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FOTOAKTUALITY
Legendární skupina Poutníci hrající 
bluegrass a country vystoupila 11. dubna 
v konickém zámku. 

Kapela do svého programu zařadila skladby 
z širšího hudebního spektra, načež tak 
v p ř í j e m n é m  ko m o r n í m  p ro s t ře d í  
zámeckého koncertního sálu zazněly 
notoricky známé písně, ale i některé novinky, 
bluegrassové tradicionály a nechyběla ani 
klasika: Panenka, Pojďme se napít, Tažní 
koně a další. 
Skupina Poutníci má skutečně bohatou 

Celý duben až do Velikonoc zdobily 
zámeckou galerii výrobky s velikonoční 
tematikou. Velikonoční výstava, kterou 
pořádalo Městské kulturní středisko ve 
spolupráci s MC Srdíčko, se stala v Konici 
tradicí stejně jako výstava vánoční. Zájem o ni 
byl velký jak ze strany žáků školy, z nichž se 
někteří zapojili do tvorby velikonočních 
dekorací, tak i ostatních, kteří přišli 
obdivovat šikovnost tvůrců, zakoupit si 
výrobky, perníčky, nebo jen nasát příjemnou 
atmosféru.

Na Zelený čtvrtek se v rámci výstavy

      

 a dlouholetou historii.
V obměněných sestavách funguje už od roku 
1970. Nejslavnější sestavou se stala ta, ve 
které se objevila muzikantská i autorská 
osobnost Roberta Křesťana a na banjo hrál 
excelentní Luboš Malina. Za dobu své 
existence odehrála kolem čtyř tisíc koncertů, 
nahrála čtrnáct desek a získala velké 
množství ocenění na hudebních soutěžích 
v tuzemsku i zahraničí. V současné sestavě 
funguje zhruba od roku 2009, přičemž kapelu 
vede služebně nejstarší člen, zpěvák 
a kontrabasista Jiří Karas Pola.
Krásné prostředí koncertní síně konického 
zámku vytvořilo pro jejich vystoupení 
působivou atmosféru, která byla podpořena 
vynikající akustikou. Vynikla tak hudební 
virtuozita jednotlivých členů kapely. 
K nejvydařenějším zahraným skladbám 
patřila zejména desetiminutová Telegraf 
road nebo Vivaldiho Jaro z cyklu Čtvero 
ročních období.

JN

 uskutečnila Tvořivá dílna. Překvapivě byl o ni 
zájem zejména z řad dospělých, kteří si zde 
mohli vyzkoušet netradiční dekorování 
kraslic, háčkování nebo zdobení perníčků 
marcipánem.

Velký zájem byl o ukázky technik pletení 
z papíru. Účastníci si tak sami vyzkoušeli 
výrobu nástěnných i stolních dekorací, věnců, 
štol nebo srdcí tvořených z papírových 
ruliček.

