města a na jednání 
f inančního výboru,  který doporuči l  
předložený návrh rozpočtu ke schválení. 
a) Celkové příjmy dle předloženého návrhu 
50.148.520,- Kč.  Celkové výdaje dle 
předloženého návrhu 49.627.520,- Kč. 
Financování dle předloženého návrhu                                             
521 000,- Kč.
b) Příspěvkovým organizacím zřízeným

městem Konice  příspěvky dle předloženého 
návrhu v celkové výši 6.000.000,- Kč, z toho: 
Základní škola a gymnázium města Konice 
3.600.000,- Kč,  Mateřská škola Konice 
800.000,- Kč, Městské kulturní středisko Konice 
1.600.000,- Kč.
c ) Příspěvky neziskovým organizacím, které 
n e j s o u  z ř í z e n y  m ě s t e m  K o n i c e  d l e  
předloženého návrhu,  v  celkové výši  
403.000,- Kč, z toho: Sbor dobrovolných hasičů 
Konice 50.000,- Kč, Nová Dědina 23.000,- Kč, 
Runářov 20.000,- Kč, Křemenec 5.000,- Kč, 
Čunín 5.000,- Kč,  Charita Konice 200.000,- Kč , 
TJ Sokol Konice 100.000,- Kč.
Rozpočet města Konice na rok 2013 byl 
schválen poměrem hlasů 14 – 0 – 0.
Ad 4/ Zastupitelé obdrželi písemný materiál 
Smlouvu o půjče mezi dlužníkem Region HANÁ 
o.s. a věřitelem Město Konice. Jedná se 
o neinvestiční bezúročnou půjčku ve výši  
102.000,-  Kč na realizaci projektu „Společnou 
cestou naproti  rodině a dětem“,  pod 
č. 12/015/4210a/671/000013. Věřitel město 
Konice poskytne půjčku dlužníkovi nejpozději 
do 31. 3. 2013. Dlužník se zavazuje vrátit věřiteli 
skutečně poskytnutou půjčku v plné výši 
nejpozději do 31. 1. 2014 převodem na účet 
věřitele.
Schváleno poměrem hlasů 14 – 0 – 0.

o prodej 
tohoto pozemku. Vzhledem k tomu, že se jedná 
o pozemek ze 2 stran sousedící s místní 
komunikací Za Nádražím, MPO navrhuje 
pozemek neprodávat. Neschvaluje prodej části 
pozemku p.č. 5874 v k.ú. Konice poměrem hlasů 
14 – 0 – 0.
 

Ad 5/ Zastupitelé obdrželi písemný materiál 
rozpočtového opatření č. 2/2013, které se jedná 
o neinvestiční bezúročnou půjčku MAS Region 
Haná o.s. pro účely financování aktivit projektu 
PRV, osa IV LEADER realizace projektů 
spolupráce „Společnou cestou naproti rodině 
a dětem“ dle smlouvy o půjčce ve výši 
102.000,- Kč.
Bude rozpočtováno ve výdajích.
§ 6409 ostatní činnosti jinde nezařazené, pol. 
5901 nespecifikované rezervy - 102.000,- Kč
§ 3319 ost. Záležitost kultury, pol. 5622 neinv. 
Půjčené prostředky obč. Sdruž. 102.000,- Kč
Schváleno poměrem hlasů 14 – 0 – 0.
Ad 6/  Majetkové záležitosti
a) Žádost o prodej části p.č. 5874 v k.ú. Konice, 
kde p. S. Grulich má dle smlouvy o nájmu 
nemovitosti č. 2012-09 ze dne 21.7.2012 
pronajatou část pozemku p.č. 5874 o výměře cca 
245 m2 za cenu 980,- Kč/rok. Na pozemku má 
postavenou plechovou garáž. Nyní žádá 
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b) Žádost o prodej p.č. 6105 v k.ú. Konice. Pan M. 
Svoboda žádá o prodej pozemku p.č. 6105 jako 
zahradu. Jedná se o pozemek označený jako 
ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 

2264 m . Vzhledem k tomu, že se jedná 
o propojení mezi ostatní komunikací na p.č. 
5195 a ulicí Zahradní, MPO navrhuje pozemek 
neprodávat. Neschvaluje prodej pozemku p.č. 
6105 v k.ú. Konice poměrem hlasů 14 – 0 – 0.
c) Prodej části p.č. 1/1 v k.ú. Křemenec. 
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 
20.2.2012 usnesením č 8/2012 bod 13 schválilo 
firmě MarZ Corporation s.r.o. prodej části 
pozemku p.č. 1/1 v k.ú. Křemenec za cenu 40,- 
Kč/m2 za podmínky odkoupení skladu. Prodej 
skladu firmě MarZ Corporation byl zrušen 
usnesením zastupitelstva města č. 11/2012 
bodem 4 dne 5.11.2012.  Proto MarZ 
Corporation žádá o prodej části p.č. 1/1 v k.ú. 
Křemenec znovu. Jedná se o pozemek před 
budovou ve vlastnictví MarZ Corporation, přes 
který mají přístup do budovy. RM navrhuje 
prodej části pozemku neschválit. Neschvaluje 
prodej části p.č. 1/1 v k.ú. Křemenec firmě MarZ 
Corporation, s.r.o. poměrem hlasů 14 – 0 – 0.
Ad 7/ Diskuze:
- MUDr. Lenfeldová – Kdy se uskuteční setkání 
podnikatelů s hejtmanem Olomouckého kraje?
- Ing. Doseděl – Setkání se přesunulo na druhé 
čtvrtletí z důvodu zaneprázdněnosti nového 
hejtmana Olomouckého kraje. Mělo by se 
uskutečnit v dubnu.
- starosta – Na tomto jednání bude hlavní téma 
p ro b l e m a t i ka  p o d n i ká n í ,  k te rá  b u d e  
projednána v okruhu asi 10 lidí.
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 18:55 ukončil.

