duben 2013

Starosta přál paní Zdráhalové ke 100. narozeninám

FOTOAKTUALITY

(Paní Zdráhalová se podepisuje
do Kroniky jubilantů města Konice.

Paní Adolfa Zdráhalová z Konice se 14. března 2013 se záviděníhodným elánem dožila svých
100. narozenin. Při této příležitosti jí tento den popřál i starosta města Konice pan František
Novák. Paní Zdráhalová se s ním v kruhu rodiny podělila o bohaté vzpomínky ze svého života:
vdávala se ve 22 letech, vychovala čtyři děti a v současnosti se těší z devíti vnoučat, osmi
pravnoučat a osmi prapravnoučat. Celý život prožila na Konicku. Byl naplněn těžkou manuální
prací ve vícero oborech. Ráda vzpomíná na práci v zemědělství a na zvířata, ke kterým měla
vždy láskyplný vztah. Na Konicku žije i velká část její rodiny.
Dlouhé zimní dny tráví doma s rodinou a sledováním oblíbených seriálů v televizi. Jak se nám
svěřila, netrpělivě očekává příchod jara, protože ráda pobývá na čerstvém vzduchu na dvorku
nebo na zahrádce.
Připojujeme se, jistě i jménem čtenářů Zpravodaje, k blahopřání. Přejeme zdraví, životní elán
a pohodu do dalších let.

(Karneval v MŠ Konice - str. 3)

(Z vernisáže Výstavy fotografií KPH Konice)

Výstava fotografií z historie KPH
Stěny zámecké galerie zdobily celý měsíc březen
fotografie mapující šestadvacetiletou historii
Kruhu přátel hudby v Konici.
Hlavním podnětem pro zorganizování výstavy
bylo výročí nedožitých sedmaosmdesátých
narozenin zakladatele a dlouholetého předsedy
KPH Aloise Trnečky. Jak uvedla současná
předsedkyně KPH a autorka výstavy Ludmila
Kopečná Nedomanská: “Fotografií, které
poskytla rodina pana Trnečky, bylo velké
množství, ale vzhledem k prostoru jsem mohla
vybrat pouze některé. Např. vystoupení
houslového mistra Josefa Suka, Václava
Hudečka, nebo provedení pašijí J. S. Bacha, které
byly hrané na původní nástroje. Tyto pašije byly
provedené pouze v Praze, Brně a v Konici. Což si
myslím, že je rarita. Umístila jsem do galerie
fotografie z koncertů, které možná nejvíc
posluchači mají v paměti.”
Výstava byla hojně navštěvovaná nejen
pravidelnými návštěvníky koncertů KPH.
JN
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ZPRÁVY Z RADNICE
Rada
města Konice
4. března 2013
1. Schvaluje pro HZS Olomouckého kraje užití
znaku města Konice na informační tabuli, která
bude umístěna na požární stanici
profesionálních hasičů v Konici.
2. a) Schvaluje záměr prodeje bývalé MŠ č.p.
131 v Runářově postavené na pozemku p.č. st.
164 a pozemků p.č.st.164, 122/1 a 122/2 v k. ú.
Runářov. b) Schvaluje zadání zpracování
znaleckého posudku na zjištění obvyklé ceny za
účelem prodeje nemovitosti dle bodu a) .
3. Schvaluje Plán financování obnovy
kanalizace a ČOV.
4. Schvaluje podání žádosti o zrušení prohlášení
věci za kulturní památku.
5. Schvaluje odpisové plány na rok 2013
příspěvkových organizací zřízených městem,
a to ZŠ a G města Konice a MěKS Konice.
6. Schvaluje Smlouvu o sdružených službách
dodávky elektřiny č.9550278787 na odběrné
místo Tyršova 526, Konice( byt) mezi městem
Konice a E.ON Energie, a.s., České Budějovice.
7. Schvaluje pronájem části Masarykova nám.
v Konici (parcely č. 695/1 v k.ú. Konice) za
účelem provozování lunaparku p. K. Zelinkovi,
Chválkovická 160, 77900 Olomouc, ve dnech
20.5. – 27.5.2013 za částku 55 000,00 Kč/8 dnů.
Platba při podpisu smlouvy.
8. Vyhlašuje záměr prodeje bytu 2+1 na adrese
Husova 489/2, Konice, o celkové ploše 70,30 m2
za cenu nejméně Kč 600.000,- obálkovou
metodou nejvyšší nabídce doručené v termínu
do 1 měsíce od zveřejnění záměru.
9. a) Schvaluje dodatek č.1 ke Smlouvě o nájmu
nemovitosti č. 05-2012 mezi městem Konice
a M. Novotným, Cihelna č. 2/622, Konice –
služby spojené s pronájmem nebytových
prostor v budově kina, Tyršova 526, Konice. b)
Schvaluje dodatek č.1 ke Smlouvě o výpůjčce ze
dne 21.5.2010 mezi Městem Konice a MěKS
Konice, Kostelní 46, Konice – služby spojené
s pronájmem nebytových prostor v budově
kina, Tyršova 526, Konice.
10. Schvaluje p. T. Greplovi, Radošovec 639,
Konice výpůjčku zámeckého parku v Konici za
účelem pořádání akce Legendy se vrací ve
spolupráci s MěKS Konice dne 15.6.2013 v době
od 16:00 hod. do 03:00 hod. následujícího dne.
11. Schvaluje akce MěKS naplánované v roce
2013, včetně bezplatného pronájmu parku,
zámku a náměstí: 15.6. Legendy se vrací zámecký park, 16.6. Žváčkův festival - zámecký
park, 4.8. Divadlo na zámku - konický zámek,
14.12. Vánoční trhy - Masarykovo nám.
12. Schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2013,
které se týká: pokuty, uložené městu Státní
energetickou inspekcí ČR dle zákona
č,406/2000 Sb. o hospodaření s energií § 12,
odst. 3, písmena a) náklady řízení dle
500/2004 Sb. ve výši 6.000,- Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno na:
§ 6409, položku 5363 úhrady sankcí jiným
rozpočtům 6.000,- Kč,
§ 6409, položku 5901 nespecifikované rezervy
- 6.000,- Kč.
13. Doporučuje ZM schválit prodej pozemků
p.č. 5901 a 5929 v k.ú. Konice p. Lukáši
Svobodovi za cenu 100,- Kč/m2.

14. Doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č.
99/2 v k.ú. Konice panu Petru Bednárovi a panu
Milanu Bednárovi za cenu 6.200,- Kč.
15. Schvaluje výpůjčku místnosti v budově staré
školy č.p. 31 v Ladíně Klubu orientačního běhu
včetně úhrady služeb – 5% pojistné a revize.
16. Doporučuje ZM schválit účetní závěrku
Města Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52
Konice sestavenou k rozvahovému dni
31.12.2012.
17. a) Schvaluje účetní závěrku p.o. MěKS
Konice, Kostelní 46, 79852 Konice, sestavenou
k rozvahovému dni 31.12.2012. b) Schvaluje
zlepšený hospodářský výsledek za rok 2012 ve
výši 1.992,- Kč a schvaluje rozdělení zlepšeného
hospodářského výsledku tak, že tento bude plně
přidělen do rezervního fondu k úhradě
neuhrazené ztráty minulých účetních období.
18. a) Schvaluje účetní závěrku p.o. ZŠ a G města
Konice, Tyršova 609, 798 52 Konice, sestavenou
k rozvahovému dni 31.12.2012. b) Schvaluje
zlepšený hospodářský výsledek za rok 2012 ve
výši 357,- Kč a schvaluje rozdělení zlepšeného
hospodářského výsledku tak, že tento bude plně
přidělen do rezervního fondu.
19. a) Schvaluje účetní závěrku p.o. MŠ Konice,
Smetanova 202, 798 52 Konice, sestavenou
k rozvahovému dni 31.12.2012. b) Schvaluje
zlepšený hospodářský výsledek za rok 2012 ve
výši 902,- Kč a schvaluje rozdělení zlepšeného
hospodářského výsledku tak, že tento bude plně
přidělen do rezervního fondu.
20. Schvaluje plán účetního odpisu majetku
města Konice na rok 2013.
21. Schvaluje inventarizační zprávu za rok
2012.
22. Bere na vědomí Zprávu o zjištěních
z p rove d e n é h o a u d i t u p o d l e z á ko n a
č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve městě
Konice a zřízených příspěvkových organizacích.
23. Ukládá MPO připravit návrh řešení
zapůjčování vývěsních skříněk(autobusové
nádraží) neziskovým organizacím za úhradu
nákladů na opravy a údržbu.
24. Schvaluje uzavření smlouvy s p. Petrem
Novákem se zpětnou platností o krátkodobém
pronájmu od 18.02.2013 do 03.03.2013 části
pozemku p. č. 3118 v k.ú. Runářov za účelem
skládky dřeva po těžbě za cenu 500,- Kč.

DUBEN 2013
25. Schvaluje Smlouvu o nájmu nemovitosti
č. 03-2013 mezi městem Konice a Ing. J. Drtilem
a paní Irenou Drtilovou s podmínkou, že před
podpisem smlouvy zajistí Ing. Drtil zasypání
nefunkční provizorní žumpy.
26. Ukládá FO zpracovat rozpočtové opatření na
opravu budovy hasičské zbrojnice v místní části
Křemenec.
27. Bere na vědomí žádost města Kostelec na
Hané o příspěvek na DPS.
28. Bere na vědomí žádost Nemocnice Prostějov
– LDN o příspěvek.
29. Bere na vědomí změnu Organizačního řádu
MŠ Konice, Smetanova 202, 798 52 Konice.
30. Schvaluje žádost Balony Konice – p. L. Šmída
o výpůjčku Masarykova nám. v Konici pro start
balonu v rámci propagačního letu celostátní
akce Sto startů v ČR.
Usnesení bylo schváleno v poměru: pro 4, proti 0,
zdržel se 0

Kolik nás je?
Údaje ke dni 28.2.2013
Počty obyvatel dle částí obce:
Konice
2128
Čunín
183
Křemenec
122
Ladín
85
Nová Dědina
168
Runářov
138
celkem
2824
Statistika ke dni 28.2.2013
narozené děti
uzavřená manželství
úmrtí
životní výročí občanů

4
0
1
10

matrikářky MěÚ Konice

OPRAVA ODĚVŮ “ANEŽKA”
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.

DUBEN 2013

ZŠ- a G KONICE
Školní družina se rozezvučela zpěvem

V zimních měsících již tradičně pořádáme
pěveckou soutěž. Do letošního „Zlatého
zvonečku“ se přihlásilo 30 dětí. Pilně se
připravovaly, aby s odvahou vystoupily před
svými kamarády. „Odborná porota“ složená
z p. vychovatelek měla plné ruce práce. Zpěváčci
si vybírali nejen oblíbené lidové písničky, ale
i melodie z pohádek a filmů. Vítězný Zlatý
zvoneček si odnesli:
František Hájek (2. tř.), Ondřej Vysloužil (4. tř.)
a Ema Crhounková (1. tř.). Zvláštní cenu získali
sourozenci Čadílkovi a sestry Kvapilovy za
písničku „Říkej mi táto“. Děkujeme všem
soutěžícím za krásnou atmosféru a pohodu
v odpoledním programu ve školní družině.
BohuslavaŠmídová, vychovatelka ŠD
Výchovný koncert v Jesenci
Na čtvrtek 28. února se všichni žáci z 1. stupně
naší školy velmi těšili. Hned ráno se totiž
shromáždili u kina, odkud je autobus odvezl do
Jesence. Zde na ně již čekali členové Vojenské
dechové hudby Olomouc se svým hudebním
pořadem. Od okamžiku, kdy se slova ujal člen
kapely, pan Václav Růžička, se žáci již ani chvilku
nenudili. Po představení jednotlivých hudebních
nástrojů se sálem rozezněly skladby a písně
z večerníčků, filmů a pohádek. Žáci měli také
možnost se zapojit do soutěžních otázek, které
souvisely nejen s hudební výchovou, ale také
s literaturou. A vůbec nedopadli špatně. O tom, že
se výchovný koncert vydařil, svědčí spokojenost
dětí i pedagogického doprovodu.
Mgr. Květoslava Coufalová, zást. ř. pro 1. stupeň
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ZUŠ KONICE
Taneční obor

V Městském divadle v Prostějově se konala
Krajská postupová přehlídka dětských skupin
scénického tance. Za ZUŠ Konice se zúčastnili
žáci z 4. ročníku I. stupně a dostali krásné
ocenění poroty za taneční lehkost, a žáci
z II. stupně.
“Do letošního ročníku se zapojilo sedmnáct
tanečních souborů z celého kraje. Na jevišti
divadla předvedly své umění děti z Konice,
Prostějova, Hranic, Olomouce, Šternberka
či Brna," řekla Pavla Krieger Jahodová
z prostějovské Základní umělecké školy
Vl. Ambrose a dodala, že přehlídka je určená pro
tanečníky od šesti do patnácti let.
Nejlepší taneční soubory, které vybere odborná
porota, postoupí na celostátní přehlídku. Ta se
bude konat v Kutné Hoře.

