
V přízemí konického zámku má už od začátku 
roku 2007 svoje místo Mateřské centrum 
Srdíčko, jehož zřizovatelem je Charita Konice. 
Ve středu 11.  února se zde krájel  
narozeninový dort. Už poosmé… 
Konické mateřské centrum začalo vznikat  
začátkem roku 2007 zapojením do projektu 
Profesionalizace mateřských center 
v Olomouckém kraji. „Myslím, že se tenkrát 
sešly věci doslova nadpřirozené. Vůbec šance 
se do projektu zapojit, vstřícnost Města, které 
nám poskytlo potřebné prostory, důležité 
bylo i to, že se našli schopní lidé, kteří začali 
v Centru pracovat, a v neposlední řadě také 
přítomnost zpěvačky Báry Basikové. Ta se 
tenkrát stala kmotrou nově otevřeného 
Centra,“ vzpomíná tehdejší ředitelka Charity 
Konice MUDr. Irena Lenfeldová. 
Po měsíci a půl příprav se MC Srdíčko 
otevíralo ve středu 14. února 2007. Po 
skončení zmiňovaného projektu se po 18 
měsících stalo nedílnou součástí Charity 
Konice. „Mateřské centrum může fungovat 
díky projektům, jejichž prostřednictvím je 
zajištěno nezbytné financování. Postupně se 
aktivity rozšiřovaly a orientovaly nejen na 
cílovou skupinu rodičů s dětmi na rodičovské 
dovolené,  ale začal fungovat také Klub 
seniorů v Srdíčku, snažíme se poskytovat 
i poradenství a konzultace, především 
v oblastech rodinných vztahů. V rámci 
dotačního programu MPSV Rodina a ochrana 
práv dětí realizujeme vzdělávací, výchovné 

a psychosociální aktivity, kurzy a přímou 
pomoc rodinám se specifickými potřebami. 
S tím souvisí také například aktivita “Rodiče 
jsme napořád”, který ve spolupráci s odborem 
sociálních věcí Městského úřadu Konice 
nabízí  “neutrální  půdu” při  řešení  
rodičovských otázek při rozvodu,“ říká 
koordinátorka projektů Charity Konice 
Mgr. Jana Procházková.
S odstupem času považuje Irena Lenfeldová 
tehdejší rozhodnutí vstoupit do neznámých 
vod za správné. „Vnímám, že zaměření se na 
tuto kategorii bylo tenkrát opravdu potřebné. 
Charita by se měla i nadále orientovat na 
cílové skupiny, které nejsou v našem regionu 
nijak podchycené. V té době bylo mateřské 
centrum skutečně něčím, co Konicko 
postrádalo a jsem ráda, že se tato původní 
myšlenka podařila propojit i na vznik Klubu 
seniorů a dalších aktivit, které se díky Srdíčku 
dařilo a daří navazovat,“ myslí si Irena 
Lenfeldová, která, nyní už v roli gratulantky, 
nemohla na oslavách 8. výročí otevření MC 
Srdíčka v Konici chybět.  
“Při této příležitosti bychom rádi poděkovali 
za aktivní přístup nejen našim klientům, ale 
také Městu Konice za podporu a v neposlední 
ř a d ě  i  v š e m  n a š i m  p ř í z n i v c ů m  
a dobrovolníkům bez kterých si práci, zvláště 
pak na akcích určených pro veřejnost, 
nedovedeme již představit”, shoduje se tým 
Mateřského centra Srdíčko. 

(MiH) 
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Usnesení č.05/2015
1. Rada města Konice:
a)Bere na vědomí Upozornění PČR o revizi 
přechodů pro chodce v Konici.
b)Ukládá MPO ve spolupráci s OD vypracovat 
návrh technického řešení úprav přechodů v ulici 
Vrchlického a ulici Tyršova s vyčíslením nákladů.
c)Ukládá OD vypracovat písemné vyřízení přípisu 
a informovat PČR.
2. Rada města Konice schvaluje Cenovou přílohu 
pro rok 2015 ke smlouvě o dílo č. S0159001 mezi 
A.S.A. odpady Litovel, s.r.o., Cholinská 1008, 
Litovel, IČ 25887858 a městem Konice.
3. Rada města Konice schvaluje Svazu postižených 
civilizačními chorobami, klubu Konice, výpůjčku 
zasedací místnosti č. 212 (tj. velké zasedací 
místnosti v prvním patře konického zámku za 
účelem konání členské schůze dne 27. února 2015 
od 14:00 do 16.30 hod.
4. Rada města Konice schvaluje Smlouvu o nájmu 
nemovitosti č. 2015-01 na pronájem místností č. 
23, 24, 25 a 26 v 1. patře v budově Centra 
zdravotních služeb, Tyršova 392, Konice, která je 
postavená na pozemku p.č.st. 1409 v k.ú. Konice 
MUDr. Šmejkalovi.
5. Rada města Konice schvaluje:
a) Pronájem zámeckého parku v Konici p. Tomáši 
Greplovi, Radošovec 639, Konice, IČ 64261867 za 
účelem pořádání tanečních zábav: 29.05.2015 od 
20:00 hod do 02:00 hod. dne následujícího – pátek 
pouť a 30.05.2015 od 20:00 hod do 03:00 hod. dne 
následujícího – sobota pouť.
b) Výpůjčku zámeckého parku v Konici p. Tomáši 
Greplovi, Radošovec 639, Konice, IČ 12.06.2015 od 
18:00 hod do 03:00 hod. dne následujícího – 
Legendy se vrací.
6. Rada města Konice schvaluje dodatek č. 1 ke 
smlouvě o úvěru č. 0396371499 ze dne 2.7.2014, 
kdy se v pojmu. Běžný účet“ nově nahrazuje běžný 
účet pro účely úhrady pohledávek z Úvěru číslo 
účtu 1899896339/0800 místo původního čísla 
účtu 1500412399/0800.
7. Rada města Konice schvaluje:
a) „Smlouvu o dílo a poskytnutí práv k užívání 
systému Vismo“ od firmy WEBHOUSE s.r.o., kdy 
předmětem smlouvy je tvorba nových webových 
stránek města s redakčním systémem v rámci 
projektu Konsolidace hardware a software 
spojené se zvýšením bezpečnosti technologického 
c e n t r a  O R P  K o n i c e ,  r e g  č .  
CZ.1.06/2.1.00/22.09351. 
b) „Smlouvu o provozu systému Vismo“ od firmy 
WEBHOUSE, s.r.o., kdy předmětem smlouvy je 
zajištění provozu stránek s Vismo Online a provoz 
modulu Vismo Kalendář akcí. Provoz stránek 
i provoz modulu nebude hrazen z projektu, ale 
z finančních prostředků města. 
8. Rada města Konice:
a) Schvaluje ponechání zůstatku nevyčerpaného 
investičního příspěvku ve výši 3.343,- Kč 
v investičním fondu organizace, dále pak, že 
technické zhodnocení ve výši 136 657 Kč, které 
navyšuje hodnotu budovy školy čp. 609 bude 
odepisovat příspěvková organizace Základní škola 
a gymnázium města Konice.  
b) Doporučuje ke schválení Zastupitelstvu města 
Konice dodatek č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové 
organizace města, Základní škola a gymnázium 
města Konice, kdy tímto dodatkem dochází ke 
změně přílohy zřizovací listiny č. 1 Stavby, kdy 
původní hodnota budovy školy čp. 609 ve výší 

