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FOTOAKTUALITYMuzeum Konicka
vlastní největší sbírku seker v Česku

Muzeum řemesel v Konici mapuje historii víc 
než dvou desítek řemesel, která v tomto kraji 
fungovala, se může pochlubit největší 
sbírkou seker v Česku. Nová stálá expozice 
vznikla ve zdejším zámku vloni a zatím čítá 
přes 240 exponátů. Sbírka vznikla, jak to tak 
trochu bývá, náhodou. Správce muzea Pavel 
Šín sháněl sekery pro prezentaci řemesla 
tesařského, nakonec se mu jich sešlo víc než 
dost, a přibývaly další. Sekeru, jeden ze 
základních lidských nástrojů, představuje 
nyní v celé jeho šíři a rozmanitosti, včetně 
několika praktických ukázek práce. Jak Pavel 
Šín uvedl: „Jsou tady exponáty od nejstarší 
sekery, jedna je z doby asi 3 tisíce let před 
naším letopočtem. Je to kamenná sekera, tzv. 
sekeromlat. Máme tu i sekeru vikingskou. 
Zatím nám chybí zástupce seker z doby 
bronzové.“

Co se týká seker na dřevo, jsou zde 
univerzální, odvětvovací, podtínací, těžké 
štípací zvané kalače, či speciálně vytvarované 
dlabatky na vydlabávání nádob či dřevěných 
žlabů. A samozřejmě nejrůznější sekery 
tesařské, některé vám zde na požádání 
dokonce předvedou. Na začišťování trámů se 
p o u ž í v a l a  t e s l i c e  n e b o l i  š i r o č i n a  
s vychýleným topůrkem na pravou nebo 
levou ruku.
Mezi jednotlivými typy seker jsou rozdíly 
v jejich tvarech, hmotnosti, délce, tvaru a úhlu 
ostří a v délce a tvaru násady. Přibude sekera 
katovská, která doplní sbírku jako zástupce 
p o p r a vč í c h  s e k e r.  A  d a l š í  d r u hy ?  

      

Připomeňme, že vylepšenou verzí sekery je 
i gilotina, známá z dob Velké francouzské 
revoluce, dále středověká halapartna, 
indiánský tomahavk či jeho tuzemská 
obdoba valaška. Tyto sekery byly používány 
jako zbraň a od seker určených pro 
dřevorubce či tesaře se liší. Topůrka mají 
delší, bývají větší a těžší a ostří mohou mít na 
obou stranách, případně mají na druhé 
straně bodec. Nesmíme zapomenout ani na 
sekery řeznické. Používali ji především pro 
sekání kostí (podobný nástroj můžeme mít 
běžně i doma, většina z nás zná sekáček na 
maso). Pro úplnost dodejme, že cech řeznický 
má tuto svoji řeznickou sekeru namalovánu 
přímo ve svém cechovním znaku. Podobné 
nástroje používají sochaři, kameníci, sekerou 
utinkou zase utínají kováři drát nebo 
pásovinu.
V muzeu se také dovíte, že topůrko je nejlepší 
z jasanu, habru nebo buku.
Také díky všem dárcům seker se dne 
4. května 2013 uskuteční slavnostní zápis 
největší sbírky seker v republice  do Knihy 
rekordů Česka.

JN

(Na Zajíčkově dílně konané 28. března si děti
i dospělí vyzkoušeli nejrůznější velikonoční zvyky) 

(Děti z mateřské školy navštívily knihovnu - str. 4)

(Osmé Odpoledne s písničkou - str. 4)

(Velký zájem byl v konickém zámku o čtvrteční
přednášku pana Josefa Hertla věnovanou Provenci)



   

Usnesení č.43/2013
1. Navrhuje ZM schválit zrušení JPOV 
v místních částech Čunín a Křemenec na 
základě Rozhodnutí HZS Olomouckého kraje.
2.a)Schvaluje změnu nájemného u vývěsních 
skříněk z 500,- Kč + DPH na 100,- Kč + DPH za 
rok pro neziskové organizace od 01.01.2013. 
b)Neschvaluje ČSV změnu smlouvy o nájmu 
vývěsní skříňky na smlouvu o výpůjčce.
3.Bere na vědomí žádost Moravské národní 
obce o vyvěšení moravské vlajky dne 
5.7.2013.
4. Bere na vědomí návrh Olomouckého kraje 
na účast v projektu „Nástroje ÚAP“.
5. Schvaluje odpisový plán mateřské školy 
Konice na rok 2013.
6. Schvaluje neinvestiční příspěvek ve výši 
15.000,- Kč občanskému sdružení Muzeum 
řemesel Konicka.
7. Schvaluje rozpočtová opatření č.4 a 
6/2013 a doporučuje ZM schválit rozpočtové 
opatření č .5/2013, která se týkají :  
a)č.4/2013 – požadavku občanů Křemence 
na využití zisku z prodeje skladu na opravu 
knihovny a hasičské zbrojnice ve výši 
72.500,- Kč. V příjmech bude rozpočtováno: 
§ 3639, položku příjmy z prodeje ost. 
nemovitostí 72.500,- Kč. Ve výdajích bude 
rozpočtováno na: § 3639, položku 5362 
platby daní a poplatků SR, org. 16000000 – 
2.900,- Kč. § 3613, položku 5171 opravy 
a udržování, org. 16000000 - 69.600,-Kč. 
b)č.5/2013 – rezerva na obnovu kanalizace 
a ČOV na rok 2013 ve výši 125.000,- Kč. Ve 
výdajích bude rozpočtováno na: § 6409 ost. 
činnosti, položku 5901 nespec. rezervy, org. 
05000000 – 125.000,- Kč. § 2321 odvádění 
a čištění odp. vod, pol.5901 nespec. 
rezervy,org.16000000 – 125.000,-Kč. 
c)č.6/2013-příspěvek o.s.Muzeum řemesel 
Konicka. Ve výdajích bude rozpočtováno na: 
§ 3319 ost. záležitosti kultury, pol.5169 
služby,  org.16000000 - 15 000,- Kč.
§ 3319 ost.záležitosti kultury, pol.5222 neinv. 
Transfery obč. sdr.org.05000000 -15.000,-Kč
8. Schvaluje žádost D. Šímy (pořadatele) na 
pořádání automobilových závodů Březský 
vrch v termínu 20. – 21.4.2013 vždy od 07:00 
do 18:00 hod. za předpokladu dodržení 
podmínek stanovených v rozhodnutí 
o povolení zvláštního užívání krajské silnice 
II/373 a stanovení dopravního značení 
odborem dopravy MěÚ Konice. Dále 
schvaluje prominutí nájmu za prostory pro 
parkování závodních vozidel.
9. Bere na vědomí žádost o.s. Babybox pro 
odložené děti – STATIM o finanční příspěvek.
10. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace 
z programu Obnova staveb drobné 
a r c h i t e k t u r y  m í s t n í h o  v ý z n a m u  
v Olomouckém kraji v roce 2013, ve výši 
30.000,- Kč na akci „Oprava památníku 