se asi všichni divili, proč ten vláček dnes tolik
houká. Ještě jsme se společně vyfotili a už jsme
uháněli zpátky do Konice. Na nádraží v Konici
jsme se zamáváním rozloučili nejen s vláčkem,
ale i s panem průvodčím a strojvedoucím. Vláček
nám na oplátku zahoukal a pak už jsme spěchali
zpět do mateřské školy. Jízda vláčkem sice rychle
uběhla, ale i tak měly děti o čem vyprávět,
sdělovat své zážitky a pocity z cestování.
Karneval 2013
Naše mateřská škola si stejně jako každý rok
před začátkem postní doby připomněla konec
masopustu . Celý týden děti s učitelkami zdobily
své třídy Berušek, Motýlků, Koťátek a Sluníček
třepetalkami, stuhami, balónky a připravovaly si
masky k dopolednímu rejdění. Výběr masek byl
ponechán fantazii dětí a rodičů, pouze třída
budoucích školáků si zvolila námořnickou
tématiku. Děti si vyrobily námořnické čepice,
přetahovaly se lanem, zachraňovaly tonoucího,
lovily rybičky…
V ostatních třídách tancovali a soutěžili piráti,
námořníci, princezny, šašci a přišel se za námi
podívat i Batman.. Děti byly odměněny
sladkostmi a diplomy. Všichni si z tohoto
krásného dne odnesli mnoho zážitků. Děkujeme
rodičům za pomoc při výrobě masek. Těšíme se
na další společné akce.

Marcela Sobieská, učitelka TO

MŠ KONICE
Jízda vláčkem.
„Jede,jede mašinka“ - to je název jednoho
z témat, ve kterém se děti formou hry a prožitku
seznamují s dopravními prostředky, se
základními pravidly silničního provozu a s prací
policistů, záchranářů a hasičů. Téma nabízí
mnoho různých aktivit a činností. Děti ve třídě
stavěly autodráhu, vytvářely dopravní
prostředky z různých stavebnic, skládaly
lodičky a parníky z papíru, vytvářely dopravní
značky, semafory a vláčky z různých krabiček.

Den Harryho Pottera

V pondělí 18. března 2013 byl v naší třídě den podle
školy Harryho Pottera. Všichni jsme se oblékli do
čarodějnického oblečení, někteří se i namalovali.
Na začátku vyučování jsme si vyrobili pro
jednotlivé skupiny maskota. V matematice jsme
počítali příklady pro stavbu hradu, v českém jazyce
jsme zase vymýšleli zaklínadla a strašidelné
příběhy. Neposlušné žáky paní učitelka Greplová
proměnila na pět minut v hady, kteří se museli
plazit. Škoda, že se takhle neučíme celý školní rok.
Žáci 5. B
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Letos jsme si pro děti připravili překvapení jízdu opravdovým vlakem do Dzbele a zpět. Děti
se moc těšily, zvláště ty, které ještě vláčkem
nejely. Cestou na vlakové nádraží děti
vyhledávaly dopravní značky, poznávaly
automobily a učily se správně přecházet po
přechodu pro chodce. Ve vláčku na nás čekal
příjemný pan průvodčí, od kterého se děti
dozvěděly mnoho zajímavých informací, ale ten
největší zážitek na děti ještě čekal. Ve Dzbeli za
námi přišel pan strojvedoucí, dovolil nám
nahlédnout do strojovny a děti si dokonce
mohly samy zmáčknout houkačku. Na nádraží

Na návštěvě u hasičů.
Ve středu jsme se těšili na návštěvu k hasičům –
profesionálům. Navštívili jsme je přímo na
jejich pracovišti v Konici. Dozvěděli jsme se
spoustu zajímavých věcí o jejich práci a také už
víme, že pomáhají nejen když hoří, ale i v jiných
nebezpečných situacích. Vzali nás na prohlídku
stanicí. Děti si mohly prohlédnout garáže,
hasičskou techniku a výstroj potřebnou při
zásahu, ale také operační místnost
s vysílačkami, posilovnu , nebo společenskou
místnost. Asi největší nadšení vyvolalo
prolézání kabinou hasičského auta. Nakonec
nás páni hasiči obdarovali drobnými dárečky
a každý dostal dětský hasičský průkaz
s důležitými telefonními čísly. Příjemné
dopoledne plné „hasičských“ zážitků si děti
z mateřské školy pořádně užily. Konickým
profesionálním hasičům moc děkujeme.
učitelky MŠ
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JUNÁK
Milí přátelé, kamarádi, příznivci skautingu, opět je tu
další nový rok, tentokrát s pořadovým číslem 2013.
Přestože pro někoho může být třináctka nešťastným
číslem, věřím, že tento rok bude ve většině ohledů
lepším. Nenechme se semlet konzumní masáží reklam
a věnujme více času přátelům. Ti nás přece nabíjí
pozitivní energií, radostí, láskou a dobrou náladou.
Těmito slovy Vám za konické skauty přeji vše nejlepší
do nového roku 2013. Pravda, trochu opožděně, ale
věřím, že mi to odpustíte.
Nyní už se pustím do krátkého shrnutí naší činnosti,
která se odehrála od posledního příspěvku
v konickém Zpravodaji.
První prosincový den jsme se opět vydali na plavání do
lázní v Prostějově. A to ve složení: Erik, Ráďa, Vinči,
Beky, Anetka, Michal a Kartágo. V Prostějově jsme se
na chvíli podívali na trhy a pak už hurá do lázní. Lidí tu
moc nebylo, takže se daly i skákat šipky, bomby, či
jinak dovádět. Zvládli jsme si i zaplavat nebo se
vyhazovat ve vodě. Prostě jsme si to tam užili.
Ještě týž den po návratu z plavání byla další akce,
tentokrát pro rovery a oldskauty, a to „Roverské zimní
grilování.“ Toto se stalo již tradiční akcí. Uvařili jsme si
dobrý vánoční punč, dali 4 naložená kuřátka na gril
a oddávali se zábavě. Jak kuřata začínala vonět, sbíhaly
se nám sliny. Takto jsme se bavili až do druhé hodiny
ranní. Po kuřatech se jen zaprášilo. Byli jsme tu:
Honza, Mravenec, Hrom, Svišť, Zbyňa, Flipr, Kartágo,
Míša, Eva a Peťa.
Jako každý rok i letos jsme uspořádali Vánoční besídku
ve složení: Tomáš, Michal, Štěpán, Filip, Víťa, Klárka,
Honza, Matěj, Aneta, Erik, Ráďa, Vinči, Valča, Kartágo,
Bohdanka, Elenka, Hrom, Flipr, Míša. Po zahájení
koledou jsme si něco řekli o Vánocích, vánočních
zvycích a jeden z nich – pouštění lodiček – jsme
i vyzkoušeli. Mezitím jsme si pustili fotovideo z tábora
a zavzpomínali. Nezapomněli jsme ani na přípitek
a rozdávání dárečků. Dostalo se na každého. Večer
jsme si udělali ještě noční vycházku s ohňostrojem.