Děkujeme všem účastníkům, kteří  přispěli 
k pestré a tvořivé atmosféře čtvrtečního 
dopoledne.                                                            JN
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Usnesení č.60/2013
1.Schvaluje pronájem zámeckého parku v Konici 
p. Tomáši Greplovi, Radošovec 639, Konice, IČ 
64261867 za účelem pořádání tanečních zábav 
v těchto termínech: 13.6.2014 od 20:00 hod. do 
2:00 hod. dne následujícího  (pátek, pouť), 
14.6.2014 od 20:00 hod. do 03:00 hod. dne 
následujícího  (sobota, pouť).
2.Schvaluje akce MěKS Konice v těchto termínech: 
20.6.2014 Legendy se vrací (ve spolupráci 
s agenturou MAMUT,) zámecký park 17:00 – 02:00 
hod., 22.6.2014 Žváčkův festival dechových hudeb, 
zámecký park, 3.8.2014 Divadlo na zámku, konický 
zámek, 20.12.2014 Vánoční trhy, Masarykovo 
náměstí, výpůjčku místnosti č. 212 na zámku 
v Konici dne 22.6.2014 za účelem šatny pro 
účinkující na Žváčkově festivalu dechových hudeb.
3.Schvaluje ZŠ a G Konice výpůjčku obřadní síně na 
zámku v Konici za účelem výchovného koncertu 
dne 3.4.2014 od 8:00 do 11:30 hod.
4.Schvaluje zvýšení nájemného v nájemních 
smlouvách nebytových prostor a pozemků od 
1.7.12014  o 1,4%.
5.Schvaluje poplatek ve výši 1.000,-Kč včetně DPH 
za služby spojené se slavnostním obřadem 
konaným na zámku v Konici (zlatá nebo 
diamantová svatba) pro manžele, kteří nemají 
v den obřadu trvalý pobyt ve městě Konici, a to 
s platností ode dne 01.04.2014.
6.Vyhlašuje záměr výpůjčky pozemku p.č. 5326 
v k.ú. Konice.
7.Schvaluje výpůjčku inv.č.0302800003 – klavíru 
na dobu 1 rok TJ Sokol Konice, IČ47919949.
8.Vyhlašuje záměr prodeje pozemku  p.č. 846 v k.ú. 
Konice se všemi součástmi a příslušenstvím.
9.Schvaluje vnitřní směrnici č. 4/2014 „ Nálezy.“
10.A)Schvaluje: rozpočtová opatření č.6, 7, 8, 10 
a 11/2014, která se týkají: 
a)č.6/2014: Jedná se o převod finančních 
prostředků ve výdajové části rozpočtu. Z  rezerv na 
zakoupení  vozíku za  osobní  automobil  
a příslušenství k malotraktoru AGTAT, a to rotační 
bubnové sekačky ve výši 30.000,- Kč.
Ve výdajích  bude rozpočtováno na:
§ 3639, položka 5137 Drobný hmotný dlouhodobý 
majetek org. 16000000 - 30.000,- Kč,
§ 6409, položka 5901 Nespecifikované rezervy org. 
05000000 - 30 000,- Kč,
b)č.7/2014: Jedná se o převod finančních 
prostředků ve výdajové části rozpočtu z rezerv na 
opravu veřejného WC v parku, a to ve výši 
32.500,- Kč.
Ve výdajích  bude rozpočtováno na:
§ 3639, položka 5171 Opravy a udržování org. 
16000000 - 32 500,- Kč,
§ 6409, položka 5901 Nespecifikované rezervy org.  
05000000 - 32 500,- Kč,
c)č.8/2014: Na základě rozhodnutí o poskytnutí 
neinvestiční dotace vydané Ministerstvem práce 
a sociálních věcí v rámci Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost na financování 
projektu č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00080 „Zvýšení 
kvality poskytovaných služeb orgánem sociálně 
právní ochrany dětí MěÚ Konice“ byla poskytnuta 
část finančních prostředků, a to ve výši 
251.311,- Kč.
V příjmech bude rozpočtováno: 
85 % Evropský podíl na položku 4116, ÚZ 33 5 
13233 – 213.614,- Kč,
15 % Národní podíl na položku   4116, ÚZ 33 1 
13233 – 37.696,- Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
Evropský podíl + Národní podíl