8 6 . 8 4 8 . 4 3 2 , 9 1  Kč  ( m a j e t ku  p ře d a n é h o  
k hospodaření)  se navyšuje o technické 
zhodnocení 136.657 Kč a výsledná hodnota budovy  
školy čp. 609 činí 86.985.089,91 Kč. Dále pak 
zrušení přílohy zřizovací listiny č. 2 Movitý 
majetek, kdy tento majetek byl převeden do 
vlastnictví zřizovatele, tj. Města Konice. 
9. Rada města Konice schvaluje rozpočtové 
opatření č. 1/2015. Jedná se o navýšení příspěvku 
na výkon státní správy vůči rozpočtu města na rok 
2015, a to ve výši 52 800,00 Kč

10. Rada města Konice schvaluje plán údržby ČSOV 
Konice, Plán údržby kanalizace Konice a Plán 
údržby ČOV Konice pro rok 2015.
11. Rada města Konice:
a) Schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
O zřízení služebnosti mezi městem Konice 
a společností Agropodnik les Přemyslovice, a.s., na 
akci ,,Obnova MVN a mokřadních biotopů – 
výstavba odtokového potrubí z požeráku do 
Romže''. b) Vyhlašuje záměr prodeje části pozemku 
p.č. 1804 v k.ú. Čunín. c) Nedoporučuje 
Zastupitelstvu města Konice prodej pozemku p.č. 
1801 v k.ú. Čunín.
12. Rada města Konice schvaluje dodatek 
č. 01/2015 smlouvy č. 01/2003 O dodávce prací 
a služeb ze dne 2.1.2003 mezi městem Konice 
a SMK.
13. Rada města Konice bere na vědomí žádost ZŠ 
a G města Konice, a to mimořádné navýšení 
měsíčního příspěvku ZŠ a G Konice na provoz 
vzhledem k nerovnoměrnému rozložení nákladů 
na provoz školy. Dále bere na vědomí návrh 
finančního odboru. 
14. Rada města Konice ve funkci valná hromady 
společnosti Služby města Konice, spol. s.r.o., 
schvaluje předloženou změnu Směrnice pro 
odměňování zaměstnanců a ostatních osobních 
a věcných nákladech ze dne 16.2.2004 s účinností 
od 1.1.2015.
15. Rada města Konice bere na vědomí výsledky 
průzkumu spokojenosti zaměstnanců MěÚ Konice 
v roce 2014.
16. Rada města Konice bere na vědomí výsledky 
průzkumu spokojenosti klientů s prací MěÚ Konice 
v roce 2014.
Usnesení bylo schváleno v poměru: pro 4, proti 0, 
zdržel se 0.