Usnesení 13/2013
1. Schvaluje kontrolu usnesení ZM a RM za 
období od 10. prosince 2012 do 18. února 2013.
2. Schvaluje rozpočet města Konice na rok 2013 
v jeho příjmové i  výdajové části  dle 
předloženého návrhu zveřejněného na úřední 
desce města Konice. a) Celkové příjmy dle 
předloženého návrhu 50.148.520,- Kč. Celkové 
v ý d a j e  d l e  p ř e d l o ž e n é h o  n á v r h u  
49.627.520,- Kč. Financování dle předloženého 
návrhu 521.000,- Kč. b) Příspěvkovým 
organizacím zřízeným městem Konice, 
příspěvky dle předloženého návrhu v celkové 
výši 6.000.000,- Kč, z toho: Základní škola 
a gymnázium města Konice 3.600.000,- Kč,  
Mateřská škola Konice 800.000,- Kč, Městské 
kulturní středisko Konice 1.600.000,- Kč. c ) 
příspěvky neziskovým organizacím, které 
n e j s o u  z ř í z e n y  m ě s t e m  K o n i c e  d l e  
předloženého návrhu, v celkové výši 403.000,- 
Kč, z toho:Sbor dobrovolných hasičů Konice 
50.000,- Kč, Nová Dědina 23.000,- Kč, Runářov 
20 000,- Kč, Křemenec 5.000,- Kč, Čunín 
5.000,- Kč, Charita Konice 200.000,- Kč, TJ Sokol 
Konice 100.000,- Kč.
3.Schvaluje návratnou půjčku MAS Regionu 
Haná o.s. ve výši 102.000,- Kč.  a ) Zastupitelstvo 
m ě s t a  Ko n i c e  s c hva l u j e  p o s k y t n u t í  
neinvestiční bezúročné půjčky MAS Regionu 
HANÁ o.s. ve výši 102.000, - Kč na realizaci 
projektu „Společnou cestou naproti rodině a 
dětem“, pod č. 12/015/4210a/671/000013, 
dle podmínek stanovených ve smlouvě  

o půjčce. b.)Věřitel město Konice poskytne 
půjčku dlužníkovi nejpozději do 31.3.2013 
převodem na účet dlužníka.
4.Schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2013. 
Neinvestiční bezúročná půjčka MAS Region 
Haná o.s. pro účely financování aktivit 
projektu PRV, osa IV LEADER realizace 
projektů spolupráce „Společnou cestou 
naproti rodině a dětem“ dle smlouvy o půjčce 
ve výši 102.000,- Kč.
Bude rozpočtováno ve výdajích:
§ 6409  ostatní činnosti jinde nezařazené, pol. 
5901 nespecifikované rezervy – 102.000 Kč
 § 3319 ost. záležitost kultury, pol. 5622 neinv. 
půjčené prostředky občan. Sdruž. 102.000 Kč
5.Neschvaluje prodej části pozemku p.č. 
5874 v k.ú. Konice.
6.Neschvaluje prodej pozemku p.č. 6105 
v k.ú. Konice.
7.Neschvaluje prodej části p.č. 1/1 v k.ú. 
Křemenec firmě MarZ Corporation, s.r.o.
Novák František, Mgr. Vařeka Petr
Ověřovatelé: Ing. Petr Ullman, Mgr. Antonín 
Vymětal

- pokračování ze str. 1 -
Jak se mění personální situace na MěKS 
o d c h o d e m  J i ř í h o  P a l á n a  a  Va š í m  
jmenováním? (Mám na mysli hlavně počet 
pracovníků a rozložení pracovní náplně mezi 
ně.)
Po odchodu pana Palána  budeme muset práci 
rozdělit mezi zbývající tři pracovníky a na větší 
akce přibrat brigádníky. Bude to pro nás hodně 
náročné, ale snad se s tím vyrovnáme.
Mohla byste nás pozvat na nějakou zajímavou 
kulturní akci, kterou  plánujete?
Už 7.3.2013 chystáme vernisáž  k nedožitým 87. 
n a r o z e n i n á m  p a n a  A l o i s e  T r n e č k y,  
zakládajícího člena KPH. A všichni rádi 
zavzpomínáme na počátky jeho úsilí a jak svou 
prací Kruh přátel hudby v Konici pozvedl. Tímto 
všechny zveme. Pan Trnečka byl známý i svými 
dřevěnými intarziemi a jeho největší dílo 
o Konici lze spatřit na Městském úřadě  v Konici.

Možná trochu fikce a úvaha do vzdálenější 
budoucnosti. Co byste ráda uskutečnila, kdyby 
vám to dovolily finanční prostředky?
Moc bych přála Konici nějaký kulturní dům,  či 
prostor, kde by se daly pořádat akce všeho 
druhu, kde bychom také my, jako kulturní 
středisko,  mohli pozvat umělce různých žánrů.                                                                   

JN

Zimní radovánky v mateřské škole

Každou zimu s dětmi netrpělivě čekáme,až 
napadne sníh. A přišlo to! Celou noc a celý den 
poletovaly vločky a krajinu přikryl bílý sníh. 
A hlavně naši školní zahradu, která má pro 
zimní hry několik výhod: bezpečnost, známý 
prostor a možnost rychlého návratu do MŠ. 
Děti stavěly sněhuláky, vyšlapávaly cestičky 
ve sněhu, koulemi házely na cíl a občas 
samozřejmě i na kamarády. Nejvíce se však 
těšily na bobování. K naší původně rovinaté 
zahradě patří již několik let i pozemek 
s kopcem. Ten využíváme k bobování, jízdě na 
,,lopatách“ a klouzání. Pro děti je to hlavně 
veliká zábava! Přirozenou cestou se učí 
pohybovat na sněhu a v nerovném terénu, 
orientovat se v prostoru, spolupracovat 
s ostatními dětmi, osvojují si poznatky 
a dovednosti k podpoře zdraví a bezpečí, 
poznávají vlastnosti sněhu a ledu.