§6171 místní správa,  pol.5011 platy zaměstnanců,
nástroj. zdroj ÚZ 33513233 orj 0110 org 9000008 
– 76.319,- Kč,
§6171 místní správa, pol.5011 platy zaměstnanců,
nástroj. zdroj  33113233 orj 0110 org 9000008 – 
13.468,- Kč,
§6171 místní správa, pol.5031 sociální pojištění,
nástroj. zdroj ÚZ 33513233 orj 0110 org 9000008 
– 19.082,- Kč,
§6171 místní správa, pol.5031 sociální pojištění,
nástroj. zdroj  33113233 orj 0110 org 9000008 – 
3.367,- Kč,
§6171 místní správa, pol.5032 zdravotní pojištění,
nástroj. zdroj ÚZ 33513233 orj 0110 org 9000008 
– 6.869,- Kč,
§6171 místní správa, pol.5032 zdravotní pojištění,
nástroj. zdroj  33113233 orj 0110 org 9000008 – 
1.212,- Kč,
§6171 místní správa,  pol.5167 vzdělávání,
nástroj. zdroj ÚZ 33513233 orj 0110 org 9000008 
– 30.600,- Kč,
§6171 místní správa, pol.5167 vzdělávání,
nástroj. zdroj  33113233 orj 0110 org 9000008 – 
5.400,- Kč,
§6171 místní správa, pol.5169 služby,
nástroj. zdroj ÚZ 33513233 orj 0110 org 9000008 
– 11.900,- Kč,
§6171 místní správa, pol.5169 služby, 
nástroj. zdroj  33113233 orj 0110 org 9000008 – 
2.100,- Kč,
§6171 místní správa, pol.5139 materiál, 
nástroj. zdroj ÚZ 33513233 orj 0110 org 9000008 
– 1.851,- Kč,
§6171 místní správa, pol.5139 materiál,
nástroj. zdroj  33113233 orj 0110 org 9000008 - 
326,- Kč,
§6171 místní správa, pol.5137 drobný dlouhodobý 
hmotný majetek, 
nástroj. zdroj ÚZ 33513233 orj 0110 org 9000008 
– 22.215,- Kč,
§6171 místní správa, pol.5137 drobný dlouhodobý 
hmotný majetek, 
nástroj. zdroj  33113233 orj 0110 org 9000008 – 
3.920,- Kč,
§6171 místní správa, pol.5139 materiál, 
nástroj. zdroj ÚZ 33513233 orj 0110 org 9000008 
– 2.057,- Kč,
§6171 místní správa, pol.5139 materiál,
nástroj. zdroj  33113233 orj 0110 org 9000008 - 
363,- Kč,
§6171 místní správa, pol.5137 drobný dlouhodobý 
hmotný majetek, 
nástroj. zdroj ÚZ 33513233 orj 0110 org 9000008 
– 5.656,- Kč,
§6171 místní správa, pol.5137 drobný dlouhodobý 
hmotný majetek, 
nástroj. zdroj  33113233 orj 0110 org 9000008 - 
998,- Kč,
§6171 místní správa, pol.5139 materiál ,
nástroj. zdroj ÚZ 33513233 orj 0120 org 9000008 
– 37.061,- Kč,
§6171 místní správa, pol.5139 materiál,
nástroj. zdroj  33113233 orj 0120 org 9000008 – 
6.540,- Kč,
18% nepřímé náklady z dotace.

e)č.10/2014: Finanční úřad pro Olomoucký kraj, 
oddělení dotací a finanční kontroly, vyčíslilo na 
základě platebního výměru č. 109/2014 penále za 
prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně 
za období od 29.7.2010 do 4.3.2014. Výpočet 
penále k Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 58/40 
vydané Ministerstvem vnitra v rámci Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt 
Vzdělávací centrum Konice CZ.1.04/4.1.00/40 ve 
výši 1.927,- Kč.
Ve výdajích  bude rozpočtováno na:
§ 6409, položku 5363 úhrady sankcí jiným 
rozpočtům org 5000000 – 1.927,- Kč, 

§ 6409, položku 5901 nespecifikované rezervy - 
org.5000000 – 1.927,- Kč.
f)č.11/2014:  Na základě dopisu Ministerstva 
práce a sociálních věcí ČR č.j 2014/10816-231 ze 
dne 4.3.2014 uvolňuje Krajský úřad Olomouckého 
kraje  účelovou neinvestiční dotaci ve výši 
476.070,- Kč.
Finanční prostředky jsou určeny na úhradu 
nákladů souvisejících se zabezpečením činností 
vykonávaných v oblasti sociálně – právní ochrany 
dětí v roce 2014 – I. pololetí. 
V příjmech bude rozpočtováno na položku 4116, 
ÚZ 13011 – 476.070,- Kč.
10.B)Doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření 
č.9/2014, které se týká:
d)č.9/2014: Jedná se o změnu v rozpočtu města. 
Navýšení finančních prostředků za prodej bytu v ul. 
H u s o v a  č .  4 8 9 / 2 ,  K o n i c e ,  s c h v á l e n o  
Zastupitelstvem města Konice (usnesení č. 
18/2014 ze dne 24.2.2014 bod 7e). Rozpočtové 
opatření ve výši 546.000,- Kč.