osídlení českým obyvatelstvem v Runářově” 
mezi městem Konice a Olomouckým krajem.
11.Bere na vědomí Zprávu o činnosti MěÚ 
Konice v roce 2012.
12.Bere na vědomí výsledky plnění plánu 
práce 2012, vycházejícího ze Strategického 
plánu  MěÚ Konice na období 2010 – 2013 
a stanovení plánu práce na období 2013 – 
2014. 
13.Schvaluje oděvnímu družstvu Moděva 
Konice, Švehlova 44, Konice, pronájem 
obřadní síně na zámku v Konici za účelem 
výroční schůze družstva dne 5.4.2013 v době 
od 12.00 do 14.00 hod. za cenu 150,- Kč/hod. 
+ aktuální výše DPH.
14.Schvaluje Českému svazu včelařů, o. s. 
Konice, výpůjčku dataprojektoru 10.-
13.5.2013 za účelem odborné včelařské 
přednášky.
15.Ukládá MPO uzavřít  smlouvu se 
společností Elektrowin, Michelská 300/60, 
Praha 4, na umístění 3 ks kontejnerů na 
drobná elektrozařízení na sběrná místa: 
Konice, Masarykovo náměstí u prodejny 
potravin COOP, Konice, Husova ulice 
u bytovek a Čunín –točna autobusů. Vývoz 
kontejnerů bude zajišťovat společnost 
Elektrowin.
16.Doporučuje ZM zrušit Zásady prodeje 
bytového fondu z majetku Města Konice 
z 24.6.2008.
Usnesení bylo schváleno v poměru: pro 5, proti 
0, zdržel se 0.

Usnesení č.44/2013
1. Schvaluje rozpočtová opatření č.7 
a č.8/2013, která se týkají: a)č.7/2013 – 
úhrady pojistné události Allianz pojišťovna 
a.s. – poškození dopravní značky „vyhrazené 
parkoviště“, ulice Chmelnice v Konici. 
Rozpočtové opatření ve výši 643,00 Kč. 
V příjmech bude rozpočtováno: § 3639 
položka 2322 přijaté pojistné náhrady 
643,- Kč. Ve výdajích bude rozpočtováno na: 
§ 2212 položka 5171 opravy a udržování, 
org.16000000 - 643,-Kč. b)č.8/2013 – na 
základě dopisu MŠMT ČR č.j. MSMT – 
1121/2012-46 ze dne 25.3.2013 uvolňuje 
Krajský úřad Olomouckého kraje účelovou 
neinvestiční dotaci ve výši 323.110,- Kč. 
Finanční prostředky jsou určeny pro ZŠ a G 
města Konice na dotaci v oblasti podpory 1.5. 
Zlepšení podmínek pro vzdělávání na 
základních školách, prioritní osy 1 Počáteční 
vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost. V příjmech bude 
rozpočtováno: Podíl dotace z EU   položka 
4116 ÚZ 33 031, nástroj 32,  zdroj 5 - 
274.643,- Kč. Podíl dotace ze SR  položka 
4116 ÚZ 33 031,  nástroj 32, zdroj 1 - 48 
466,56 Kč. Ve výdajích bude rozpočtováno: 
Podíl dotace z EU   § 3113,  položka 5336,  ÚZ 
33 031 nástroj 32,  zdroj 5 - 274.643,- Kč. 
Podíl dotace ze SR  § 3113,  položka 5336 ÚZ 
33 031,  nástroj 32,  zdroj 1 -  48.466,-  Kč. 
2. Doporučuje ZM schválit pravidla pro 
poskytování finančních příspěvků z rozpočtu 

města Konice neziskovým organizacím, které 
provozují veřejně prospěšnou činnost na 
území města Konice.
3. Schvaluje ukončení smlouvy o výpůjčce ze 
dne 12.3.2009 mezi městem Konice a MěKS 
Konice dohodou ke dni 31.3.2013.
4. Schvaluje partnerskou smlouvu mezi 
Městem Konice a občanským sdružením 
Muzeum řemesel Konicka na dobu neurčitou.
5. Schvaluje Smlouvu o výpůjčce č. 09-2013 
mezi  Městem Konice  a  občanským 
sdružením Muzeum řemesel Konicka od 
1.4.2013 na dobu neurčitou za účelem 
provozování Muzea řemesel Konicka.
6. Schvaluje Smlouvu o výpůjčce č. 10-2013 
mezi Městem Konice a MěKS. Jedná se 
o výpůjčku nebytových prostor na zámku 
v Konici na dobu neurčitou.
7. Schvaluje odměnu řediteli ZŠ a G města 
Konice dle předložené žádosti.
8. a1)-Schvaluje p. Greplovi pronájem 
zámeckého parku dne 30.4.2013 od 20:00 do 
2:00hod následujícího dne. a2)-Neschvaluje 
p. Greplovi pronájem zámeckého parku dne 
25.5.2013. b)-Schvaluje TJ Sokol Konice 
pronájem zámeckého parku dne 25.5.2013 
od 20:00 do 3.00 následujícího dne.
9. Schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy o zajištění 
z p ě t n é h o  o d b ě r u  e l e k t r o z a ř í z e n í  
č.589624/01/ZOZ/2008AK4  mezi městem 
Konice a ASEKOL s.r.o., Československého 
exilu 2 062/8, Praha 4. Jedná se o zpětný 
odběr solárních panelů na sběrném dvoře Za 
Nádražím v Konici.
10. a)Schvaluje uzavření dohody o zaplacení 
úhrady za užívání nemovitostí s VaK ve výši 
2,- Kč/m2/rok, tj. za  8.502,- Kč. b)Navrhuje 
ZM schválit prodej pozemků p.č. 1155,st. 140 
a 1166 v k.ú. Křemenec.
11. Schvaluje použití finančních darů MěKS 
v Konici na zajištění koncertů KPH: 24.12013 
v celkové výši 4.000,-Kč,  20.2.2013 v celkové 
výši 6.420,- Kč, 20.3.2013 v celkové výši 
5.000,- Kč.
12. a)Schvaluje krátkodobý pronájem části 
p.č. 695/5 v k.ú. Konice od 01.05.2013 do 
29.05.2013 za cenu Kč 150,00 za podmínky 
povolení zvláštního užívání komunikace 
odborem dopravy Městského úřadu Konice. 
b)Vyhlašuje záměr pronájmu části p.č. 695/5 
v k.ú. Konice.
Usnesení bylo schváleno v poměru: pro 5, proti 
0, zdržel se 0.