Všichni s dětmi doufáme, že si letos sněhu 
ještě užijeme.

Mateřská škola Konice.
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Rozhovor

s novou ředitelkou MěKS

MŠ Konice



Skautská lilie vytesaná ve skále tomuto místu 
vévodila už od nepaměti. Při čistění si však 
teprve všiml, že je v ní vytesán letopočet 1915. 
Což by mohl být také důkaz toho, že skautská 
myšlenka tady žila už v té době. „Znamenalo 
by to, že by se tím Konice zařadila vedle Brna 
a Uherského Brodu mezi nejstarší místa na 
Moravě, kde se skauting objevil,“ dodává.
Nutno podotknout, že v té době bylo skautské 
hnutí na Moravě zakázané, takže najít nějaké 
listinné důkazy by bylo asi dost těžké. „Znám 
jméno člověka, který se vší pravděpodobností 
lilii vytesal. Byl to Vilibald Opletal. Bohužel 
v té době byl skaut v podstatě ilegální 
organizací, takže se nedá ani předpokládat, že 
by se patřičné záznamy podařilo dohledat 
a sám ani nejspíš nikde veřejně nevystupoval. 
Znamenalo by to ale, že takový důkaz 
o skautingu v Konici by byl starší, než třeba 
v Prostějově nebo Olomouci,“ pokračuje 
Ladislav Šín.
Během 1. světové války byl však Vilibald 
Opletal povolán do armády a v bojích padl. 
I když je jeho jméno s ostatními zvěčněno na 
pomníku padlých v Konici, nepodařilo se 
zatím zjistit o něm nic konkrétnějšího, včetně 
data narození a smrti. „Rodin Opletalových 
v Konici je hned několik větví. Ty, co jsem 
oslovoval, nic konkrétnějšího o Vilibaldovi 
neví. Ještě jsem získal kontakt na dalšího 
člena rodiny, který žije v Praze a zpracovává 
rodokmen. Snad od něj bych mohl získat něco 
bližšího,“ doufá a dodává: „Škoda, že jsme 
letopočet 1915 neodhalili v roce 1990, kdy 
jsme skauting v Konici obnovili, tehdy by se 
našli i žijící pamětníci!“
S prosbou o pomoc se obrací i naším 
prostřednictvím. „Prosím, příslušníky rodiny 
Opletalů, roztroušené po celé republice, aby 
mi sdělili sebemenší podrobnost ze života 
Vilibalda Opletala,“ vyzývá Ladislav ‚Bor‘ Šín. 
Samozřejmě se to netýká pouze zmiňované 
rodiny ale víceméně kohokoliv, kdo by 
jakékoliv informace spojené se jménem 
prvního konického skauta věděl. 
Kontakt: Ladislav Šín, Zádvoří 262, 798 52 
Konice, nebo telefon 608 764 516

Miloslav Havelka

Program MC Srdíčko

                                             Březen  2013 

Pravidelný program Mateřského centra Srdíčko                                        
Út 16 -17 hod.  Cvičeníčko v tělocvičně
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 18 -19 hod. Cvičení s Marcelou (pilates, břišní 
tanec)
Pá 8 -13 hod. Program pro rodiče s nejmenšími dětmi 
(0-2 roky)
Pá 8 -10 hod. Laktační poradenství (pro předem 
objednané)
Pá 18 -19 hod. Orientální tance (Zámecká galerie)
Program pro rodiče s dětmi – březen (8-13hod.)
St 6. 3. – Tvoříme z ořechových skořápek
St 13. 3. – Pyžamkový den
St 20. 3. – Jaro už je tu! 
St 27. 3. – Zajíčkova velikonoční nadílka
Setkávání generací v Srdíčku (14-18hod.)
Každou středu (6.3.,13.3.,20.3.,27.3.) - trénink paměti, 
cvičení, jóga, ruční práce, připomínání si různých 
výročí, lidových tradic a zvyků
Mimořádné akce  - březen 
Setkání věřících maminek – úterý 19. března od 8 do 
11 hodin
Tvořivá dílna v Srdíčku  Papírová krajka - středa 
13. března od 8 do 11 hodin
Malování na hedvábí - čtvrtek 21. března od 8 do 11 
hodin
Jak dosáhnout změny v životě – úterý 26. března od 
16 do 18 hodin, 
Přednáší Jiří Nývlt (v rámci programu Cesta 
ke zdravému a šťastnému životnímu stylu)
Zajíčkova dílna – čtvrtek 28. března od 9 – 15 hodin.

Těšíme se na Vás !!!