Usnesení č.06/2015
1.Rada města Konice:
a) Navrhuje zastupitelstvu města Konice snížení 
kupní ceny při prodeji pozemku p.č.203/3 v k.ú. 
Konice manželům Opletalovým na cenu 12.300,- Kč 
z důvodu zatížení pozemku věcným břemenem.
b) Navrhuje zastupitelstvu města Konice schválit 
odkoupení pozemku p.č.237/2 v k.ú. Konice od 
Jaroslava Opletala a Eduarda Opletala za cenu 
100,00 Kč/m².
2. Rada města Konice bere na vědomí na základě 
předložené zprávy odboru finančního jako správce 
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daně zrušení sankčního opatření u místních 
poplatků.
3. Rada města Konice schvaluje „Dodatek č.2 ke 
směrnici č.6 Dlouhodobý majetek.“
4. Rada města Konice schvaluje „Dodatek č.1 ke 
směrnici č.11 Odpisování dlouhodobého majetku“.
5. Rada města Konice bere na vědomí zprávu 
o změně provozní doby Mateřské školy Konice 
a ukládá odboru finančnímu, oddělení školství ve 
spolupráci s ředitelkou Mateřské školy Konice, po 
zkušebním provozu situaci vyhodnotit.
6. Rada města Konice schvaluje rozpočtová 
opatření č. 2 a 4/2015 a doporučuje ZM schválit 
rozpočtové opatření č. 3/2015
 a) Rozpočtové opatření č.2/2015 (6/2015/FIN):
Jedná se o poskytnutí státního příspěvku od Úřadu 
práce na výkon pěstounské péče v souladu s § 47d 
odst. 3 a 4 zákona č. 359/1999 Sb., O sociálně-
právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů, 
ve výši 308 000,- Kč
V příjmech bude  rozpočtováno:
Položka 4116   ÚZ 13010 - 308  000,00 Kč
Ve výdajích bude rozpočtováno:
Výdaje  Ostatní záležitosti sociálních věcí

V účetní evidenci musí být jejich příjem a čerpání 
označeny účelovým znakem, který umožní 
oddělené vyúčtování skutečných příjmů a výdajů.
b) Rozpočtové opatření č.3/2015 (7/2015/FIN)
Jedná se o zapojení přebytku peněžních prostředků 
na bankovních účtech do rozpočtu města na rok 
2015 ve výši 3 356 626,25Kč.

Financování:
Položka 8115 Změna stavu na bankovních účtech  
3.356.626,25 Kč
Ve výdajích bude rozpočtováno:



c) Rozpočtové opatření č.4/2015 (8/2015/FIN):
Jedná se o převod finančních prostředků ve 
výdajové části Ostatní činnosti na Ostatní 
neinvestiční transfery neziskovým organizacím 
(Svaz postižených civilizačními chorobami).   
Rozpočtové opatření ve výši 6 000,- Kč
Rozpočtováno ve výdajích: 
§6409 Ostatní činnosti, pol. 5901 Nespecif. 
rezervy,   org 5000000 - 6 000,- Kč
§3429 Ost. zájmová činnost, 5229 Ost. neinvestiční 
transfery nezisk. org. 5000000 -  6 000,- Kč.    
7. Rada města Konice navrhuje ZM neschválit 
prodej pozemku p.č. 123 a 124 v k.ú. Konice.
8. Rada města Konice schvaluje akce Městského 
kulturního střediska Konice:

14.06.2015 Žváčkův festival dechových hudeb – 
20. ročník, zámecký park,
2.8.2015 Divadlo na zámku – 7. ročník, konický 
zámek,
12.12.2015 Vánoční trhy – 21. ročník, Masarykovo 
nám.,
výpůjčku místnosti č. 212 na zámku v Konici dne 
14.6.2015 za účelem šatny pro účinkující Žváčkova 
festivalu dechových hudeb.
9. Rada města Konice schvaluje Plán účetního 
odpisu majetku města Konice na rok 2015. 
10. Rada města Konice schvaluje Odpisové plány 
příspěvkových organizací zřízených městem na 
rok 2015, a to Základní školy a gymnázia města 
Konice, Mateřské školy Konice a Městského 
kulturního střediska Konice.
11. Rada města Konice neschvaluje pronájem 
nebytových prostor v budově č.p. 392 v Konici.
12. Rada města Konice doporučuje ZM schválit 
návrh stanov svazku obcí Vodovod Pomoraví.
Jedná se o 12. znění.
13. Rada města Konice bere na vědomí Žádost 
o finanční příspěvek – Svaz tělesně postižených 
v ČR, o.s., Prostějov.
14. Rada města Konice bere na vědomí Žádost 
o projednání připojení se k mezinárodní kampani 
„Vlajka pro Tibet“.
Usnesení bylo schváleno v poměru: pro 5, proti 0, 
zdržel se 0

Kolik nás je?

Počty obyvatel dle částí obce ke dni 31.1.2015
Konice                                                            2 098
Čunín                                                                 175
Křemenec                                                         124
Ladín                                                                    82
Nová Dědina                                                    165 
Runářov                                                            122
__________________________________________________
celkem                                                          2 766

Poliklinika Konice
nová ordinační doba:

 MUDr. Petr Šmejkal
obvodní lékař

tel.: 582 396 453, 582 396 454

Knihovna Konice

Autorské čtení pro děti

Víte co je to rousnice? Nebo jak se říká kapřím 
slečnám?
Spisovatel Jan Opatřil ve svém autorském čtení, 
které proběhlo v knihovně 5. února, kladl dětem 
spoustu podobných otázek.
Třetí a čtvrté třídy Základní školy v Konici 
poslouchaly vyprávění z knížky o Kapříkovi 
Metlíkovi a dozvěděly se spoustu zajímavostí 
z rybího světa. Všechny knížky, ze kterých autor 
četl, si můžete půjčit v naší knihovně.

Vlasta Snášelová

Neberte pálení žáhy 

na lehkou váhu !