Kolik nás je?
Údaje ke dni 31.3.2013

Počty obyvatel dle částí obce:
Konice                    2126
Čunín   182
Křemenec                       122
Ladín          85
Nová Dědina      166 
Runářov   135
celkem                    2816

Statistika ke dni 31.3.2013
narozené děti         2
uzavřená manželství                           2
úmrtí        2
životní výročí občanů                          5
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Realizace projektu Moderní výuka 
na Základní škole a gymnáziu města Konice 

V roce 2010 vypracovala a předložila naše škola  
žádost o finanční podporu  z Operačního 
p r o g r a m u  V z d ě l á v á n í  p r o  
konkurenceschopnost. Projektová žádost byla 
následně Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy schválena.
Koncem roku 2010 se tak většina učitelů 
Základní školy a gymnázia města Konice 
zapojila do práce na projektu Moderní výuka. 
Jak název napovídá, cílem projektu byla inovace 
a  zkvalitnění výuky, a to ve třídách  základní 
školy. 
Finanční prostředky na realizaci byly čerpány 
ze strukturálních fondů EU (85%), konkrétně 
z Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost, z oblasti podpory 
Zlepšení podmínek pro vzdělávání na 
základních školách. Zbylých 15% výdajů bylo 
hrazeno ze státního rozpočtu. Celková výše 
dotace činila  2 045 108 Kč.
Podstatnou  částí mozaiky tvořící obraz kvalitní 
výuky je nesporně volba výukových metod 
s ohledem na cíl a téma hodiny a jejich 
různorodost.  Použití co nejširší škály 
výukových metod vytváří podmínky pro lepší 
pochopení i procvičení učiva a činí učení 
z a j í m a v ě j š í m .  R o z v o j  a  d o s t u p n o s t  
informačních technologií v posledních dvou 
desetiletích má za následek jejich proniknutí do 
všech oblastí lidské společnosti. Z tohoto 
důvodu bylo cílem našeho projektu začít  ve 
větší míře využívat výpočetní techniku 
k obohacení a zkvalitnění vyučovacího  procesu. 
V průběhu dvou let učitelé vypracovali celkem 
912 digitálních učebních materiálů pro 14 
předmětů vyučovaných na 1. a 2. stupni ZŠ.  
Vytvořené pomůcky vycházejí ze specifik 
školního vzdělávacího programu školy 
a konkrétních potřeb pedagogů. Jedná se 
o nejrůznější testy, pracovní listy, cvičení na 
interaktivní tabule, PowerPointové prezentace 
a  náměty na laboratorní práce. Tyto materiály 
jsou doplňkem učebnic a jsou zaměřeny  
zejména na podněcování aktivity žáků, interakci 
mezi  učitelem a žákem a názornost .  
Vypracováním těchto materiálů získala škola 
zcela unikátní, jinde nedostupné učební 
pomůcky. Jako nejzřetelnější příklady je možné 
jmenovat sadu výukových materiálů do 
Vlastivědy  s názvem Místo kde žijeme nebo 
materiály k projektu Malý turista v okolí Konice.
Průběžně bylo rovněž budováno technické 
zázemí pro vytváření i využití nově vytvořených  
materiálů a metodických postupů. Všechny 
odborné učebny byly vybaveny počítačem, 
datovým projektorem a interaktivní tabulí nebo 
promítacím plátnem. Byla provedena částečná 
modernizace učebny výpočetní techniky a pro 
tvůrce digitálních učebních materiálů byly 
zakoupeny notebooky. Dále byly z dotace 
zakoupeny četné učební pomůcky, odborná 
literatura, videokamery a fotoaparáty. 
V rámci projektu také učitelé absolvovali 
školení zaměřená jak na  práci s počítači, tak 
i školení zaměřená na specifika vybraných 
předmětů.
Digitální učební materiály vytvořené v rámci 
projektu budou i po jeho skončení využívány, 
a to nejen jejich autory. Sdílení materiálů je 

umožněno všem učitelům školy. Seznam 
vytvořených sad je zveřejněn na internetových 
stránkách školy. 
Realizací projektu Moderní výuka získala škola 
příležitost obohatit rozsah používaných 
výukových metod a příležitost vytvořit učební 
materiály podle svých potřeb a představ. 
Vzhledem k tomu, že použití inovativních metod 
má pozitivní ohlas i u většiny žáků, dá se říci,  že 
projekt splnil svůj účel.
Mgr.Eva Obrusníková, zástupkyně ředitele školy

Exkurze do Osvětimi

Jako dějepisní nadšenci a milovníci výletů jsme 
se vydali do zahraničí, konkrétně do Polska. Už 
na začátku školního roku jsme jako třída 
přemýšleli, kam bychom se rádi podívali. Návrh 
podívat se do Osvětimi se líbil nejen naší třídě - 
kvartě, ale také o rok starším kolegům v kvintě. 
A tak jsme se 2. dubna brzy ráno vydali na cestu. 
Až na pár drobných problémů jsme v pořádku 
dorazili do Krakowa, kde nás čekal hodinový 
rozchod po náměstí. Po prohlídce města jsme 
odjeli do Osvětimi a Březinky. Na místě si nás 
převzala milá paní průvodkyně a s jejím 
povídáním o historii Osvětimi a celého Polska 
jsme strávili celé čtyři hodiny. Díky jejímu 
procítěnému projevu jsme se vžili do dob 
2. světové války a po tělech nám naskakovala 
husí kůže. V celém areálu jsme si také mohli 
prohlédnout věci, které se v Osvětimi našly 
(ohořelé brýle, přes 80 000 párů bot, 2 tuny 
lidských vlasů a další věci, které byly lidem 
zabaveny). Po opravdu zajímavé prohlídce nás 
čekala dlouhá cesta domů a příjezd do Konice 
v pozdních večerních hodinách.

Aneta Vévodová, Jakub Kostík (kvarta)

Projekt „ První pomoc“

V úterý dne 9. 4. 2013 navštívili žáci 5. tříd 
Středisko záchranné služby v Konici. Cílem 
projektu bylo přiblížit žákům činnost 
zdravotnické záchranné služby, naučit je, jak se 
mají zachovat při nečekané životní situaci, na 
která telefonní čísla volat a jak postupovat při 
komunikaci se záchranáři. Byli jsme seznámeni 
s běžným pracovním dnem záchranáře. Zjistili 
jsme, jaké úrazy ošetřují nejčastěji, za jak dlouho 
jsou schopni se k postiženému dopravit a  jak 
mezi sebou jednotlivé složky integrovaného 
systému komunikují. Doslova na vlastní kůži si 
žáci vyzkoušeli, jaké je to ležet na nosítkách. 
Ochotní záchranáři se dětem věnovali celé 
dopoledne, seznámili je s vybavením sanitky a 
zaujali vyprávěním příběhů ze záchranných 
akcí. Následně zdravotníci přijali pozvání a 
v pátek navštívili naši školu. Zde se žáci 4. a 5. 
tříd učili poskytnout první pomoc při různých 
poraněních, zjistili, jak se mají správně zachovat 
při autonehodě, popálení, zástavě srdce a jiných 
život ohrožujících stavech, se kterými se 
můžeme všichni v životě setkat. Žáci také mohli 
sami svému kamarádovi obvázat i zafixovat 
končetinu či si na resuscitační figuríně 
vyzkoušet, jak těžké je dávat srdeční masáž. Celý 
projekt se nám velmi líbil a byl pro nás všechny 
značným přínosem.
Jménem 1. stupně ZŠ a G tímto děkuji 
záchranářům ZZS Olomouckého kraje,  
stanoviště Konice, zejména p. Tereze Přidálkové, 
DiS, p. Jiřímu Rozehnalovi a p. Kateřině Motlové, 
DiS, z Fakultní nemocnice Olomouc za milé 
povídání o jejich práci, které si všichni nesmírně 
vážíme.