PROGRAM  KČT KONICE , březen 2013 
Sobota 2.3.2013 - Kladky – odjezd vlakem 
v 10.48hod. do Dzbele,  cestou za kravínem do Kladek 
k lyžařskému vleku. Občerstvení v restauraci a zpět do 
Konice. 17 km
Sobota 9.3.2013 - Přerovská padesátka – odjezd 
vlakem v 6.42hod. do Přerova – turistický pochod 
15 km, 22 km. Start  sokolovna.
Po skončení vlakem v 16.02hod. nebo 18.02hod.
Neděle 17.3.2013 - Litovel – odjezd autobusem 
v 11.55hod. do Litovle (lokalita sněženky) zpět do 
Konice autobusem v 18.05hod. 10 km
Zaspí-li jaro a sněženky ještě nepokvetou, bude 
změna!
Sobota 23.3.2013 - Radíkov - odjezd vlakem 
v 9.12hod. do Olomouce, MHD na Sv. Kopeček k ZOO, 
trasa: (naučná stezka 7,1 km) restaurace Pod věží 
Radíkov.  Odjezd z Olomouce v 16.32hod.  
Pondělí Velikonoční 1.4.2013 - Šubířov – sraz 
v 13hod. na kruháči,  po červené značce do Šubířova a 
zpět po žluté značce do Dzbele na vlak v 16.05hod., 
nebo pěšky až do Konice. 16km

  Začátky skautingu v 
Konici můžou patřit mezi 

nejstarší na Moravě. 
Hledá se Vilibald Opletal!

Skautská organizace v Konici byla založena 
v roce 1920. Nicméně začátky skautingu 
mohou sahat ještě hlouběji do minulosti. 
Nalezený letopočet pod skautskou lilií, 
vytesaný na skále v Rokli slibů, odkazuje na 
rok 1915!
Ladislav ‚Bor‘ Šín zasvětil skautingu celý 
život. Možná tomu napomohl i jakýsi genius 
loci, neboť dům, kde v Konici bydlí (střídavě 
s Rýmařovem), byl také první klubovnou 
konických skautů ještě dřív, než se narodil. 
„Můj otec byl četník a jak služebně putoval 
z místa na místo, tak tento dům pronajímal 
R u d o l f u  H u b ě n k o v i ,  k t e r ý  b y l  
spoluzakladatelem skautské hlídky v Konici,“ 
usmívá se Ladislav Šín.
I když pak část aktivního života prožil 
v Rýmařově, s Konicí nikdy kontakt neztratil. 
„Obnovoval jsme po roce 1990 skauta 
v Rýmařově. A mrzelo mě, že v Konici se to 
nepovedlo v roce 1968, tak jsem zároveň 
pomáhal i tady,“ přibližuje svoji novodobou 
skautskou anabázi.
Obrací listy skautskými kronikami, na 
fotografiích jsou zdokumentovány už 
prvopočátky skautingu v Konici po roce 
1920, kdy byl založen. Nicméně nyní našel 
důkaz, že skautská myšlenka se zde objevila 
ještě dřív. „Jižně od Konice, asi kilometr od 
města, je místo, které se jmenovalo Čertovy 
schody. Pro skauty to bylo zároveň místo, kde 
se skládaly sliby. Sám jsem tam v roce 1945 
svůj slib složil. Proto se tam začalo také říkat 
Rokle slibů. Před časem jsem se tam vypravil 
s vnukem Romanem a přítelem vnučky 
Martinem. Romantické místo bohužel časem 
upadlo v zapomnění, tak jsem chtěl zbavit 
skálu lišejníků a místo očistit od větví 
a spadaného listí,“ popisuje, co předcházelo 
nečekanému objevu.
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Šmídová Radomíra, HŘBITOVNÍ 20, KONICE

MOB. 774 991 965, TEL. 582 397 175 

ÚT - PÁ 9 -16 hod.(V JINÉ DNY PO TEL.DOHODĚ)

OPRAVY ODĚVŮ, VÝMĚNA ZIPŮ, ZKRACOVÁNÍ, ...

ODĚVY MUSÍ BÝT ČISTÉ! NEBEREME HODNĚ 
ZNIČENÉ A KOŽENÉ OBLEČENÍ.

DĚKUJI ZA POCHOPENÍ.

OPRAVA ODĚVŮ “ANEŽKA”



V rámci přípravy nového Střednědobého plánu 
rozvoje sociálních služeb Konicka, kdy jedním 
z opatření bude zajistit informovanost občanů 
o sociálních službách, je vytvořená „nová 
rubrika“ Komunitní plánování rozvoje 
sociálních služeb Konicka.
Cílem rubriky budou pravidelné informace 
o sociálních a návazných službách na Konicku 
a v blízkém okolí. Vedla k tomu hlavně 
skutečnost, že veřejnost většinou získává 
informace o sociálních službách teprve 
v okamžiku, kdy některou ze služeb aktuálně 
potřebuje, a to je dle názorů veřejnosti 
nedostačující. Nejen z těchto důvodů budeme 
pravidelně informovat o různých typech 
sociálních služeb, a tím se budeme snažit vyjít 
vstříc potencionálním uživatelům sociálních 
služeb a pomoci jim tak k jednoduššímu 
a efektivnějšímu hledáni vhodného řešeni 
dané situace.
Zároveň tak podpoříme poskytovatele 
sociálních služeb při prezentaci vlastních 
aktivit (organizace, propagačních akci 
a informačních kampani, aj.). 