Většina z nás jistě zažila nepříjemné pocity 
pálení žáhy, což samo o sobě může být 
nezávažným jevem. Při častějším výskytu 
však tyto symptomy mohou být značně 
obtěžující, v některých případech mohou vést 
k zánětlivým změnám, případně mohou 
způsobit zjizvení a stenózu (zúžení) jícnu. 
Nezřídka vzniká tzv. metaplázie sliznice 
jícnu, což je již předstupeň rakoviny.
Pálení žáhy je nejčastějším příznakem tzv. 
refluxní nemoci jícnu ( RNJ ), čímž rozumíme 
návrat žaludečního obsahu do jícnu. K dalším 
častým příznakům patří bolest pod dolním 
koncem hrudní kosti, pocit váznutí sousta při 
polykání či bolestivé polykání. Může se 
objevit i návrat stravy z žaludku až do úst. RNJ 
se může projevovat i tzv. mimojícnovými 
příznaky, mezi které patří kašel, chrapot, 
dlouhodobé bolesti v krku, opakované záněty 
hrtanu a horních dýchacích cest, záchvatovitý 
noční kašel, některé druhy astmatu, zápach 
z úst.

Jak postupovat při výskytu těchto 
příznaků?
V každém případě by závažnost stavu měl 

zhodnotit lékař – praktický lékař či 
gastroenterolog. Při důvodném podezření na 
RNJ by měl pacient podstoupit endoskopické 
vyšetření horní části trávícího traktu, aby se 
vyloučily zánětlivé změny či přímo výše 
uvedené komplikce. Endoskop umožňuje 
přímý pohled lékaře na sliznice a v případě 
potřeby i odběr bioptických vzorků. 
V současné době lze nepříjemné pocity při 
tomto vyšetření mírnit znecitlivěním hltanu, 
je možné před výkonem podat tišící 
prostředky, nebo velmi tenký endoskop 
zavést nosem, čímž se výrazně potlačí dávící 
reflex.
Při negativním nálezu při endoskopii nebo 
při mimojícnových příznacích je plně 
indikována jícnová pH metrie, která je stále 
zlatým standardem v diagnostice RNJ. Tato 
m e t o d a  d o k á ž e  z d o k u m e n t o v a t  
a kvantifikovat přítomnost kyselého obsahu 
v jícnu a umožní korelaci refluxu s vazbou na 
obtíže nemocného.

Principem metody je zaznamenávání 
aktuálních hodnot pH pomocí velmi tenké pH 
metrické sondy, která se zavádí nosem (aby 
nedráždila k dávení) do dolní části jícnu. 
Nejčastěji se toto vyšetření provádí po dobu 
24 hodin. pH metrický katetr je napojen na 
vlastní přenosné záznamové zařízení. Při 
vyšetření se nemocný se může chovat zcela 
přirozeně a přítomnost sondy a pH metru 
pacienty nijak neomezuje v běžném režimu. 
Jedna naše pacientka dokonce poznamenala, 
„že by se s tím i dalo dlouhodobě žít“ (míní 
zavedený jícnový katetr). Po ukončení 
vyšetření se získaná data zpracují počítačem.

Jak refluxu předcházet?
Pod pojmem režimová opatření se skrývá 
omezení činnosti zvyšující nitrobřišní tlak 
(zvedání břemen, práce v předklonu), zákaz 
kouření, redukce tělesné hmotnosti. Dieta má 
v léčbě zásadní význam. Zahrnuje omezení 
potravin,které umožňují reflux a vyšují 
žaludeční sekreci - (např. čerstvé pečivo, tuky, 
čokoláda, cibule, česnek, máta, mák, alkohol, 
cola, čaj, džusy, některé druhy tropického 
ovoce, káva).

Pokud tato opatření nejsou účinná, užívají se 
léky, které neutralizují kyselý žaludeční 
obsah nebo léky tlumící tvorbu kyseliny 
v žaludku. Při méně častém výskytu zejména 
po dietní chybě si pacient může pomoci sám 
zakoupením volně prodejných léčiv. Ovšem 
při frekventních příznacích je nutná 
konzultace lékařem.
Správné stanovení diagnózy a adekvátní 
léčba je pro pacienty velmi důležitá nejen 
z hlediska  pot lačení  příznaků,  a le  
i v zabránění komplikací RNJ včetně rakoviny 
jícnu.

Případné dotazy rád sdělím, kontaktní údaje 
naleznete na www.gastropv.cz.

MUDr. Zdeněk Vlk 
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Po         7,00 – 12,30
Út         7,00 – 12,30,                   13,30 – 18,00
St          7,00 – 12,30 sestra,      14,00 – 18,00
Čt          7,00 – 12,30
Pá         7,00 – 12-00 



ZUŠ Konice

Máme se čím pochlubit

10. 2. - Soutěž tanečního oboru:
kat. II. - žáci 2. ročníku I. stupně choreografie 
Jen se tak proletět - ocenění za zpracování 
námětu a postup do krajského kola,
kat. IV. - žáci 2. roč. II. stupně choreografie 
Stereotyp - ocenění za naplnění tématu, 
choreografie Touha - ocenění za poetické 
provedení

12. 2. - Soutěž v sólovém a komorním 
zpěvu: 
 kat. 0. - Vít Solovský - 3. místo
 kat. II. - Simona Milarová - 3. místo

17. 2. - Soutěž ve hře na dechové nástroje 
žesťové:
kat. 0. - Ondřej Langer - 1. místo 
kat. 0. - Gabriel Valenta - 1. místo  
kat. I. - Hana Spáčilová - 1. místo 
s postupem
kat. I. - Michal Fritz - 2. místo 
kat. III. - Dominik Klement - 1. místo 
s postupem