První víkend v únoru jsme se opět sešli na Maškarním
bále v klubovně. Z konických skautíků se účastnili:
Klárka, Zuzka, Terka, Michal, Amálka, Štěpán, Valča,
Beky, Aneta, Erik, Ráďa, Matěj, Hrom, Honza, Shrek
a Kartágo. Pozvání přijali také skauti z Kostelce na
Hané, takže tu bylo celkem 16 dětí. Zahájili jsme
seznamovací hrou a pak se tančilo. Vyhodnotili jsme
také nejlepší masku. Vyhrál to Harry Potter alias
Štěpán. Uskutečnila se také oblíbená tombola. Nejvíc
cen vyhrál Michal. Také měl nejvíc lístků, a to 202 ks.
Pak jsme si udělali ještě oblíbenou vycházku na
Vinohrádek ve Březsku a šli spát.

O jarních prázdninách se někteří naši členové
zúčastnili zimního tábora se skauty ze Ptení, Plumlova
a Vrbátek. Ubytovaní byli v Dolní Bečvě v Beskydech

a ani tu o sníh nebyla nouze. Toho všichni využili
k bobování, sáňkování, koulování či různým hrátkám.
Během týdne se hrála spousta her nebo se šlo na výlet
do Rožnova pod Radhoštěm.
Koncem února uspořádal náš roverský kmen Scoia´teal
dvě nedělní odpolední vycházky. Jedna nás zavedla do
lesů ke Skřípovu a Runářovu. Brodili jsme se čerstvě
napadlým vysokým sněhem, ale nevzdali jsme to.
Druhá delší vycházka cca 15km směřovala přes
Ochozskou kyselku do Haček k mlýnu. Zpět jsme to
vzali do Konice přes Klužínek a Březsko.
Pravidelnou akcí Scoia´teal bývají jednou za měsíc
návštěvy bowlingu v Kostelci na Hané.
Vlaďa Hirt - Kartágo

Program KČT KONICE
na duben 2013
Velikonoční pondělí 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
Sobota 6.4.2013 - Vápenice – odjezd vlakem
v 11.12hod. do Kostelce, kolem hřbitova na
žlutou značku, Vápenice (lokalita koniklece)
a dále až do Slatinic. Odjezd vlakem v 16.01hod.
12km
Sobota 13.4.2013 - Huzová - Sovinec - odjezd
vlakem v 6.42hod. do Olomouce,
autobusem v 8.40hod. od vl. nádraží do Huzové.
Po cyklostezce do Jiříkova (dřevěné plastiky) dál
na hrad Sovinec, stále po cyklostezce až
k arboretu Paseka. Odjezd od sanatoria
v 17.35hod. přes Šternberk vlakem do Konice.
17km
Sobota 20.4.2013 - Za praotcem Jedovcem –
odjezd vlakem v 7.42hod. do Olomouce, MHD
v 9.01hod. na Sv. Kopeček. Po červené zn. do
Pohořan a na vrchol Jedlová – kontrola,
restaurace Pohořanská bouda. Zpět po žluté
značce na vlak do Hluboček, odjezd v 16.04hod.
13km
Sobota 27.4.2013 - Javoříčko – sraz u sokolovny
v 8.00hod. Pochod s hasiči k uctění památky
padlých v Javoříčku.
Zveme všechny příznivce turistiky, aby se k nám
přidali.
Zdrávi došli!!!

DUBEN 2013

Program MC Srdíčko
Duben 2013
Program pro rodiče s dětmi
– duben (8-13hod.)
St 3. 4. – Den ptactva
St 10. 4. – Jaro a mláďátka
St 17. 4. – Pohádka o třech prasátkách
St 24. 4. – Slavnost stromů
Setkávání generací v Srdíčku (14-18hod.)
Každou středu (3.4.,10.4.,17.4.,24.4.) - trénink
paměti, cvičení, jóga, ruční práce, připomínání si
různých výročí, lidových tradic a zvyků
Mimořádné akce - duben
Setkání věřících maminek – úterý 16. dubna,
od 9 do 11 hod.
Tvořivá dílna v Srdíčku: Papírová krajka středa 10. dubna od 8 do 11 hod.
Fimo - čtvrtek 18. dubna od 8 do 11 hodin
Na obě tvořivé dílny je nutné se nahlásit
předem - pro omezený počet míst.
Aromaterapie pro rodinu – úterý 16. dubna od
16 do 18 hodin, přednáší Marcela Podzimková
(v rámci programu Cesta ke zdravému
a šťastnému životnímu stylu)
Jarní burza od 17. do 19. dubna. Využijte
možnosti prodat nebo koupit oblečení.
Těšíme se na Vás !!!
!
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Komunitní plánování sociálních služeb Konicka
V rámci cíle a opatření – informovanost občanů
o sociálních a návazných službách na Konicku, který
vznikl na základě projektu „Podpora střednědobého
plánování rozvoje sociálních služeb Konicka“, reg.č.
CZ.1.04/3.1.03/65.00009 Vám v tomto čísle
Zpravodaje představíme jako první jednu ze služeb
Charity Konice.