Komunitní plánování sociálních služeb Konicka 
probíhá na území ORP Konice již od ledna 2007. 
Realizátorem komunitního plánování je 
Charita Konice ve spolupráci s Městem Konice 
a Mikroregionem Konicka a od roku 2011 i ve 
spolupráci se Střediskem rozvoje sociálních 
služeb Jeseník. V rámci prvního projektu 
Komunitního plánování sociálních služeb Konicka  
byly vytvořeny tyto výstupy :
0Komunitní plán sociálních služeb Konicka na 
období let 2008 – 2011 – duben 2008
0Průvodce -sociálními službami Konicka – říjen 
2007
0  Analýza uživatelů sociálních služeb Konicka – 
září 2007
0 Sociodemografická analýza Konicka – červen 
2007
0 Pracovní skupiny v procesu KPSS ( rodiny 
s dětmi, senioři, osoby se zdravotním postižením) 
– leden 2007
Jeden z výstupů tohoto projektu (Komunitní plán 
sociálních služeb Konicka) byl také podkladem 
pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje 
sociálních služeb v Olomouckém kraji, který 
zpracovával Krajský úřad Olomouckého kraje – 
odbor sociálních věcí.
Na tyto aktivity navázal i druhý projekt „Podpora 
střednědobého plánování rozvoje sociálních 
s l u ž e b  K o n i c k a “ ,  r e g . č .  C Z .  
1.04/3.1.03/65.00009.
Hlavním cílem tohoto projektu je rovněž podpora 
zavádění a realizace procesu plánování 
dostupnosti sociálních služeb na celém území 
Mikroregionu Konicko a nově i v obci Čechy pod 
Kosířem a vytvoření nového Komunitního plánu 
sociálních služeb Konicka. Komunitní plán bude 
reagovat na aktuální potřeby jednotlivých obcí 
a b u d e  z a h r n o v a t  p o ž a d a v k y  o b č a n ů  
i demografickou vizi  oblasti  ve vztahu 
k budoucnosti. Účelem celého procesu je sladění 
nabídky a poptávky na trhu sociálních služeb. 
Realizací projektu dojde k naplnění všeobecného 
cíle zabránění zvyšování počtu sociálně 
vyloučených osob. Konkrétními výstupy pak bude 
vytvoření Komunitního plánu sociálních služeb 
Konicka a jeho vyhodnocování plnění a efektivity 
( i m p l e m e n t a c e ) ,  v y t v o ř e n í  
Katalogu poskytovatelů sociálních služeb Konicka,

 informování a zapojování veřejnosti do procesu 
plánování sociálních služeb na území Konicka 
a Čech pod Kosířem.
Výstupy projektu:
0Restrukturalizace organizační struktury
0Plán komunikace
0Sociodemografická analýza
0Zjišťování potřeb poskytovatelů sociálních 
služeb Konicka
0Zjišťování potřeb uživatelů a veřejnosti
0Finanční analýza
0Aktualizovaná data katalogu poskytovatelů 
sociálních a návazných služeb Konicka
0Komunitní plán sociálních služeb Konicka
0Implementační plán (monitorovací a evaluační 
plán)
Dalšími výstupy jsou vytvořené pracovní 
skupiny:
0Rodiny s dětmi
0Senioři
0Osoby se zdravotním postižením
Pracovní skupiny se schází v pravidelných 
intervalech na zámku v Konici. V rámci svých 
aktivit se mimo jiné podílejí na sociologických 
šetřeních, kdy se snaží zjišťovat skutečné potřeby 
veřejnosti, uživatelů a poskytovatelů sociálních 
služeb.
Hlavním cílem je tedy prohloubit efektivní 
ko m u n i k a c i  m e z i  u ž iva t e l i ,  z a d ava t e l i  
a poskytovateli sociálních služeb a to právě 
prostřednictvím komunitního plánování.
Co je to komunitní plánování ?
Komunitní plánování sociálních služeb (KPSS) je 
způsob plánování sociálních služeb v určité 
komunitě, tj. na přesně vymezeném území 
(většinou jde o obce nebo kraje), který umožňuje 
sociální služby plánovat tak, aby:
0odpovídaly místním potřebám,
0byly poskytovány efektivně, tedy aby
a) byly podporovány pouze skutečně užitečné služby,
b) prostředky (finanční, materiální a lidské zdroje) 
byly využívány účelně a cíleně,
c) aby byly hledány nové zdroje pro zajištění 
potřebných sociálních služeb.
Na plánování sociálních služeb participovali 
(nebo měli možnost participovat) všichni, kterých 
se to týká, tj. ti, kteří jsou za zajištění sociálních 
služeb v dané obci (komunitě) odpovědní 
(zadavatel, tj. obce,kraj), ti, kteří sociální služby 
v dané obci poskytují (poskytovatelé sociálních 
služeb), ti, kteří je užívají (uživatelé sociálních 
služeb), a také ti, kteří jsou jejich potencionálními 
uživateli (což jsou vlastně všichni občané).
V zákoně č. 108/2006 Sb., O sociálních 
službách, je pod pojmem komunitní plánování 
sociálních služeb rozuměno „plánování rozvoje 
sociálních služeb“, kde § 3, písm. h) hovoří o plánu 
rozvoje sociálních služeb jako o výsledku procesu 
a k t iv n í h o  z j i š ťová n í  p o t ře b  o s o b  ve  
stanoveném území a hledání způsobů jejich 
uspokojování s využitím dostupných zdrojů, 
jehož obsahem je:
0popis způsobu zpracování plánu,
0popis a analýza existujících zdrojů a potřeb osob, 
kterým jsou sociální služby určeny, včetně 
ekonomického vyhodnocení,
0strategie zajišťování a rozvoje sociálních služeb,
0povinnosti zúčastněných subjektů,
0způsob sledování a vyhodnocování plnění plánu
0a způsob, jakým lze provést změny v poskytování 
sociálních služeb.
Přestože platná legislativa (zákon č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách) ukládá povinnost  