19.2. - Soutěž ve hře na dechové nástroje 
dřevěné: 
 hra na flétnu
kat. IV. - Eliška Trundová - 1. místo 
s postupem ve hře na zobcovou flétnu
 kat. I. + 1. místo s postupem ve hře na příčnou 
flétnu                            
hra na klarinet
kat. I.  - Vendula Růžičková - 2. místo
 kat. IV.  - Jakub Škrabal - 1. místo s postupem
kat. VI.  - Jakub Kostík - 1. místo s postupem

Marcela Sobieská, učitelka TO

ZŠ a G Konice

Ovocný den ve škole

Již druhým rokem v rámci projektu Ovoce 
a zelenina do škol dostávají žáci na 1. stupni 
naší školy prostřednictvím firmy MK Fruit 
dvakrát měsíčně zdarma ovoce a zeleninu. 
2. února 2015 uspořádali pracovníci této 
firmy pro naše žáky Ovocný den. 

V 1. ročnících proběhla beseda ve třídách, 
žáci 2. - 5. ročníku se aktivně zapojili do 
výroby ovocných špízů a sledovali přípravu 
ovocných šťáv a koktejlů, které pak mohli 
ochutnat. Firma MK Fruit dodává i méně 
známé exotické ovoce, se kterým žáky 
seznamuje formou pracovních listů. Tyto 
pracovní listy informují o původu ovoce, jeho 
využití a obsahují další zajímavosti. Akce 
firmy MK Fruit učí naše žáky, jak se mají 
zdravě stravovat.   

Mgr. Marcela Kýrová, Ludmila Krampolová

 MŠ Konice

Sférické kino

V lednu zavítalo do naší mateřské školy 
Sférické kino, které provozuje brněnské 
planetárium. Sférické kino je nová netradiční 
metoda výuky a vzdělávání, při které děti 
lépe přijímají nové poznatky formou 
působivých záběrů a zvukových efektů. Děti 
ve vzduchem nafouknuté kopuli mohly 
sledovat 3D prostor s pohádkou ,,Kouzelný 
útes“. Během chvilky jsme se stali součástí 
podmořského světa, kterým nás prováděly 
mořské ryby, setkali jsme se s mořskými 
koníky, žraloky,želvami,medúzami… Spolu 
s nimi jsme proplouvali korálovými útesy 
a jinými zákoutími moře.
Z  , , k i n a “  d ě t i  o d c h á z e l y  p l n y  
nezapomenutelných zážitků a dojmů.

Beseda s myslivci 

 V posledním lednovém týdnu přišla do naší 
mateřské školy vzácná návštěva. Byli to 
myslivci, pan František Oujezdský a pan 
Břetislav Pírek, kteří si pro děti připravili 
velmi zajímavou besedu. Vyprávěli o práci 
myslivců a jejich péči o zvěř v zimním období. 
Přinesli s sebou pušku s dalekohledem,  
vábničky a hlavně lovecké trofeje. Děti viděly 
lišku , kunu, bažanta, hlavu divočáka a jiná 
zvířátka. Mohly si potěžkat a osahat paroží, 
náboje do pušky   a také se dozvěděly názvy 
mláďátek a některé zajímavosti o lesních 
zvířatech. Děti byly z vyprávění pánů 
myslivců nadšené. Za velmi pěknou 
a poutavou besedu j im patří  naše 
poděkování.

                                                                                                                                                               
MŠ Konice
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INZERCE:

PRODÁM PALIVOVÉ DŘEVO 

TVRDÉ+MĚKKÉ

(PILINY+ZBYTKY DŘEVA

VHODNÉ NA ŠTĚPKOVANÍ), 

MOŽNOST DOPRAVY 

bližší informace

na tel.: 606893919



Program MC Srdíčko
březen  2015 

Pondělí (dle domluvy) Cesta ke zdravé 
rodině – přímá pomoc rodinám, 739 246 008, 
prochazkova@kpsskonicka.cz
Pondělí (18 - 19 hodin) Cvičení s Marcelou - 
se do konce  března  z důvodu nemoci nekoná.
Ú te r ý  ( d l e  d o m l u v y )  Ko n z u l t a č n í  
a informační středisko v Srdíčku – 
z á k l a d n í  i n d i v i d u á l n í  p o r a d e n s t v í  
a zprostředkování poradenství v oblasti 
prorodinných služeb - 608 000 181, 
dasatrnkova@seznam.cz
Třetí úterý v měsíci  (9 - 11 hodin) Setkání 
věřících maminek -  731 640 799, 
blanka.hajkova@konice.charita.cz
Středa (8 - 12 hodin) Klub pro rodiče a děti, 
739 246 019, charita.srdicko@centrum.cz 
·4.3. - Sluníčko
·11.3. - Pohádka o řepě
·18.3. - Zakukala kukulenka - jarní 

říkadla
·25.3. -Den vody
Středa (14 - 17 hodin) Mezigenerační 
setkávání v Srdíčku, 739 246 019

Čtvrtek (9 - 13 hodin) Srdíčkový klub, 
739 246 019
Třetí čtvrtek v měsíci (10 - 12 hodin)- Klub 
pro rodiče se zdravotně znevýhodněnými 
dětmi, 739 246 008
 charita.srdicko@centrum.cz .
Pátek (8 - 12 hodin) Klub pro rodiče a  děti 
- 739 246 019
Pátek (pro předem objednané) Laktační 
poradenství, 739 246 019
Mimořádné akce březen 2015:
18.3. od 15.30 hod. -  Povídání o zelených 
potravinách a měření antioxidantů – 
lektor Pavlína Hrubá 
20.3. od 10.00 hod. Pro zdraví a krásu – 
beseda o přírodních léčivých produktech 
tianDe – lektor Dana Poláková 
26.3. od 9.30 hod. Poradna Energy-
diagnostika přístrojem Supertronic pro 
předem objednané – 739 246 008 

Těšíme se na Vás !!!