Mgr. Lenka Kučerová, vychovatelka 
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Odpoledne s písničkou

Dne 21. března 2013 pořádalo MěKS Konice ve 
spolupráci s SPCCH Konice po zimní přestávce 
už osmé Odpoledne s písničkou. Součástí 
p r o g r a m u  b y l a  p r e z e n t a c e  p r o j e k t u  
Střednědobého plánování rozvoje sociálních 
služeb Konicka a představení nového katalogu 
poskytovatelů sociálních a návazných služeb 
Konicka. Tento katalog je možné zdarma získat 
v Turistickém informačním centru na zámku 
v Konici. O kulturní program se postaral svými 
krásnými tanečními vystoupeními SEKT,  neboli 
Senior klub Těšetice, kterému se u nás na zámku 
velmi líbilo a slíbili, že opět přijedou. 
Touto cestou bych jim a všem ostatním, kteří se 
na přípravě a organizování tohoto odpoledne 
podíleli, chtěla poděkovat a popřát spoustu 
krásných chvil strávených s přáteli a písničkou.

RL

Program K Č T KONICE
 květen a červen 2013

Sobota 4.5.2013
Huzová – Sovinec - přeloženo z 13.4.2013, 
odjezd v 6.42 hod.
Pátek 10. - 12.5.2013
Pobytový zájezd. Putování za krásami 
Zlatohorska.
Sobota 18.5.2013
Smržice -  odjezd autobusem v 6.40 hod. na 
turistický pochod Smržické vandr, trasy 14 
a 25 km. Odjezd autobusem v 12.38 hod., nebo 
z Kostelce vlakem v 15.14 hod.
Sobota 25. 5.2013 
Putování za Loštickým tvarůžkem, odjezd auty.
Neděle 26.5.2013
Konická pouť.
Sobota 1.6.2013
Litovelské Pomoraví – odjezd vlakem v 6.42 hod. 
do Litovle. Trasy 10,15,19,23 a 25km. Odjezd 
vlakem v 15.15 hod. nebo 17.15 hod.
Sobota 8.6.2013
Velký Kosíř – otevření rozhledny. Odjezd vlakem 
v 9.12 hod. do Lutotína. Bez značky na Kosíř. Zpět 
na vlak do Kostelce. Odjezd v 15.14 hod., nebo 
17.14 hod.
Pátek 14 – 17.6.2013
Pobytový zájezd. Praha slaví 125 let KČT
Sobota 22. 6.2013
Konické štrapáce.
Sobota 29.6.2013
Šternberk – odjezd autobusem v 6.00 hod. přes 
Pěnčín do Olomouce a Šternberka. Naučná 
stezka Prabába, 4.5km. Návštěva muzea hodin 
a zámku. Zpět autobusem 16.05 hod.
Zveme příznivce turistiky, aby se k nám přidali.

Zdrávi došli !!!

Program MC Srdíčko

                                             Květen  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 – květen 
(8-13hod.)
St   1. 5. – Svátek
St   8. 5. – Svátek
St 15. 5. – Pro maminky
St 22. 5. – Jarní kytičky
St 29. 5. – Školička Anička
Setkávání generací v Srdíčku (14-18hod.)
Každou středu (15.5.,22.5.,29.5.) - trénink 
paměti ,  cvičení ,  jóga ,  ruční  práce ,  
připomínání si různých výročí, lidových 
tradic a zvyků
Mimořádné akce  - květen 
Setkání věřících maminek – úterý 14. května  
od  9 do 11 hodin
Tvořivá dílna v Srdíčku  Černé drátkování 
středa 22. května od 9 do11 hodin
 Malování na sklo  čtvrtek 30. května od 9 –do 
11 hodin
Intuice – návrat k sobě – úterý 21. května  
od 16 do 18 hodin, přednáší Jiří Nývlt
(v rámci programu Cesta ke zdravému 
a šťastnému životnímu stylu)
Společné setkávání - Svátek maminek - 
pondělí 13. května od 15 do 17 hodin, 
ve spolupráci ČSŽ, bližší informace na 
letáčku.

Těšíme se na Vás !!!

Novinky z informačního centra:
TIC Konice rozšířilo sortiment upomínkových 
předmětů o nové magnetky, záložky a dřevěné 
pohlednice.

Na Vaši návštěvu se těší Lexmanová Radka – 
pracovnice TIC Konice (582 334 987, 739 333 721,  
icko.konice@seznam.cz)

MŠ Konice
Děti z mateřské školy navštívily knihovnu

Součástí našeho vzdělávacího programu je 
i seznamování dětí s literaturou. Děti si hrají na 
s p i s o v a t e l e ,  b á s n í k y,  n a  k n i h o v n u  
a knihkupectví, vytváří si svou vlastní knížku, 
vyrábí záložky… Nejvíce se ale každoročně 
těšíme na návštěvu knihovny, kde na nás vždy 
čeká nějaké zajímavé vyprávění nebo pohádka. 
Tentokrát si paní knihovnice připravila 
pohádku O třech prasátkách. Děti se potom 
naučily prasátko kreslit, dotvářely kruhové 
obrázky, tvořily pohádkové dvojice, hádaly 
hádanky a také si mohly pohádkové knížky 
prohlédnout. Děti byly z návštěvy v knihovně 
nadšené. Poděkování patří paní knihovnici 
Vlastě Snášelové, která si na nás každý rok 
udělá čas, dokáže děti vždy zaujmout a vzbudit 
u nich zájem o pohádky a knížky vůbec.

MŠ Konice

Koncert KPH

Ve středu dne 17. dubna  2013 se konal na 
zámku v Konici kytarový recitál, na kterém 
předvedl své umění pan Miloš Pernica. Sál byl 
zaplněný do posledního místa a koncert měl 
obrovský úspěch. Recitál měl název Kytara 
trochu jinak, což umělec  potvrdil svou hrou 
skladeb z různých stylových období. Jeho 
program byl složený ze skladeb od 16. do 20. 
století. Poslední skladba byla překvapením pro 
všechny posluchače, protože klasickou kytaru 
vyměnil pan Pernica za elektrickou a zahrál 
skladbu od skupiny Led Zeppelin s názvem 
Schody do nebe. Svou hrou na kytaru předvedl, 
že kytara má několik podob a zaujme všechny 
věkové kategorie.