komunitně  plánovat ,  resp .  zpracovávat  
střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pouze 
krajům ,obce jsou povinny spolupracovat s krajem 
při přípravě a realizaci střednědobého plánu 
rozvoje sociálních služeb kraje. Za tímto účelem 
sdělují kraji informace o potřebách poskytování    
sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na 
území obce, o možnostech uspokojování těchto 
potřeb prostřednictvím sociálních služeb a o jejich 
dostupných zdrojích. Obce jsou tedy povinny 
zjišťovat potřeby poskytování sociálních služeb 
osobám nebo skupinám osob na svém území 
a zajišťovat dostupnost informací o možnostech 
a způsobech poskytování sociálních služeb na 
svém území, přičemž nejvhodnější metodou 
(v obcích ORP Konice) k zajištění výše uvedených 
povinností je právě metoda komunitního 
plánování.
Kontakty:
Charita Konice
Mgr. Jana Procházková mobil: 739 246 008 
koordinátor projektu    
e-mail: prochazkova@kpsskonicka.cz
Hana Motlová, mobil: 739 246 018
projektový a finanční manažer
e-mail: ekonom@charitakonice.cz  

Charita Konice ve spolupráci s Městem Konice 
vydává j iž  druhou aktualizaci  Katalogu 
poskytovatelů sociálních a návazných služeb 
Konicka.
Aktualizovaný Katalog vzniknul v rámci projektu 
Podpora střednědobého plánování rozvoje 
s o c i á l n í c h  s l u ž e b  Ko n i c k a  r e g .  č .  C Z .  
1.04/3.1.03/65.00009
Cílem Katalogu je vytvořit přehledný souhrn 
základních informací o organizacích působících 
v sociálních a návazných službách poskytovaných 
na celém území ORP Konice a v blízkém okolí. 
Katalog je určen všem, kteří hledají pomoc, ocitli se 
v tíživé sociální situaci, nebo jsou ohroženi 
sociálním vyloučením. Ve snazší orientaci 
v nabídce poskytovaných služeb může posloužit 
i nejširší veřejnosti.
Katalog bude k dispozici v omezeném množství 
v polovině března na podatelně Městského úřadu 
v Konici a v Turistickém informačním centru na 
zámku v Konici. V elektronické podobě ho najdete 
na webových stránkách Charity Konice – 

 - podpora střednědobého 
plánování rozvoje sociálních služeb Konicka. 
Rovněž si ho budete moci zapůjčit v Městské 
knihovně v Konici. 

www.charitakonice.cz
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Komunitní plánování sociálních služeb Konicka

Katalog poskytovatelů
sociálních a návazných služeb Konicka

http://www.charitakonice.cz


Čtvrtek  7. března  v 18 hodin
vernisáž výstavy
Zámecká galerie 

Výstava fotografií
KPH Konice
Výstava fotografií ,  které shromáždil 
dlouholetý předseda a zakladatel Kruhu 
přátel hudby Konice Alois Trnečka za více jak 
dvacet let svého působení v Konici.

Výstava bude otevřena od pátku  8.3.2013 
do čtvrtku 28.3.2013, ve všední dny od 
10.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00.

Za KPH srdečně zve Ludmila Kopečná 
Nedomanská.

Čtvrtek 21. března 2013
od 15.00 do 19.00 hodin

OSMÉ ODPOLEDNE
S PÍSNIČKOU
Po celé odpoledne vás bude provázet

Alois Grepl
vstupné: 30,- Kč

Akce se pořádá ve spolupráci se SPCCH Konice. 
Součástí akce bude prezentace Střednědobého 
plánování rozvoje sociálních služeb Konicka 
a nového katalogu.

Zámecká galerie Konice

Čtvrtek 28. března 2013
od 9.00 do 15.00 hodin
Zámecká galerie
Budeme moci vidět a sami si vyzkoušet různé 
velikonoční zvyky. Je pro vás připravena 
ukázka pletení pomlázek (proutí s sebou - 
budeme plést), malování vajíček (vyfouklá 
vajíčka s sebou - budeme malovat), malování  
na vajíčka z perníku. Všichni jste na Zajíčkovu 
dílnu srdečně zváni!!
Akce se koná ve spolupráci s Mateřským 
centrem Srdíčko.

(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)

Každý pátek 1., 8., 15., 22., 29.  března 
od 18.00 do 19.00 hodin
Zámecká galerie
Kurzy vede Marcela  Podzimková, lektorka 
tanečního fitness a orientálních tanců 
(mellissa@email.cz)

Zima 2013  

Prohlídková trasa
Od září 2012 do května 2013 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. 

Středa  20. března v 19.00 hodin
Obřadní síň

Clarus kvartet
Lukáš Broda
Marek Smetka
 Tomáš Plch
 Daniel Svobodane. 
Vstupné: 150/120 Kč

Clarus kvartet byl založen na podzim roku 
2004 studenty Ostravské univerzity.  
V současné době vystupuje ve složení Lukáš 
Broda, Marek Smetka, Tomáš Plch a Daniel 
Svoboda. Kromě tradičního obsazení čtyř 
klarinetů soubor využívá zvukové pestrosti 
p i c c o l o  k l a r i n e t u ,  a l t  k l a r i n e t u  
a basklarinetu. Kvartet vystupuje u nás 
i v zahraničí a realizuje se na interpretačních 
soutěžích. Z mnoha úspěchů si nejvíce cení 
účasti na mezinárodní klarinetové soutěži 
v italském Bari roku 2005, kde se stali 
laureáty.
Soubor se pravidelně zúčastňuje mezi-
národních klarinetových kurzů pod vedením 
světově uznávaných lektorů: Henryho Boka 
(Holansko- basklarinet), Sylvie Hue (Francie- 
klarinet), Jorgeho Montilli (Arizona- klarinet, 
Es klarinet), Philippe Portejoie (Francie- 
saxofon), Igora Františáka (Česká republika- 
klarinet) a Karla Dohnala (Česká republika- 
klarinet).
Za svou dosavadní koncertní činnost soubor 
vystoupil na významných akcí regionu 
(festival Janáčkovy Hukvaldy, Studio Live- 
Český rozhlas Ostrava, Naděje regionu, Dobré 
ráno s ČT, benefiční koncert pro Fakultní 
nemocnici v Ostravě, koncert v rámci 
„BarboRadování" aj.).
Na vystoupeních tohoto mladého kla-
rinetového kvarteta zní jak skladby starých 
mistrů i soudobých autorů, tak i jazzové 
transkripce.