Aktivity projektu "Rodina od A až do Z"
jsou podpořeny z dotačního programu

Rodina a ochrana práv a dětí MPSV

Po podzimních komunálních volbách se stal 
dosavadní ředitel Charity Konice Bc. Jaroslav 
Procházka uvolněným místostarostou 
v Konici. Od 1. února byl novým ředitelem 
jmenován Mgr. Marek Navrátil.
Marek Navrátil není v oblasti Charity Česká 
republika rozhodně žádným nováčkem. 
V Arcidiecézní charitě Olomouc (ACHO) měl 
na starosti koordinaci sbírek, dobrovolnictví 
a komunikaci s médii. Nyní byl arcibiskupem 
Janem Graubnerem jmenován ředitelem 
oblastní Charity Konice. „Konickou Charitu 
jsme samozřejmě ze svého dřívějšího 
působení znal, věděl jsem, že je stabilní 
s kvalitními projekty. I přesto zjišťuji, že jsem 
spoustu věcí nevěděl a musím je průběžně 
dočerpávat,“ přiznává s úsměvem nový 
ředitel.
Zároveň dodává, že rozhodně nepřichází jako 
“krizový manažer”, který se chystá od základů 
všechno měnit. Naopak ke svému novému 
působišti přistupuje s pokorou a úctou ke 
všem, kteří současnou podobu Charity 
Konice vybudovali a pracují v ní. „V rámci 
ACHO je Konicko neopakovatelné. Ne, že by 
neexistovaly tak velké Charity, jsou ale 
soustředěny do větších měst. V tomto je 
Konice jedinečná, protože pracuje na velkém 
prostoru a ve velmi náročných terénních 
podmínkách. Proto si vážím sestřiček. To, jak 
zvládají práci v zimním období, to je opravdu 
umění a neskutečná výdrž,“ poznamenává 
Marek Navrátil.
Jak už bylo zmíněno, nepřichází podle svých 
slov M. Navrátil s radikálními vizemi. Spíš 
chce navázat na to, co se v konické Charitě 
dosud podařilo a co se svým způsobem od ní 
naopak očekává. Přesto je zřejmé, že kromě 
výrazného charitního cítění musí 

být ředitel Charity také manažerem. „Jsem 
rád, že můžu pokračovat v práci mých 
předchůdců – Ireny Lenfeldové a Jaroslava 
Procházky. V tuto chvíli je mým cílem navázat 
ko m u n i ka c i  s e  s t a ro s t y  v  re g i o n u  
i jednotlivými farnostmi. Jsem spíš člověkem, 
který naslouchá a váží si názorů druhých 
i týmové spolupráce,“ naznačuje, kam chce ve 
své práci směřovat. Nicméně ale neodmítá 
ani pomoc v rámci celé Charity Česká 
republika, kde mimo jiné působil také jako 
celostátní koordinátor Tříkrálové sbírky. „Při 
svém odchodu jsem nabídl svoje zkušenosti. 
Konkrétně s Tříkrálovou sbírkou jsem prožil 
krásných 16 let, takže to nejde jenom tak 
hodit přes palubu. Tomu ale dávám zatím čas. 
V této chvíli je prvořadé zvládnout práci tady 
v Konici a pokud zbude prostor, budu rád 
pomáhat i jinde,“ řekl ředitel Charity Konice 
Marek Navrátil.
 „Samozřejmě stále sleduji, co se v Charitě 
děje. Po nás “ostřílených kozácích”, kteří žili 
s Charitou od jejího začátku,  jsem 
přesvědčena, že glanc a noblesa zůstane 
nadále i pod vedením Marka Navrátila. Jsem 
ráda, že do vedení přichází takto schopný 
člověk a manažer. Jsem si jistá, že je to 
jednoznačně pozitivní volba,“ myslí si 
dlouholetá ředitelka Charity Konice MUDr. 
Irena Lenfeldová. V této souvislosti rádi 
tlumočíme také poděkování Jaroslavu 
Procházkovi, který spoustu let pracoval 
jako zástupce ředitele Charity a od září 
roku 2013 byl jejím ředitelem. Díky jeho 
zkušenostem a schopnostem vzniklo za dobu 
jeho působení v obou funkcích bezpočet 
projektů pozitivně ovlivňujících další rozvoj 
poskytovaných zdravotnických a sociálních 
služeb, stejně jako budování prestiže této 
neziskové  organizace.

(MiH)  
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Komunitní plánování sociálních služeb Konicka

„Chtěl bych být užitečný“, říká nový ředitel Charity Konice



Od  16. března  do  31. března 2015

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
prodejní výstava
 Paličkovaná krajka, malba na hedvábí, batika, 
textil, drátkované dekorace, kraslice, pletení 
z papíru, práce žáků ZUŠ Konice, MŠ Konice, 
ZŠ Konice, MC Srdíčko a další.

V pátek  27. března 2015 od 9 do 13 hod.

TVOŘIVÁ DÍLNA
Paličkování, pletení z papíru, pletení 
pomlázek, malování kraslic (vyfouklá vajíčka 
s sebou)
Pořádá MěKS ve spolupráci s MC Srdíčko.