Charita Konice
Informace o organizaci:
Zřizovatel: arcibiskup olomoucký
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
Ředitelka: MUDr. Irena Lenfeldová,
reditel@konice.charita.cz
Zástupce ředitelky: Bc. Jaroslav Procházka DiS.,
jaroslav.prochazka@konice.charita.cz , telefon: 721
770 394
Charita Konice je účelové zařízení římskokatolické
církve s právní subjektivitou. Byla zřízena 13.7.1993
arcibiskupem olomouckým a je evidována v Rejstříku
právnických osob MK ČR dne 30.10.1996 pod číslem
02-711/1996. Sociální služby vykonává na základě
Registrace sociálních služeb u Krajského úřadu
Olomouckého kraje. Jako nestátní nezisková
organizace působí v oblasti sociální, zdravotní
a humanitární pomoci. Charita poskytuje potřebnou
pomoc lidem v nouzi bez rozdílu rasy, vyznání,
národnosti, státní příslušnosti a politického názoru.
Charita Konice se snaží o vytvoření komplexního
systému péče o starého a nemocného člověka.
Zajišťuje služby sociální, zdravotní, duchovní, duševní
a společně s ním hledá typ pomoci, která odpovídá
jeho potřebám. Zajišťuje služby osobám, které nejsou
schopny zajistit si pomoc samy nebo blízkou osobou.
Umožňuje osobě se zdravotním postižením
a seniorovi za pomoci charitní ošetřovatelské
a pečovatelské služby žít ve svém domácím prostředí.
Teprve tenkrát, kdy sám uživatel vyžaduje celodenní
systematickou pomoc a sám si to přeje, pomůžeme
mu zajistit pobyt v domech s pečovatelskou službou,
v domech pokojného stáří a jiných zařízeních. Řešíme
tak komplexně ožehavou problematiku osamělých
seniorů a osob se zdravotním postižením na venkově.
Registrované služby:
Dům pokojného stáří Bohuslavice
Charitní pečovatelská služba Konice (CHPS)
Další realizované projekty:
Charitní ošetřovatelská služba Konice (CHOS)
Mateřské centrum Srdíčko
Humanitární pomoc
Komunitní plánování sociálních služeb Konicka
Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních
služeb Konicka
Poskytování pečovatelské služby v:
Domě s pečovatelskou službou Konice (je majetkem
Města Konice)
Domě pokojného stáří s pečovatelskou službou Čechy
pod Kosířem (je majetkem obce Čechy pod Kosířem)
Půjčovna kompenzačních pomůcek (zapůjčování
rehabilitačních kompenzačních pomůcek do terénu
(polohovací postele, vozíky, chodítka…)
Spolupráce s farním úřadem – při setkání na faře
zajišťujeme dovoz a donášku oběda, doprovod.

Charitní pečovatelská služba (CHPS)
Vedoucí CHPS: Iveta Koudelková 723 244 791
Koordinátor CHPS: Naděžda Páleníková 739 524
364
Sociální pracovník: Blanka Hájková,Dis. 731 640
799
Formy poskytování sociálních služeb:
a) ambulantní pečovatelská služba:
Služby jsou poskytovány uživatelům od pondělí do
pátku od 8:00 – 14:30 hod.Denní kapacita – 3 klienti.
b) terénní pečovatelská služba:
Dle požadavků uživatele je zabezpečena 7 dnů v týdnu

24 hodin denně. Denní kapacita – 120 klientů.
Poslání:
Posláním Charitní pečovatelské služby Konice je
pomáhat potřebným občanům, kteří si nejsou schopni
svými silami zabezpečit základní péči (osobní hygiena,
zajištění stravy) o sebe nebo svou domácnost.
Služba se provádí obvykle v domácnosti uživatele nebo
ambulantně ve středisku Charitní pečovatelské služby,
v předem dohodnutém dni a hodině, tím podporujeme
zachování kontaktů s rodinou, blízkými a přáteli,
neboť uživatel zůstává doma ve svém prostředí.
Cíle:
q
uživatel zůstává ve svém domácím prostředí
q
uživateli pomáháme a podporujeme v jeho zvycích
(ranní vstávání, stolování, hygiena, volný čas)
q
někteří uživatelé si zachovají nebo obnoví své
sebeobslužné činnosti (stravování, oblékání, česání,
apod.)
q
uživatel se účastní společných setkání, kde si
popovídá se svými vrstevníky
q
rodina uživatele je podporována a seznamována
s postupy určitých úkonů osobní hygieny, polohování,
s prevencí dekubitů, apod.
q
dohledem u uživatele umožníme rodině vyřídit si
své osobní záležitosti, popřípadě si odpočinout
a načerpat nové síly.
Cílová skupina (okruh osob, pro které je služba
určena a pro které určena není)
Cílovou skupinou klientů služby CHPS Konice jsou
osoby se zdravotním postižením a senioři, kteří si
nedokáží zajistit pomoc sami, ani prostřednictvím
jiné fyzické osoby, ve svém přirozeném sociálním
prostředí. Věková kategorie klientů: mladí dospělí (1826), dospělí (27-64), mladší senioři (65 – 80), starší
senioři (nad 80 let).
Zásady poskytování sociální služby:
q
Vytváříme podmínky, ve kterých se uživatel cítí
důstojně a kde se může svobodně rozhodovat.
q
Dbáme na to, aby uživatel porozuměl obsahu
Smlouvy o poskytování pečovatelské služby
a důsledkům svého rozhodnutí.
q
Respektujeme způsob života uživatele
a přizpůsobujeme se jeho potřebám.
q
Motivujeme uživatele v jeho způsobu života
a podporujeme ho v jeho soběstačnosti.
q
Vytváříme pocit bezpečí, zázemí i tím, že s uživateli
mluvíme pro ně srozumitelným způsobem.
q
Spolupracujeme s rodinou, doporučujeme nové
možnosti podpory a péče, spolupráce je pro nás jednou
z priorit.
Při setkání pověřeného pracovníka a žadatele se
zjišťuje, jaké jsou jeho požadavky, přání, potřeby
a osobní cíle.
Rozsah a obsah poskytovaných služeb v Charitní
pečovatelské službě Konice
vychází
z individuálních potřeb uživatelů a řídí se §40 zák.
O sociálních službách 108/2006 Sb.:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu,
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti,
e) zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím.
.Kromě základních činností mohou být uživateli
poskytovány fakultativní služby:
q
masáže - krční páteř, záda, končetiny
q
dohled nad seniorem a osobou se zdravotním
postižením
q
výtisk týdenního jídelníčku
q
zápůjčka jídlonosičů (2ks)
Výše úhrad uživatele je stanovena na základě kalkulace
výše úhrad za poskytované služby, schválené
ředitelkou organizace. Kalkulace je v souladu
s platnými předpisy. (vyhláška 505/2006 Sb., zákon
108/2006 Sb. ) a je veřejně přístupná na webových
stránkách.