Podporují: RNDr. Ludmila Dvorská- 
lékárna Konice, MUDr. Svatava Dvořáková - 
zubní lékařka
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KULTURNÍ

VÝSTAVY

ODPOLEDNE S PÍSNIČKOU

ZAJÍČKOVA DÍLNA

ZÁMEK

BŘIŠNÍ TANCE

KPH

pro všechny tvořivé obyvatele Konicka, kteří by 
chtěli svou tvorbu prezentovat na květnové 
výstavě “Kouzlo šikovných rukou”, aby se 
přihlásili na MěKS Konice do 20. dubna.
bližší informace :
Milena Navrátilová, tel.601590007
navratilova@mekskonice.cz

VÝZVA



Žijí s námi
…..psi, kočky, králíčci, fretky

a spousta dalších druhů zvířat

Dnes se budeme věnovat výživě zvířat. Tedy 
tématu velmi obsáhlému, které by vydalo na 
celou knížku. Nebudu proto zabíhat do 
podrobností a zkusím sestavit článek jako 
odpovědi na nejčastěji kladené dotazy 
v ordinaci.
Správná výživa je alfou a omegou zdraví 
organismu od samého počátku. Složky potravy 
jsou jako stavební součásti při výstavbě domu 
a jen na nás záleží, jestli vybudujeme kvalitní 
dům na pevných základech, nebo chatrč na kuří 
nožce, která se složí při prvním zafoukání 
(například infekci).
Drobnými hlodavci, ptáčky, ještěry a plazy se 
nebudeme zabývat jednotlivě. Možná později 
v úže specializovaných článcích. Bývají zde 
velké rozdíly v potřebném složení potravy 
i v rámci jedné skupiny. Proto je velmi nutné mít 
problematiku nastudovanou ještě před 
pořízením zvířete. Není možné zjistit až po delší 
době, že základem krmné dávky králíka nebo 
osmáka je hlavně kvalitní seno! Že se zrním, 
chlebem a jablky se to nemá přehánět a osmák 
nesmí vysokosacharidové a tučné krmení 
vůbec. Podčelistní abscesy, odvápnění, špatné 
zuby, zažívání, cukrovka a jiné se pak nebudou 
vyskytovat a imunitní systém nebude stávkovat, 
anebo naopak přemrštěně reagovat. 
U psů a koček je nejčastějším dotazem, zda je 
lepší krmit granulovanou, konzervovanou nebo 
doma vařenou stravou. Na to není jednoznačná 
odpověď. Pokud je krmení vysoce kvalitní, 
můžete zvolit jakou variantu chcete nebo jakou 
preferuje vaše zvíře. Granulovaná strava šetří 
čas a energii, vařená je pro většinu psů 
chutnější. Vždy je však nutno mít na paměti, že 
denní dávka se skládá z určitého podílu bílkovin, 
sacharidů, tuků, vitamínů, minerálů a vlákniny. 
To každý ví. Hodně lidí už také ví, že jiný poměr 
těchto živin potřebuje štěně malého plemene, 
jiný velkého plemene a úplně odlišný pak senior 
středního vzrůstu. Pokud se rozhodnete vařit, 
musíte tento poměr znát a v denní krmné dávce 
pečlivě dodržovat. Znamená to tedy zkoumat 
obsah jednotlivých složek ve výživových 
tabulkách a odvažovat je tak, aby vám 
dohromady daly správně složenou denní dávku 
pro konkrétního jedince. Navíc do vařené stravy 
musíte denně přidávat vitamíno-minerální 
přípravek v dávce doporučené výrobcem. 
Uvařená trocha mrkve či jiné zeleniny je 
naprosto nedostačující. Ke kvalitním granulím 
zase naopak nesmíte přidávat nic bez porady 
s veterinárním lékařem. Hodně lidí krmí    