Středa 18. března 2015 v 19 hodin,
zámek Konice
KLARINETOV Ý RECITÁL
Adam Malík – klarinet
Lukáš Michel – klavír
Vstupné: 100/80 Kč

Koncert podporují:  MUDr. Anna Látalová- 
lékařka pro děti a dorost, Otakar Svoboda- 
Pohřební služba, Jiří Dostál- zubní technik.

Otevřeno od 9 do 12 hod. a od 13 do 16 hod.

Prohlídková  trasa

Od  září  2014  do  května  2015  je  
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  - 12.30  a  13.00  -  16.00  hod.,  
sobota  -  neděle zavřeno. Prohlídky jsou 
vždy v celou hodinu, nejpozději hodinu před 
zavírací dobou,  prohlídku  lze objednat také 
telefonicky na 582334987 nebo 739333721, 
či  mailem:  icko.konice@seznam.cz

V pátek 30. ledna proběhla v Zámecké galerii 
v Konici slavnostní vernisáž fotografické 
výstavy našeho rodáka, pocházejícího 
z nedalekého Březska, prostějovského 
cestovatele, amatérského filmaře  a fotografa 
Josefa France. Tentokrát měla výstava název 
CESTY NA BALKÁN - ZA PŘÍRODNÍMI 
KRÁSAMI SRBSKA a zachycovala tamní 
krajinu ve více jak třiceti fotografiích.
Známý prostějovský fotograf přiznal, že má 
pro Srbsko opravdovou slabost a cítí se tam 
dobře. Kromě netknuté přírody, v které se 
nenachází moc značených cest, jsou tam 
přátelští lidé, kteří vás zvou na kávu či 
pálenku. Jak sám dále uvedl, doufá, že 
fotografie z nádherných míst srbských 
národních parků budou pro návštěvníky 
inspirativní k návštěvě této země a zbaví je 
strachu a předsudků.
Na vernisáži bylo také ke zhlédnutí několik 
fotografických knih z cest po Srbsku.
Pan Josef Franc nevystavuje v konické 
zámecké galerii poprvé, ale vždy se přichází 
ze svých cest podělit  s něčím novým.

Nenechte si ujít!

POZVÁNKA NA DUBEN

Karel Zapletal: Housle v čase

14.4.2015 v 17 hodin
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 PŘEHLED
BŘEZEN 2015

KULTURNÍ

ZÁMEK

PŘEDNÁŠKA

KPH

VÝSTAVY

Slavný písničkář, cestovatel a spisovatel Jan 
Burian, autor knihy Sága o cestě na Island 
a z a k l a d a t e l K l u b u  i s l a n d s k ý c h  
fanatiků,vypráví o Islandu z poněkud jiného 
úhlu než jsme zvyklí z běžných cestopisných 
přednášek. Jde o sondu do životního stylu 
a tradic Islanďanů. Přijďte si jeho zajímavé 
vyprávění poslechnout.

zámek Konice

Fotografická výstava

Josefa France v Konici

Z činnosti děkanátního Centra pro rodinu Kána Konice v březnu 2015

Setkání seniorů ve společenství KLAS bude na faře v Konici v pátek 6. března po ranní mši 
svaté a prvopáteční adoraci.
V sobotu 7. března se uskuteční na faře v Konici postní obnova pro děti od 5 do 12 let. 
Obnova začne v 9 hodin a bude zakončena  mší svatou v 15 hodin v kostele Narození Panny 
Marie.
V sobotu 14. března bude uspořádána také postní obnova pro dospělé. Začne v 9 hodin 
a bude zakončena ve 12 hodin mší svatou a křížovou cestou v konickém kostele.
V sobotu 14. a 28. března bude na faře v Konici setkání mládeže ve spolču BETA od 18 do 20 
hodin. 
 Společenství manželů bude mít setkání na faře v Konici v pátek 27. března od 18 hodin.

Anna Burgetová



Žijí s námi,
psi, kočky, králíčci, fretky 

a spousta dalších…………

V minulém článku jsme si povídali 
o problémech se zuby a i v dnešním 
zůstaneme na hlavě a řekneme si něco 
o uších. Velmi často se mě majitelé ptají, 
jak mají pečovat o uši svých zvířat. 
Odpověď zní nijak za předpokladu, že 
jsou uši v naprostém pořádku. Zdravé 
ucho má určitou samočistící schopnost, 
ušní maz v něm pravidelně, rovnoměrně 
cirkuluje, stav je v rovnováze. Zbytečným 
nadměrným či nesprávným čištěním by 
mohla být tato rovnováha narušena. 
Jak tedy poznat, že jsou uši v pořádku? 
Kůže zdravého ucha je na vnitřní straně 
s v ě t l á ,  n e p o r u š e n á ,  z v u k o v o d  
neobsahuje nadměrné množství mazu, 
nevytéká z něj žádný sekret, nezapáchá. 
Na vnější straně je kůže a srst normální, 
není rozškrabaná, olysalá, šupinatá. 
Ucho nebolí, nesvědí, není oteklé, teplé či 
červené. Celkově si pes uší nevšímá. 
Netřepe hlavou, nejezdí hlavou po 
koberci, ucho si neškrabe, nenosí hlavu 
na stranu. 
Pokud ale není vše v pořádku, co může 
být příčinou? Velmi mnoho věcí. Na vině 
mohou být bakterie, kvasinky, parazité, 
c i z í  t ě l e s a ,  t r a u m a ,  n á d o r o v á  
onemocnění, celkové kožní nemoci, 
hormonální onemocnění, autoimunitní 
onemocnění či alergie. Velmi často je to 
kombinace těchto příčin, kdy jedna 
navazuje na druhou. Náchylnější 
plemena onemocní častěji. Jsou to třeba 
ta s větší genetickou predispozicí 
k alergiím, například němečtí ovčáci, 
retrívři, teriéři. I potravní intolerance či 
alergie na bleší kousnutí se může 
p r o j e v i t  p o u z e  s v ě d i v o s t í  
a začervenáním ucha a ničím jiným.  
U plemen s převislými a hodně 
osrstěnými boltci, jako je kokršpaněl 
nebo křepelák, zase ucho řádně nevětrá, 
proto jsou náchylnější ke kvasinkovým 
zánětům. Pudlíci, bišonci a jorkšírci 
můžou mít hodně chloupků i vevnitř 
zvukovodu, a tím pádem zhoršené 
větrání a ztíženou přirozenou cirkulaci 
ušního mazu. Vrozený zúžený zvukovod