Poděkování:
Rádi bychom touto cestou poděkovali za podporu
procesu komunitního plánování sociálních služeb
dosavadním i stávajícím partnerům projektu – Městu
Konice, Mikroregionu Konicko a Středisku rozvoje
sociálních služeb Jeseník.
Za aktivní činnost v řídící skupině a v pracovních
skupinách děkujeme všem jejím členům, jelikož práce
si od všech členů vyžádala a v rámci implementace
střednědobého plánu ještě vyžádá mnoho času
a energie.
Děkujeme také všem poskytovatelům sociálních
a návazných služeb a spoluobčanům Konicka a Čech
pod Kosířem, kteří se aktivně zapojili do
střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb
Konicka.
Realizační tým komunitního plánování
sociálních služeb Konicka
Činnost pracovních skupin v rámci realizace
projektu „Podpora střednědobého plánování
rozvoje sociálních služeb Konicka“, reg.č.
CZ.1.04/3.1.03/65.00009
V rámci metody komunitního plánování vznikly na
Konicku tři pracovní skupiny:
1.Rodiny s dětmi
Tato pracovní skupina řeší především otázky týkající
se rodiny, rodinné politiky, dětí a mládeže. Snaží se
posilovat funkci rodin a předcházet tak patologickým
jevům v rodinách.
2.Osoby se zdravotním postižením
Pracovní skupina řeší především otázky spojené se
službami pro zdravotně postižené spoluobčany,
zabývá se také bezbariérovostí obcí, volnočasovými
aktivitami a další problematikou spojenou se
zdravotně postiženými spoluobčany.
3.Senioři
Pracovní skupina řeší primárně problematiku lidí
seniorského věku. Snaží se efektivně zajistit služby,
které senioři potřebují, aktivity pro jejich volný čas,
možnosti vzdělávání a bezpečnosti seniorů.
Za dobu své činnosti zpracovaly pracovní skupiny
podklady pro tyto dokumenty:
q
SWOT analýzu stavu sociálních služeb na území ORP
Konice
q
Katalog poskytovatelů sociálních a návazných
služeb Konicka
q
Sociodemografickou analýzu
q
Analýzy potřeb poskytovatelů, zadavatelů
a uživatelů sociálních služeb
q
Cíle a opatření v rámci tvorby Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb pro roky 2013-2016
Seznam členů pracovních skupin
Rodiny s dětmi: Markéta Klíčová (vedoucí pracovní
skupiny), Bohuslava Šmídová, Lucie Voglová,
Mgr. Kristýna Jurášová
Senioři: Alena Popelková (vedoucí pracovní skupiny),
Dana Poláková, Miloslav Polák, Mgr. Josef Urban,
Dagmar Spáčilová, Iveta Koudelková, Marta Spurná
Osoby se zdravotním postižením: Vlasta Kubová
(vedoucí pracovní skupiny), Radka Lexmanová,
Helena Žilková, Renata Páleníková, Naďa Páleníková,
Eva Pospíšilová
Členové řídící skupiny: Mgr. Daniel Žouželkavedoucí řídící skupiny, Bc. Hana Koudelková Tomáš
Crhonek, Mgr. Jana Procházková, Hana Motlová, Vlasta
Kubová, Alena Popelková, Markéta Klíčová, Jiří Urban.
Kontakty:
Charita Konice
Koordinátor projektu:
Mgr. Jana Procházková mobil: 739 246 008
e-mail: prochazkova@kpsskonicka.cz
Hana Motlová, mobil: 739 246 018
Projektový a finanční manažer:
e-mail: ekonom@charitakonice.cz
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KULTURNÍ
PŘEHLED
DUBEN 2013
PŘEDNÁŠKA

KPH
Středa 17. dubna v 19.00 hodin
Obřadní síň

Kytara trochu jinak...
Miloš Pernica
Vstupné: 100/80 Kč

Čtvrtek 11. dubna v 17 hodin
Zámek Konice

Josef Hertl - PROVENCE
Cestopisná přednáška o jedné
z neodolatelných a turisticky
n e j a t ra k t iv n ě j š í c h o b l a s t í Fra n c i e ,
rozkládající se na jihovýchodě země.
Z geografického hlediska se táhne od sněhem
pokrytých vrcholků jižních Alp až k rovinám
Camargue a pobřeží Středozemního moře.
Hranice Provence dodnes symbolicky hlídají
opevněná města a vrcholky kopců jsou
posety vesnicemi. Vnitrozemí Provence si
i přes množství návštěvníků dokázalo
zachovat svůj nenapodobitelný charakter.
D o d n e s z d e n a j d e te řa d u p a m á te k
připomínajících místní nejstarší obyvatele,
Řeky, Římany, ale také nájezdné Saracény.

Provence je krajem, který svou barevností již
dávno okouzlil řadu malířů. Modré nebe,
fialové lány levandule, žluté, modré
a oranžové fasády domů prozářené sluncem,
které zde svítí v průměru 300 dnů v roce, vás
okouzlí i dnes.

Absolvoval brněnskou konzervatoř u Pavla
Janíčka, pod jehož vedením byl úspěšný ve
dvou ročnících Mezinárodní kytarové soutěže
v Kutné Hoře. Od roku 1990 působil krátce ve
skupině Surf. Poté zakládá taneční kapelu, ze
které vznikla skupina Prorock, kde působil
jako kapelník do roku 2007. S Prorokem
odehrál na 1000 různých akcí. V roce 2003
zakládá kytarové kvarteto PF Guitar Quartet.
V letech 2004 – 2009 se průběžně
zdokonaluje ve hře na klasickou kytaru
u vynikajícího českého pedagoga Stanislava
Juřici. Jako sólista se v roce 2006 úspěšně
zúčastnil soutěže učitelů v rámci III.
Mezinárodního festivalu Gitaromania
v Karpacszi v Polsku, kde o dva roky později
odehrál zahajovací koncert. Spolupracuje
s předními českými kytaristy, hudebními
skladateli a pedagogy.
Podporují: MUDr. Libor Švec - lékař pro děti
a dorost, Božena Sekaninová - senátorka.

ODPOLEDNE S PÍSNIČKOU

VÝZVA
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

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.
Lexmanová Radka – pracovnice TIC Konice

Čtvrtek 18. dubna 2013
od 15.00 do 19.00 hodin
Zámecká galerie Konice

DEVÁTÉ ODPOLEDNE
S PÍSNIČKOU
Po celé odpoledne vás bude provázet Alois
Grepl
Vstupné: 30,- Kč
Zajištěno bohaté občerstvení a kulturní
program.
Přijďte s námi strávit pohodové odpoledne!
Akce se pořádá ve spolupráci se SPCCH Konice.