Mgr. Ludmila Kopečná Nedomanská, 
předsedkyně KPH
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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 další ze služeb Charity 
Konice.

 Dům pokojného stáří Bohuslavice
Základní údaje
Adresa: Bohuslavice 9E, 798 56
Telefon: 582 383 505, 739 524 365
Email: dps.bohuslavice@konice.charita.cz
Web: www.charitakonice.cz
Forma sociální služby: pobytová
Vedoucí domova: Bc. Pavlína Pašová
Vrchní sestra: Jiřina Březinová
Sociální pracovník: Blanka Hájková, DiS. 
Poslání Dům pokojného stáří poskytuje bydlení lidem, 
kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku. 
Zajišťuje potřebnou pomoc dle individuálních přání 
a požadavků každého z klientů v důstojném prostředí. 
V průběhu poskytování služby klademe důraz na aktivní 
prožití života ve stáří i v nemoci, s možnou oporou 
v tradičních křesťanských hodnotách. 
Zásady pro poskytování služby
· reagovat pružně na změny
· dbát na důstojnost každého člověka
· akceptovat soukromí a intimitu klientů
· respektovat potřeby a projevy vůle klienta
· týmová spolupráce
Cíle poskytovaných služeb:  
qumožnit případný rozvoj stávající kvality života 
uživatele
qumožnit obnovení původních sil nebo alespoň 
zachování stávajících sil uživatele pro jeho případný 
návrat do vlastního domácího prostředí
qzajistit dle potřeb uživatele službu až s prvky hospicové 
péče
qpodporovat zachování stávajících schopností uživatelů 
pomocí různých aktivizačních činností a s možností 
duchovní podpory
qzprostředkovat aktivní kontakt se společenským 
prostředím dle zdravotních možností uživatelů
qzachovávat a podporovat sociální vazby s rodinou 
a blízkými
qzajistit možnost pro setkání s druhými lidmi, pro jejich 
koníčky
qzajistit pravidelnou pomoc dle míry jeho soběstačnosti.
Cílová skupina zařízení. Cílovou skupinou služby DPS 
Bohuslavice jsou senioři (mladší od 60-80 let a starší nad 
80 let) se sníženou soběstačností, kteří si nedokáží zajistit 
sami, ani prostřednictvím jiné fyzické osoby pomoc, ve 
svém přirozeném sociálním prostředí.
Kdo jsme a co nabízíme. Dům pokojného stáří 
Bohuslavice je bezbariérové zařízení poskytující 
celoroční ubytování a péči svým uživatelům. Dům 
pokojného stáří Bohuslavice, který je ve vlastnictví 
Charity Konice od roku 1997, byl slavnostně otevřen 
a posvěcen v roce 1998. Domov je  čtyřpodlažní budova 
určená pro 47 seniorů, má bezbariérový přístup a výtah 
do všech poschodí a výtahovou plošinu do zahrady. 
Součástí domova je upravená zahrada s posezením 
a altánkem, která slouží k relaxaci a společenským hrám 
(např. ruské kuželky). 
Podle  přání a požadavků klientů společně naplánujeme 
službu tak, aby co nejlépe vyhovovala: 
a) ubytování Klienti jsou ubytováni na jedno či 
dvoulůžkovém pokoji. Většina pokojů je vybavena 
toaletou, sprchovým koutem, kuchyňskou linkou, kde si 
mohou připravit jednodušší jídla, a signalizačním 
zařízením. Je zde možnost po dohodě si dovybavit pokoj 
vlastním nábytkem či dekorací tak, abyste se v něm cítil co 
nejlépe.  Mimo to  mohou používat i společné prostory 
jako je hala, jídelna, 2 velké koupelny s vanou, společenská 
místnost s knihovnou a charitní kaple. Kolem domova je 
krásná zahrada, kde si  mohou odpočinout. V platbě za 
ubytování je také zajištění praní, žehlení prádla, úklid 
a vytápění pokojů. 
b)stravování Strava je na domově zajišťována 3krát 
denně dle předem daného jídelníčku, který mají klienti 
k dispozici.  Ke stravování mohou využívat jídelnu nebo 
podle jejich přání dovezeme  stravu na pokoj. Jídlo je 
připravováno s ohledem na zdravotní stav, specifické 
potřeby (diety, strava krájena, mixována) a zajišťujeme 
i pomoc při podávání stravy, pokud ji klient potřebuje. 
c) úkony péče Vycházejí vždy z  aktuálního zdravotního 
stavu a míry soběstačnosti klienta. Řadíme sem : pomoc 
při oblékání a svlékání, pomoc při přesunu na lůžko nebo 

vozík, pomoc při vstávání z lůžka, změna poloh, pomoc 
a podpora při podávání jídla a pití a pomoc při prostorové 
orientaci.
d) pomoc při osobní hygieně V rámci hygieny je u většiny 
pokojů sociální zařízení se sprchovým koutem. Pokud 
klienti upřednostňují k celkové hygieně vanu, mohou 
využít  2 velké koupelny.
e) zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím a sociální terapeutické činnosti Pomáháme 
klientům, aby mohli využívat služby i mimo domov a mohli 
se setkávat se známými a ostatními lidmi z okolí.  
(nakupování v dostupných obchodech a službách, Klub 
Seniorů v mateřském centru, účast na charitní pouti, 
posezení v hospůdce apod.) a také při obnovení nebo 
upevnění kontaktu s Vaší rodinou. V rámci terapeutických 
činností se mohou klienti účastnit muzikoterapie 
a canisterapie. V rámci ergoterapie se snažíme kienty 
aktivizovat drobnými domácími pracemi. 
f) aktivizační činnosti Kromě soukromých aktivit 
a zájmů nabízíme možnost navštěvovat aktivity, které se 
pořádají u nás v domově (využívání počítačů, internetu, 
relaxační cvičení pro seniory – jóga a tanec na židličkách,  
pořádání besídek, výletů, olympiáda pro seniory apod.). 
Pravidelně se u nás konají praxe studentů, kteří pro klienty 
připravují zajímavé programy a tráví s nimi volný čas. 
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 
a při obstarávání osobních záležitostí V rámci těchto 
služeb pomáháme klientům s vyřizováním osobních 
záležitostí s úřady, lékaři a dalšími třetími osobami, včetně 
poskytnutí doprovodu. 
Kromě základních činností mohou být poskytovány  
fakultativní služby : -doprava klienta služebním 
vozidlem (např. na úřad, na poštu, k lékaři atd.) ,
dále Vám mohou být zprostředkovány následující služby:
qpedikúra
qmasáže
qkadeřnice/holič
Úhrady za služby Služby spojené s ubytováním 
a stravováním jsou hrazeny z vlastního příjmu (nejčastěji 
starobní, vdovský a vdovecký důchod). Služby spojené 
s péčí si klient hradí z přiznaného příspěvku na péči. 
Služby kadeřnice, pedikérky a maséra jsou hrazeny hotově 
přímo osobě, která tuto službu poskytuje dle jejího 
platného sazebníku. 