může trápit například mopse či šarpeje. 
Častěji onemocní psi, kteří se v létě 
hodně koupou.
Z výše uvedeného je zřejmé, že neexistují 
univerzální léčebné ušní  kapky.  Často se 
totiž stává, že přijde do ordinace majitel 
bez zvířete a vyžaduje " něco na uši". Bez 
řádného vyšetření a anamnézy ale 
nebudu vědět, co mám podat. Jiné kapky 
se dávají na parazitární problém, jiné na 
bakteriální či kvasinkový. Jinak se léčí 
akutní problém, jinak zase chronický. 
Často se neléčí jen kapkami, ale léčba je 
komplexnější. A co když je porušený 
bubínek či je ve zvukovodu cizí těleso? 
Průběh nemoci a odpověď na léčbu je též 
hodně individuální. Léčba nemocí uší se 
opravdu musí každému jedinci „ušít“ na 
míru. Stejně tak prevence. Problémy 
s ušima se rády vracejí, stávají se 

 

chronickými a udržovací či preventivní 
péče je pak nezbytná. Jednomu ale bude 
stačit udělat prevenci 1x za měsíc, někdo 
bude muset 3x týdně. Pečlivost, výdrž 
a spolupráce s lékařem je nutná. Velmi 
často se stává, že lidé dostanou kapky, za 
3 dny přestanou kapat, protože se psovi 
uleví. Za měsíc se problém vrátí, ale již 
nejdou k veterináři, vytáhnou  ze skříně 
kapky, zase se jednou, dvakrát nakape a tak 
pořád dokola a za rok máme v uchu 
vypěstované multirezistentní kmeny 
bakterií, které navíc již přešly i do středního 
ucha. 
Pokud tedy zjistíte nějaký problém s oušky 
u vašich zvířat, neotálejte a navštivte svého 
veterinárního lékaře a dbejte jeho rad 
a pokynů. Poradí, jak správně léky aplikovat, 
předvede techniku výplachu atp. Bez porady 
s veterinářem také do ucha raději nic sami 
neaplikujte. 

MVDr. Eva Kouřilová
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Program KČT
březen 2015

Sobota 7. 3. 2015 - Pilávka - sraz v 13hod. u sokolovny, přes Březsko, Klužínek k víle Pilávce, zda je na 
svém místě. Zpět přes Hačky kolem větrného mlýna do Konice. 14km
Sobota 14.3.2015 - Přerovská padesátka – odjezd vlakem v 6.41hod. do Přerova – turistický pochod, 
15km. Start od sokolovny. Po ukončení odjezd vlakem v 16.04hod. nebo 18.04hod.
Neděle 22.3 2015 - Litovel – odjezd autobusem v 11.55hod. do Litovle (lokalita bledule), zpět do 
Konice autobusem v 18.05hod. 10km
Neděle 29.3.2015 - Taramka – sraz v 14hod. u sokolovny, přes Březsko a Hvozd na Taramku 
(jaterníky) a dojdeme do Vojtěchova, možnost občerstvení, na autobus v 18.29hod. 9km

duben 2015

Pondělí velikonoční 6.4.2015 - Průchodnice - sraz v 12.30hod. u sokolovny po červené zn. přes 
Březsko do Průchodnice. Zpět na silnici k Ludmírovu, u prvního domu doleva a za prvním domem znovu 
doleva dojdeme až k cyklostezce, kousek jdeme po ní a znovu doleva a pak již doprava po naučné stezce 
k Jesenci a do Konice. 15km                                    
Neděle 12.4.2015 - Stařechovice – odjezd ve12.30hod. do Kostelce, kolem hřbitova na žlutou značku, 
Vápenice (koniklece). Zpět po žluté do Stařechovic pro razítko, hospoda U Hasana, odjezd  autobusem 
v 16.25hod. do Kostelce,od sokolovny v 16.45hod. do Konice. 14 km
Sobota 18.4.2015 - Skalka - odjezd vlakem v 9.11hod. do Prostějova po cyklostezce přes Čelčice do 
Skalky. Po prohlídce a odpočinku do Pivína na vlak, odjezd v 14.47hod. nebo 16.47hod.  14km
Neděle 25.4.2015 - Javoříčko- v 8.00hod. od sokolovny do Javoříčka. Uctění památky umučených. Zpět 
pro méně zdatné autem.   10km – 20km

Zdrávi došli!!!
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