BŘIŠNÍ TANCE
Každý pátek 5., 12., 19., 26. dubna
od 18.00 do 19.00 hodin
Zámecká galerie
Kurzy vede Marcela Podzimková, lektorka
tanečního fitness a orientálních tanců
(mellissa@email.cz)
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ZÁJEZD DO DIVADLA
Pátek 24. května 2013 v 19 hodin
Moravské divadlo Olomouc

Johann Strauss – Netopýr
Opereta Netopýr vídeňského skladatele
Johanna Strausse právem patří, stejně jako
Veselá vdova, k nejhranějším a nejkrásnějším
světovým operetám. Když měl Netopýr
premiéru, bylo skladateli již 49 let. Pro
divadlo začal psát poměrně pozdě; Netopýr
byla jeho teprve třetí opereta. Napsal ji ale
dokonale vyzrálý muzikant – v té době již
slavný a uznávaný skladatel valčíků, pochodů
a písní. Vtipné a nápadité libreto Carla
Haffnera a Richarda Genéeho stojí společně
s krásnou Straussovou hudbou za úspěchem
této operety. Spíše než na obligátní operetní
klišé vsadili tentokrát libretisté na dobře
rozehranou situační komiku. Režie se ujme
Zbyněk Brabec, který se na prknech
Moravského divadla Olomouc představí
ve své premiérové režii.
Nahlásit nejpozději do 5. dubna 2013
(tel.: 601590007, 582397250),
odjezd autobusu v 17.30 hodin,
cena včetně dopravy 450,- Kč; studenti/ZTP
265,- Kč

ZÁMEK
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.
Prohlídky zámku probíhají ve spolupráci
s Muzeem řemesel Konicka o. s.
Pro organizované skupiny možnost domluvit
prohlídky i mimo otevírací dobu.
Otevírací doba TIC po dobu vedlejší turistické
sezony (září - květen): pondělí - pátek 9.00 12.00 a 13.00 - 16.00 hod., sobota - neděle
zavřeno. (Prohlídky jsou vždy v celou,
nejpozději hodinu před zavírací dobou),
prohlídku lze objednat také telefonicky či
mailem (582 334 987, 739 333 721,
icko.konice@seznam.cz)

Muzeum řemesel Konicka o.s.
Vážení spoluobčané, rádi bychom vás informovali
o vzniku občanského sdružení Muzeum řemesel Konicka,
které bylo založeno v loňském roce z důvodu zviditelnění
konického zámku a samotného města Konice. Naším
cílem je přilákat turisty do našeho krásného regionu.
Občanské sdružení ve spolupráci s Městským kulturním
střediskem provádí prohlídky zámku a expozice řemesel,
včetně odborného výkladu a ukázek práce řemeslníků,
tkaní na stavu, výroby topůrek, tesání trámů atd.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří přispěli do naší
sbírky svými exponáty, naším sponzorům, panu starostovi
a rovněž zastupitelům města Konice. Děkujeme za
podporu v naší činnosti občanského sdružení a za
pronájem místností v konickém zámku. Zde jsou
umístěny sbírky a exponáty řemesel, včetně ojedinělé
sbírky seker, různých druhů a stáří. Tuto sbírku seker
natáčela Česká televize pro pořad Toulavá kamera.
Začátkem měsíce května tohoto roku se uskuteční
oficiální zápis sbírky seker do knihy rekordů České
republiky. Přesný termín bude oznámen formou
plakátů. Tímto vás předem srdečně zveme na tuto
ojedinělou akci, která bude doprovázena kulturním
programem pro všechny věkové skupiny. Např. ukázky
vrhání seker na cíl, lukostřelba, jízda na koni a další.
Těšíme se na vaši hojnou účast.
Za občanské sdružení předseda Pavel Šín
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Žijí s námi
…..psi, kočky, králíčci, fretky
a spousta dalších druhů zvířat

V minulém díle jsme si povídali obecně o výživě.
Dnes se budeme zabývat výběrem granulí. Jak se
zorientovat v obrovské nabídce na trhu? Nedejte na
reklamy nebo na doporučení souseda či chovatele.
Ne vždy mají pravdu. Navíc každý jedinec je odlišný,
i co se trávení týče. U lidí je to také tak, že jeden
může sníst mísu fazolí, zapít je mlékem, a nic mu
nebude, zatímco druhého z toho bude celý den
bolet břicho.
U granulí vidím osobně největší problém v tom, že
přímo nevidíte jaké, v jakém množství a v jaké
kvalitě jsou na začátku procesu výroby vstupní
suroviny. Kvalitu neposoudíte vůbec, nebo jen
zčásti, hlavně podle vůně při rozdělání pytle.
Zatuchlý, plísňový či žluklý pach je absolutně
nežádoucí, to je zřejmé. Ale ani když krmení voní
hezky, nemůžete s určitostí vědět, jak to bylo na
začátku. Extrudace,„navonění“, přídavek
konzervantů, můžou mnohé zamaskovat. V tomto
bodě musíme výrobcům věřit, že jsou poctiví.
Nekupujte krmení rozvažované, ale vždy celé
balení. Nikdy nevíte, jak dlouho byl v obchodě pytel
rozdělaný, tudíž vystavený možné kontaminaci
plísněmi a snadnějšímu žluknutí tuků. Jediné, co
může spotřebitel kontrolovat, je SLOŽENÍ. To se
naučte studovat velmi pečlivě, jen tak si můžete
o krmení udělat aspoň nějakou představu. Výrobce
má povinnost uvést v sestupné řadě (čeho je
nejvíce, je na předních místech) složky, které se
v krmivu vyskytují. Čím jasněji popsané složení
s uvedením procent, tím poctivější výrobce.
Uvedeme si tři modelové orientační příklady. Jen
pro připomenutí: pes je masožravec, tudíž by měl
proteiny a tuky dostávat převážně z živočišného
zdroje a jen doplňkově z rostlinného. Sacharidy je
možné přijímat například ve formě bramborových
vloček z celých brambor, rýže (nejlépe hnědé),
obilovin (loupaný oves, ječmen, nejméně vhodná je
pšenice). Konzervanty a aromatické látky by měly
být přírodní, žádná „É-čka“ a glutamáty. Přídavek
kvalitních vitamínů a minerálů je nutný,
doplňkových látek, jako jsou probiotika,
prebiotika, chondroprotektiv a jiné, přínosný.
Někteří výrobci se také rozhodli vyrábět krmiva
úplně bez přídavku obilovin, jen na bázi masa,
ovoce a zeleniny a přiblížit se tak jídelníčku volně
žijících šelem, například vlků. Poté, co se už několik
tisíc let snažíme udělat ze psa všežravce, netuším,
kde je pravda. Asi někde uprostřed. Zde se také
nejvíc ukáže individualita v trávení. Jeden pes po
takovém typu krmení bude ve výstavní kondici,
a druhý bude mít průjem. A například pro psa
s nemocnými ledvinami je naprosto nevhodné.
Příklad 1. Vykostěné čerstvé kuřecí maso (min 19
%), dehydrované kuřecí maso (min. 19%),
celozrnná bílá rýže, kuřecí tuk konzervovaný směsí
t o k o f e r o l ů . . . p l u s v i t a m í n y, m i n e r á l y,
chondroprotektiva.
Zde je vše v pořádku. Proteiny a tuky jsou
živočišného původu v dostatečném množství,
jeden jasný zdroj sacharidů.
Příklad 2. Kuřecí maso (20%), rýže (15%), rýžový
slad (8%), rýžová moučka (5%), kukuřice,…