Výstupy projektu „Podpora střednědobého plánování 
rozvoje  sociálních služeb Konicka“,  reg .č .  
CZ.1.04/3.1.03/65.00009
Na konci března 2013 skončila  realizační fáze projektu 
“Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních 
služeb Konicka“. Na realizační fázi projektu naváže 
implementační fáze, tzn. že po zpracování střednědobého 
plánu rozvoje sociálních služeb následuje období jeho 
realizace. Prvním krokem bude aktualizace organizační 
struktury a s ní související dohoda dalšího působeni 
jednotlivých účastníků a skupin procesu.  Druhým krokem 
k realizaci opatření vedoucích k naplnění cílů předchází 
zpracování implementačního plánu a harmonogramu 
činností. V rámci implementačního plánu bude vytvořen 
systém monitorování činnosti směřujících k naplnění 
vytčených cílů.
Aktivity projektu:
Dne 1. 4. 2011 byly zahájeny činnosti na projektu  
„Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních 
služeb Konicka“, reg.č. CZ. 1.04/3.1.03/65.00009, který 
získal finanční dotaci z Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost .  V rámci projektu zahájil činnost 
řídící tým projektu – projektová manažerka, finanční 
manažerka a koordinátorka projektu. Společně tvořily 
postup, formu a organizaci jednotlivých činností pro 
proces komunitního plánování sociálních služeb (dále jen 
KPSS) na Konicku a v Čechách pod Kosířem.
Na základě restrukturalizace organizační skupiny řídící 
skupina procesu komunitního plánování aktualizovala 
základní dokumenty vymezující jejich činnost a způsoby 
jednání. 
V dubnu až květnu 2011 došlo k doplnění členů 
pracovních skupin pro jednotlivé cílové skupiny 
obyvatelstva na Konicku a v Čechách pod Kosířem:
qsenioři, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, 
pracovní skupina Čechy pod Kosířem
Složení všech pracovních skupin respektuje princip triády, 
to znamená, že do činnosti organizační struktury 

byli zapojeni zástupci uživatelů, poskytovatelů 
i zadavatelů sociálních služeb. Do procesu byla zapojena 
i široka veřejnost a bylo jí umožněno vyjadřovat svoje 
náměty a připomínky. Obyvatelé Konicka byli průběžně 
informováni o postupných krocích a dílčích výstupech 
z činnosti KPSS na Konicku.
Aktivity řídící skupiny i pracovních skupin byly metodicky 
podporovány krajským metodikem/vzdělavatelem.
V průběhu realizace analytické fáze procesu KPSS 
v období od ledna do září 2012 proběhlo zpracování 
popisu sociální situace v Mikroregionu Konicko a v obci 
Čechy  pod Kosířem. Byla zpracovaná „Sociodemografická 
analýza území obce s rozšířenou působností Konice 
v letech 2007 - 2011“, která byla v řídící skupině 
a v pracovních skupinách připomínkována a následně 
schválena. 
Dalším krokem bylo zpracování „Analýzy potřeb 
zadavatelů sociálních služeb na Konicku a v Čechách  pod 
Kosířem“, kterou zpracovala společnost  Sociotrendy a.s. 
z Olomouce, která se zabývá sociologickými výzkumy 
v oblasti kvality, dostupnosti a efektivity sociálních služeb. 
Výzkum probíhal v období od ledna do června 2012.
Do sběru dat formou dotazníkového šetřeni se vedle 
pracovníků zpracovatelské organizace zapojili i zástupci 
poskytovatelů sociálních služeb. 
V období od ledna do června 2012 proběhla šetření 
sloužící ke zpracování „Analýzy poskytovatelů sociálních 
služeb komunitního plánování sociálních služeb Konicko“, 
zaměřena na personální a organizační zabezpečeni 
služeb, materiálně technické zabezpečeni služeb, kapacity 
služeb apod. I tato analýza prošla připomínkováním 
a následným schválením řídící skupiny a pracovních 
skupin.
Dalším dokumentem vytvořeným v rámci teto fáze byla 
„Analýza finančních zdrojů sociálních služeb komunitního 
plánování sociálních služeb Konicko“.
Tento dokument byl tvořen v období od ledna do června 
2012.  Dokument sleduje tok finančních zdrojů 
poskytovatelů sociálních služeb dle předem stanovených 
kriterii.
Podklady získané ze všech zpracovaných analýz 
posloužily členům pracovních skupin při tvorbě 
jednotlivých cílů a opatřeni.
V rámci získaných informaci od poskytovatelů sociálních 
služeb byl  v období od dubna do listopadu 2012 
zpracován  „Katalog poskytovatelů sociálních a návazných 
služeb Konicka“ s cílem poskytnout široké veřejnosti 
ucelený přehled o poskytovaných sociálních i návazných 
službách na Konicku a blízkém okolí. 
Tvorba cílů a  opatření střednědobého plánu (červen 
2012 - březen 2013)
Struktura střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb  
byla vytvořena  pro potřeby KPSS na Konicku a v Čechách 
pod Kosířem.
V pracovních skupinách byly aktualizovány SWOT 
analýzy, byly prostudovány všechny dokumenty  
vypovídající o stavu sociálních služeb a potřebách 
cílových skupin i veřejnosti. Členové pracovních skupin 
stanovili priority. Opatření byla tvořena v několika 
kategoriích. Především se jednalo o opatření, která řeší 
zachování potřebných stávajících sociálních i návazných 
služeb. Dále pak opatřeni na nové sociální i návazné 
služby, které vzešly z potřebnosti cílových skupin. Dále 
pak kategorie opatření, která jsou prioritou a svým 
zaměřením se shoduji ve všech pracovních skupinách. 
Tato jsou označena jako průřezová a byla zpracována 
v řídící skupině.
Udržitelnost procesu SPRSS na Konicku
Po ukončení projektu probíhá jeho realizace v rámci 
implementační fáze. Bude udržena organizační struktura 
KPSS na Konicku a podporována komunikace 
s poskytovateli sociálních služeb, uživateli sociálních 
služeb, veřejností a politickou reprezentací.
I nadále by měla probíhat informační kampaň 
o realizovaných či nových krocích v sociální oblasti. 
Výstupy projektu naleznete na webových stránkách 
Charity Konice – www.charitakonice.cz – Podpora 
střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb
Kontakty: Charita Konice, Zahradní 690, 798 52 Konice
Koordinátor projektu:
Mgr. Jana Procházková , mobil: 739 246 008
e-mail: prochazkova@kpsskonicka.cz
Předseda řídící skupiny:
Mgr. Daniel Žouželka,mobil: 724704108
e-mail: daniel.zouzelka@konice.cz
Projektový a finanční manažer:
Hana Motlová, mobil: 739 246 018
e-mail: ekonom@charitakonice.cz
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Prohlídková trasa
Od září 2012 do května 2013 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 - 
12.00 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)