kombinovaně, ráno granule, večer vařené či 
konzervu, nebo naopak. Tento způsob není 
vhodný, pokud přesně nevíte, jaký poměr živin 
byl v té vařené nebo konzervované stravě a kolik 
čeho vlastně to zvíře za den sežralo. Nekrmíte 
něčeho víc, nebo naopak, neschází mu nějaká 
složka? Z dlouhodobého hlediska tu může 
vzniknout problém. Příkladem může být krmení 
kvalitními granulemi a denním nebo velmi 
častým přídavkem velké dávky masa. Ať nám 
ten psík hezky roste a má sílu. Jenže pes dostává 
do organismu mnoho fosforu, a aby tělo udrželo 
rovnováhu mezi vápníkem a fosforem, musí 
odněkud ten vápník vzít. Tak ho začne brát 
z vlastních kostí, a je zle. Pokud tedy nejste 
odborníci přes výživu a nemáte čas se tím 
zabývat, vsaďte na kvalitní granule, najděte 
vyhovující dávku v doporučeném rozmezí 
určeném výrobcem a máte jistotu, že každý den 
tělo dostalo, co potřebuje, a vy jste nic 
nepokazili. Pro tento styl krmení bych se 
přimlouvala zvlášť ve fázi růstu zvířete, kdy se 
můžou za krátký čas napáchat nenapravitelné 
škody. Kousíčky masa, piškoty a jiné mlsky si 
nechte jako motivaci při výcviku. Zvířata, která 
si již zvykla na vařené a odmítají kvalitní granule 
nebo prostě jen vyžadují častou změnu chuti, 
můžete podpořit tím, že přimícháte trošku 
konzervy nebo dáte naspod misky jenom 
kousek něčeho jiného, třeba syrečku, sýru, 
masa, vajíčka a podobně. 
Jestli granule namáčet, či ne (zalévají se teplou 
ne vroucí vodou), záleží většinou na zvířeti. Pro 
majitele může být namáčení ztrátové, protože 
namočené granule se rychleji kazí a nemůžou se 
v misce nechat dlouho. Nesnědený zbytek se 
musí vyhodit. Psy s hlubokým hrudníkem se 
doporučuje krmit namočenými granulemi 
ro z d ě l e n ě  ve  dvo u  d e n n í c h  d ávká c h  
a s minimálně hodinovým klidem po krmení 
z důvodu prevence dilatace a torze žaludku. 
Pokud pes namočené granule odmítá, prodlužte 
klid po jídle ještě o další hodinu.

U koček je problematika obdobná. U nich si 
navíc musíte dát dobrý pozor, čím je začnete 
krmit od úplného počátku. Kočka si často 
zvykne na jedno krmivo a na něm potom 
tvrdošíjně trvá třeba i celý život. Měli byste hned 
od začátku zvolit vysoce kvalitní krmivo a po 
dvou měsících ho obměňovat. Snášenlivost 
mléka je potřeba vyzkoušet. Hodně koček nemá 
enzym potřebný k trávení mléčného cukru, 
a proto může mít trávicí potíže. Pokud je kočka 
pouze   venkovní  a  nemáte  možnost  
zkontrolovat její výkaly, mléko raději nedávejte.
Jídlo uvařené pro lidi zvířatům nepatří. Stačí, že 
my sami se přiotravujeme  solemi, konzervanty, 
sladidly, pojidly, glutamáty, aromatickými 
látkami, barvivy atd.  Zvířecí organismus je na 
tyto látky daleko citlivější než ten náš.
Kosti psům raději nedávejte. Doporučuji pouze 
chrupavčité části. Když už si nemůžete pomoci, 
zvolte v omezeném množství měkké kuřecí, 
které se netříští a které ukousnete sami. Jejich 
větší množství i  další okolnosti, jako třeba 
nedostatek vody, pohybu, starší organismus 
(tomu kosti už vůbec nepatří),  teplo, 
dehydratace, může zapříčinit zácpu, což je stav 
velmi nepříjemný a bolestivý a může skončit i na 
operačním stole. Věřte, že kdo strávil se psem 
nekonečný čas na veterině na infuzích, 
klystýrech a slyšel svého psa naříkat, už mu 
nedá ani kostičku. Ostré kosti, jako třeba králičí, 
kachní, slepičí a podobně, jsou zapovězeny 
úplně!
Tolik obecně a ve zkratce o výživě. Určitě jste si 
všimli, že používám pouze slovní spojení 
KVALITNÍ granule, ne jen granule. A které to 
tedy jsou? Nebo konzervy. Které jsou dobré? 
Velmi těžká otázka. V dnešní době, kdy je trh 
zaplaven granulovanou stravou pro zvířata, 
protože je to velmi lukrativní byznys 
a vynalézavost výrobců nezná hranic, je velmi 
těžké se vyznat. Příště si probereme pár bodů, 
jak se ve výběru aspoň trochu orientovat.
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Den otevřených dveří MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s.

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., provozovatel vodovodů a kanalizací na 
Olomoucku, Prostějovsku a Zlínsku Vás u příležitosti oslav Světového dne vody srdečně zve na 
Den otevřených dveří, a to v pondělí 25. března 2013 v odpoledních hodinách. Exkurze 
povedou zaměstnanci společnosti s dlouhodobými zkušenostmi v oblasti vodního 
hospodářství, kteří rovněž budou připraveni reagovat na případné dotazy návštěvníků. 
Doby prohlídek na objektech MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s.:

  * Zde si návštěvníci i s dětmi a vnoučaty mohou za pomoci laborantek MOVO provést rychlý mini 
rozbor vody ze své studny, kterou si přinesou s sebou. Voda musí být v čisté plastové 1,5 l láhvi od 
neslazené minerálky. Na místě tak lze zjistit pouze orientační hodnoty dusičnanů, tvrdosti vody 
a amoniaku. Na základě orientačního mini rozboru si mohou příchozí objednat akreditovaný 
rozbor vody se slevou. 
Upozornění motorizovaným zájemcům v Olomouci: Objekty ÚV Černovír a Parní čerpací 
stanice Chválkovice se nacházejí v ochranném pásmu vodních zdrojů, příjezd k nim je proto 
zakázán. V případě zájmu o prohlídku je nejlepší využít městskou hromadnou dopravu. Oproti 
tomu na ČOV Olomouc – Nové Sady je možné parkovat přímo před areálem čistírny, ale opět 
doporučujeme přijet raději městskou hromadnou dopravou.
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.,  840 668 668 668 - 24 h denně - havárie i zákaznické záležitosti, www.smv.cz
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