Zde je uvedené pouze čerstvé maso, ze kterého se
při zpracování vypaří voda a zbude z něho pouze
2O-30% objemu. Sacharidové složky jsou v popisu
roztříštěné. Pokud je sečteme, přeskočí v objemu
masovou složku. Z toho vyplývá, že živočišného
proteinu a tuku je zde málo, je nahrazeno levnější
rostlinnou složkou. Masa by mělo být víc nebo
doplněné dehydrovaným masem nebo aspoň
masovou moučkou.
Příklad 3. Obiloviny a vedlejší výrobky rostlinného
původu, maso a vedlejší výrobky živočišného
původu, jehněčí moučka…………
Naprosto nevyhovující! Zde nevíte jaké obiloviny
a kolik. Většinou jsou to odpady ze zpracování
surovin pro jiné účely. Stejně tak živočišná složka.
Jaké maso a kolik? Nejde náhodou o odřezky masa,
které patří už do kategorie vedlejší výrobky
živočišného původu společně s lojem, kůžemi,
kostmi, krví, zobáky, pařáty a jinými dobrotami
a kam také patří maso z uhynulých zvířat?? S tímto
krmivem krmíte zvíře šrotem, nejspíš nevalné
kvality, nejhorším odpadem z jatek a kafilérií,
ochuceným solí a zvýrazňovači chuti a navoněné
oleji a nabarvené barvivy (proto to zvířeti chutná
více než daleko kvalitnější krmivo), to vše je
spojeno vápencem k dodání objemu a se špetkou
jehněčí moučky, díky jejímuž nepatrnému
přídavku si výrobce hrdě napíše na pytel velkými
písmeny „ s jehněčím masem“!
Toto je příklad drtivé většiny krmení prodávaných
v marketech, levných ekonomických řad různých
výrobců včetně jedné nejmenované značky z TV
reklamy.
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Prostudovali jsme tedy složení, uznali ho za vhodné
a krmení koupili. Zvířeti by mělo chutnat. Výkaly by
měly být přiměřeného množství, konzistence
a barvy (spíš tmavší). Pokud zvíře vykaká stejnou
hromadu, jakou sežralo, tak krmivo asi moc dobře
stravitelné nebude a organismus funguje pouze
jako průtokový ohřívač! Nemělo by docházet
k nadýmání a plynatosti. Srst musí být lesklá,
hladká, přiléhavá, bez lupů, ani suchá ani mastná či
matná. Nemělo by docházet k hubnutí či tloustnutí.
Zvíře musí být vitální. Především stav srsti jste
schopni posoudit nejdříve za 6-8 týdnů, neměňte
proto krmení častěji, pokud k tomu není vážnější
důvod.
U krmení pro kočky je situace obdobná. Vyžadují
hlavně kvalitní zdroj proteinů v dostatečném
množství a mají vyšší nároky na chutnost krmiva
než psi. Proto pozor na různá barviva, soli a jiná
dochucovadla, která jim velmi škodí.
U konzerv také platí, čím podrobnější výpis složení
s procenty, tím lépe.
Z uvedeného článku myslím jasně vyplývá, že
kvalitní krmení nebude levné. Když si například
z 50-70 Kč za kilogram odečtete zisk, náklady na
energii, obaly, lidskou práci, reklamu, distribuci,
dovoz a podobně, tak musíte nutně zapřemýšlet, co
tam v tom kilogramu za 5 – 10 Kč asi tak bude!
V případě, že nechcete obětovat peníze za kvalitu,
raději zvířeti vařte a přidávejte denně vitamíny
a minerály.
MVDr. Eva Kouřilová

Nechte si na jaře zkontrolovat vodu ve svých studních
Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. doporučuje svým zákazníkům, aby si nechali zkontrolovat vodu
ve svých studních během jarních měsíců. Zvláště po dlouhém zimním období a tání sněhu může dojít ke
zhoršení kvality vody ve studni. Voda v soukromých studních nepodléhá žádné pravidelné povinné
kontrole. V České republice je necelých 10 % obyvatel trvale zásobováno vodou z domovních nebo
veřejných studní, vedle toho mnoho lidí používá vodu ze studní na chatách a chalupách o víkendech
a dovolených. Mít vlastní studnu je výhoda. Voda je vždy čerstvá a nemusí se za ni platit. Má to však také svá
„ale“. Není-li o studnu pečováno, nemusí být levným zdrojem dobré vody, ale zdrojem starostí
a zdravotního rizika. Pouze laboratorním rozborem fyzikálně chemických a mikrobiologických ukazatelů,
které musí splňovat limity dané vyhláškou, se dá zjistit, zda je voda ve studni pitná. Na pohled křišťálově
čirá voda může v sobě skrývat nebezpečí v podobě mikrobiálního znečištění.
Všechny rozbory provádí zkušební laboratoř akreditovaná ČIA č. 1446 MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s.,
Oddělení kontroly kvality vody, e-mail laboratore@smv.cz
Kontakty na pracoviště: Laboratoř Olomouc, Dolní novosadská, 779 00 Olomouc, tel. 585 412 031-32 /
Laboratoř Prostějov, ČOV Prostějov – Kralický Háj, 798 12 Kralice na Hané, tel. 582 337 441 / Laboratoř
Zlín, ÚV Klečůvka, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, tel: 577 901 654. Zde se domluvíte, kdy si můžete
vyzvednout připravené lahve (sterilní vzorkovnice), do kterých provedete odběr vody z Vaší studny.
Dozvíte se jak správně odběr uskutečnit a kdy je možné vzorky donést. Součástí protokolu o zkouškách je
také interpretace výsledků a v případě vzorků, které překročí hygienický limit, je zákazníkům doporučen
i vhodný postup řešení pro zlepšení kvality vody.
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
840 668 668
www.smv.cz
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