Každý Pátek 3., 10., 17., 24., 31. května  
od 18.00 do 19.00 hodin
Zámecká galerie
Kurzy vede Marcela  Podzimková, lektorka 
tanečního fitness a orientálních tanců 
(mellissa@email.cz)

Pátek  24. května 2013
kostel Narození Panny Marie v Konici

Program:
17:00 - 18:00  Májová pobožnost
18:00 - 20:00 Individuální prohlídka věže 
kostela
18:00 - 21:30 Prezentace fotografií ze života 
farnosti v kapli Bolestné Panny Marie
18:30 - 19:30 Pěvecké vystoupení dětské 
scholičky Skřivánci a chrámového sboru 
z Jesence
20:00 - 20:30 Pěvecké vystoupení 
chrámového sboru z Konice
20:00 - 21:30 Individuální prohlídka kostela 
a oratoře
20:00 - 22:00 Individuální prohlídka kostela 
sv. Libora v Jesenci
Na nástěnkách: - Rok eucharistie a Rok víry
- Rodinné centrum Kána Ochoz

 

Pondělí  13. května  v 18 hodin
vernisáž výstavy
Zámecká galerie 

Kouzlo šikovných rukou
Kresba, plastika, háčkování a další techniky a 
výrobky z rukou konických tvůrců.

od 14.5.do 26.5.2013.
Ve všední dny od 10 do 12 hod. a od 13 
do16 hod. V neděli 26.5.2013 od 10 do 12 
hod.

Pátek 24.května - neděle 26. května

Výstava bonsají

na nádvoří konického zámku
od 9 do 16 hod.

V neděli 26. května 
ukázky tvarování stromů, včetně stromů 
přinesených diváky.
pořádá Bonsai Klub Haná při ZOČSZ 
Prostějov 1 ve spolupráci s MěKS Konice

Otevřeno  

Poradenská služba. 

Středa  22. května  v 19.00 hodin
Obřadní síň

To nejlepší ze ZUŠ...
Laureáti cen ze soutěží MŠMT
Zazní klarinet, klavír, trubka, pozoun, klavír, 
kytara,...
Vstupné dobrovolné.

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 ujal 
Zbyněk Brabec, který se na prknech 
Moravského divadla Olomouc představí 
ve své premiérové režii.
Odjezd autobusu v 17.30 hodin,
c e n a  v č e t n ě  d o p r a v y  4 5 0 , -  K č ,  
studenti/ZTP 265,- Kč

Čtvrtek 30. května 2013
od 15.00 do 19.00 hodin
Zámecká galerie Konice

DESÁTÉ ODPOLEDNE
S PÍSNIČKOU
Po celé odpoledne vás bude provázet

Alois Grepl
vstupné: 30,- Kč

Akce se pořádá ve spolupráci se SPCCH Konice. 
Zajištěno bohaté občerstvení a kulturní 
program. Přijďte s námi strávit pohodové 
odpoledne. 

Pondělí 3. června
od 9.00 do 13.00 hod.

Dětský den na zámku
Skákací hrad, hry i vystoupení žáků 
hudebního a tanečního oboru ZUŠ Konice 
připraveny na nádvoří konického zámku.
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ZÁMEK

DĚTSKÝ DEN

BŘIŠNÍ TANCE

NOC KOSTELŮ
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Žijí s námi
psi, kočky, králíčci, fretky a spousta 
dalších…………

V minulých dílech jsme vybírali, kupovali, 
vychovávali a krmili nové zvířátko. Čas běží 
a pohlavní dospělost se blíží. Fenky se budou 
brzy hárat, psi se o ně zajímat, kočky začnou 
mrouskat a kocouři se vydávat na toulky. 
I takový domácí králíček může začít být 
pěkně „otravný“ a začít prohánět vše, co se 
pohybuje i nepohybuje v bytě. Je načase se 
rozhodnout, jestli budeme chtít od svých 
zvířat potomky, či ne. I za ně jsme plně 
zodpovědní. Bohužel se stále najdou tací, 
kteří koťata topí, což je nejen trestné, ale 
především děsivé. Smrt utopením je 
hrůzostrašná, bouchnutí hlavičky o beton 
o nic lepší a ponechání někde vlastnímu 
osudu jakbysmet. Pokud tedy nechceme 
potomky od svých zvířat, měli bychom se 
rozhodnout, jak tomu zabránit.
U kočiček je nejlepší volbou časná kastrace. 
Dělá se ještě před první říjí (mrouskáním), 
cca v 5. - 6. měsíci věku. Je to vhodné hlavně 
pro venku žijící kočky, kde je riziko, že můžou 
zabřeznout hned při prvním mrouskání, což 
není dobré, protože jsou ještě malé. 
S kočkami v bytě zase není k vydržení. Pokud 
to nestihneme a kočka přijde do říje, tak 
v době mrouskání se zákrok neprovádí, musí 
se počkat nebo lze v prvních dnech příznaky 
říje potlačit injekčně a posléze vykastrovat. 
Zákrok kočky snáší obecně velmi dobře. Ať se 
snažím sebevíc, nevýhody nenacházím. 
Výhod je spousta, nejen nechtěná koťata, ale 
i klid pro organismus zvířete, který je 
vyčerpáván opakovanými březostmi, porody 
a kojením a vystavován rizikům, které s sebou 
březost a porod přináší. Proto je vhodné 
kastrovat i kočku starší. Nemávnout rukou, že 
už je stará, že to nemá cenu, ale dopřát ji klid. 
Také je to vymizení či snížení rizika přenosu 
různých chorob při páření a šarvátkách, 
kterým se kastrovaný jedinec vyhne, pokud 
to jde. Zkrácení teritoria znamená menší 
riziko autonehod a výhodu pro vás v tom, že 
kočka bude chytat myši na vašich pozemcích, 
a ne u souseda. Druhou možností ochrany je 
podávat injekčně hormonální antikoncepci 
registrovanou pro použití u koček. Ta se 
podává jednou za čtvrt roku a neměla by se, 
na rozdíl od kastrace, provádět před první 
říjí. Nevýhodou tedy je, že na to musíte myslet 
a nezapomenout. Nežádoucím účinkem 
u nepatrného procenta může být zánět 
dělohy. Cena za 4-5 podání se vyrovná ceně 
kastrace. Jiné preparáty než injekční nejsou 
registrované pro použití u koček. Obzvláště 

 

bych chtěla varovat před používáním 
lidských tablet Androcur! Tyto tablety se 
používají pro léčbu deviantních mužů! 
U koček můžou mít spoustu nežádoucích 
účinků, jako jsou například záněty a nádory 
dělohy nebo mléčné žlázy. Velký problém 
nastane, pokud tabletu dáte již březí kočce. 
Může se stát, že předchozí tabletu někde za 
rohem vyzvrací nebo, pokud má trávicí 
potíže, ji nemusí dobře vstřebat nebo 
zapomenete a podobně. V takovém případě 
se jí při porodu neotevře děložní krček, 
a p o k u d  s i  p r o b l é m u  n e v š i m n e t e  
a neodvezete ji na císařský řez, tak se bude 
někde zoufale několik dní snažit rodit, 
nakonec v ní mláďata uhynou a ona bude ve 
velkých bolestech pomalu umírat. 
U kocourů se zákrok provádí o něco později, 
cca mezi 10. a 12. měsícem věku. Výhody jsou 
stejné jako u koček, z hlediska snížení rizika 
přenosu chorob a infekcí ještě významnější, 
protože kocouři se více perou, plus omezení 
značkování. Ale protože z jejich strany 
nehrozí nechtěná koťata, je kastrace, k veliké 
škodě jejich zdraví, majitelem často 
opomíjena. Scestný je názor, že si kocour 
„neužije“ a že ho to bude mrzet. Můžete si být 
jisti, že pokud kolem něho přejde hezká 
kočka, určitě si neřekne “ Tak, a teď jsem si 
mohl užít a nemůžu!“ Nesmíte v tomto směru 
zvířata polidšťovat. Stejně jako u koček je 
kastrace vhodná v každém věku, ale čím 
dříve, tím lépe. Zákrok je jednodušší 
a levnější než u koček a je velmi dobře snášen.
U fenky se sterilizační zákrok může také 
provádět brzy. V Americe se dlouhá léta 
provádí již před prvním háráním a díky tomu 
se přišlo na to, že takto časně vykastrované 
fenky neonemocní nádory mléčné žlázy. 
Kastrace mezi prvním a druhým háráním 
(častější v Evropě) má také vysoké procento

snížení rizika výskytů nádorů. Čím později je 
kastrace provedena, tím se procenta snižují. 
Nicméně, i když se třeba již nádory na mléčné 
žláze vytvoří, je doporučováno kastraci 
provést spolu s odstraněním nádoru 
v jakémkoli věku, aby se zrušil prokázaný vliv 
hormonů na růst novotvaru. U fenek tedy 
také platí, čím dříve, tím lépe.
U psů se kastrace provádí po dosažení 
pohlavní dospělosti. Důvodem může být chov 
společně s fenkou nebo snaha o zklidnění 
povahy, pokud pes trpí dominantní 
agresivitou. V tomto případě může časná 
kastrace spolu se správnou výchovou velmi 
pomoci. Kastrace se také provádí při zjištění 
nádorů varlat a při onemocněních prostaty. 
Také v případě nesestouplých varlat, která se 
zadrží buď v dutině břišní, nebo v tříslech, se 
doporučuje je odstranit co nejdříve po 
dosažení pohlavní dospělosti, protože pokud 
varlata nejsou tam, kde mají být, to znamená 
v šourku mimo tělo, a působí tak na ně tlak 
a zvýšená teplota, mají 10 i více násobné 
riziko, že zhoubně zbují. Nevýhodou kastrace 
může být u malého procenta psů (převážně 
u dlouhosrstých s hustou podsadou) změna 
charakteru srsti, ale i ta je většinou pouze 
přechodná.

Nejčastějšími argumenty majitelů 
proti kastraci je strach ze změny povahy 
a obezita. Tyto obavy jsou neopodstatněné. 
Pokud se změní povaha, tak v drtivé většině 
případů k lepšímu. Je pravdou, že kastrované 
zvíře má cca o 1/3 nižší nároky na 
energetickou hodnotu krmiva. Tento fakt lze 
spíše využít. To co ušetříte za kvantitu, vložte 
do kvality krmiva, aby i v menším množství 
organismus dostal to, co potřebuje, přidejte 
pohyb, což bude výhodné i pro Vás, 
a spokojenost bude na obou stranách.

MVDr. Eva Kouřilová
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Dvě aplikace pro chytré telefony zdarma

Pro své zákazníky, majitele chytrých telefonů s iOS nebo Android OS, připravila společnost Veolia 
Voda mobilní aplikaci Moje VodaPlus, díky níž získají zákazníci nepřetržitý a zabezpečený přístup 
ke svému elektronickému zákaznickému účtu. Druhá aplikace, nazvaná Moje voda, je určena 
široké spotřebitelské veřejnosti. Obě aplikace jsou ke stažení v AppStoru i Android marketu 
zdarma.
Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s. nabízí svým zákazníkům přístup k jejich datům již několik let 
na internetových stránkách prostřednictvím osobního zákaznického účtu. Nyní si mohou zákazníci 
nainstalovat do svých chytrých telefonů aplikaci Moje vodaPlus, která jim přístup k osobním datům 
umožní i v situaci, kdy nemají k dispozici počítač.

V aplikaci Moje vodaPlus najdou zákazníci čtyři základní záložky „Můj účet“, „Faktury a odečty“, 
„Požadavky“ a „Změna údajů.“ Získají zde přehledné informace o smlouvě i aktuální spotřebě vody 
a mohou rychle a pohodlně nahlásit stav svého vodoměru, změnit kontaktní údaje nebo změnit způsob 
úhrady a zasílání faktur. Dále se prostřednictvím aplikace zákazník dozví aktuální cenu vody, informace 
o fakturách i platbách atd. V prostředí aplikace mohou zákazníci také odesílat různé požadavky a sledovat 
stav jejich vyřizování. Zákazníci, kteří nemají internetový zákaznický účet, si jej mohou vytvořit na 
internetových stránkách svého dodavatele vody. Přístupové jméno a heslo pro vstup do aplikace Moje 
VodaPlus obdrží doporučeným dopisem na základě registrace k internetovému účtu. 

Pro širokou veřejnost (koncové odběratele i bez smlouvy s dodavatelem vody) je určena verze Moje voda, 
která nabízí všem zájemcům zobrazení odstávek vody a aktuálních havárií přímo v mapách s uvedením 
předpokládaného obnovení dodávek vody. Moje voda nabídne také základní údaje o kvalitě vody, jejích 
parametrech a vlivu na zdraví nebo přehlednou kalkulačku spotřeby vody v domácnosti nebo kalkulačku 
uhlíkové stopy.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
840 668 668
www.smv.cz
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