V příjmech bude rozpočtováno:
§ 3612 bytové hospodářství,  položka 3111 příjmy 
z prodeje pozemků – 3.706,- Kč.
§ 3612 bytové hospodářství,  položka 3112 příjmy 
z prodeje nemovitostí – 541.294,- Kč.
§ 3612 bytové hospodářství,  položka 2329 ost. 
nedaňové příjmy - 1.000,- Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno: 
na položku uhrazené splátky dlouhodobých půjček 
8124 – 273.000,- Kč,
§ 3612 bytové hospod., pol. 5901 nespecifikované 
rezervy org. 16000000 – 251.200,- Kč,
§ 6171 místní správa, pol.5362 platby daní 
a poplatků SR  org.   5000000 - 21.800,- Kč.
Mimořádná splátka dle úvěrové smlouvy článek 
VII, bod p) – minimálně 50% příjmů pocházející 
z prodeje majetku nad Kč 100 000. Smlouva o úvěru 
č. 2327/09/LCD ze dne 13.1.2010  ve výši  
273.000,- Kč (prodej bytu). 
11.Schvaluje žádost p. D. Šímy na pořádání 
automobilových závodů Březský vrch v termínech 
19.-20.4.2014 a 4.-5.10.2014 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 
a prominutí nájmu za prostory pro parkování 
závodních vozidel.
12.Schvaluje zřízení přechodu pro chodce na 
místní komunikaci v ulici Tyršova v blízkosti  
autobusové točny u ZŠ a G města Konice.
13.Schvaluje požadavek na zřízení přechodu pro 
chodce v ulici Husova – u hřiště a ukládá MPO 
připravit finanční kalkulaci a zařadit požadavek do 
rozpočtu na rok 2015.
14.Doporučuje ZM schválit rozšíření osadního 
výboru Čunín max. na 5 členů.
15.Schvaluje bezúplatný převod nepotřebného 
majetku MěKS Konice do majetku zřizovatele.
16.Schvaluje pronájem vývěsní skříňky na zdi 
u MODĚVY realitní kanceláři STING,s.r.o., IČ 
25842625 za Kč 600,00+ aktuální DPH.
17.Bere na vědomí Zprávu o činnosti Městského 
úřadu Konice v roce 2013.
18.Schvaluje SMK,s.r.o. nákup komunálního 
vozidla M- 27 s využitím dotace z programu OPŽP.
19.Schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene 
č. PV-14130007037/001 s E.ON Distribuce za cenu 
Kč 500,00 + aktuální DPH.
20.Navrhuje ZM schválit navýšení příspěvku na 
rok 2014 pro Charitu Konice o Kč 100.000,-.
21.Schvaluje PČR – územnímu odboru Prostějov, 
užití znaku města Konice při konání slavnostního 
shromáždění, které se uskuteční dne 19.6.2014 na 
zámku v Konici.

Usnesení bylo schváleno v poměru: pro 5, proti 0, 
zdržel se 0
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Usnesení č.61/2014
1.Valná hromada společnosti Služby města Konice 
spol. s r.o.:
a) Schvaluje projekt „Rozšíření odděleného sběru 
odpadů a jejich svoz.“
b)Schvaluje  účetní  závěrku a  výsledek 
hospodaření za r. 2013 – zisk ve výši 7.711,- Kč, 
který bude použit k úhradě neuhrazené ztráty 
z minulých účetních období..
c)Schvaluje změny v textu „Zakladatelské listiny”, 
text bude opatřen notářským zápisem následně 
zapsán do Obchodního rejstříku.
d)Schvaluje výroční zprávu za r.2013 společnosti 
Služby města Konice, spol. s r.o., Husova 347, 798 
52 Konice, IČO 48909467, sestavenou ke konci 
účetního období k 31.12.2013.
e)Schvaluje nákup užitkového automobilu, např. 
dacia karosérie pick-up, v celkové hodnotě vč. DPH 
do výše 170.000,- Kč.
2.Doporučuje ZM neschválit snížení kupní ceny za 
prodej části pozemku p.č. 2415 v k.ú. Čunín.
3.Schvaluje povolení úplné uzavírky místní 
komunikace v ul. Kostelní v Konici v termínu 
22.6.2014 od 9 do 20 hod. z důvodu konání akce 
„Žváčkův festival 2014“ k zajištění bezpečnosti 
návštěvníků. Pořadatel akce musí dodržet 
podmínky úplné uzavírky a  dopravního značení, 
stanovené Odborem dopravy MěÚ Konice.
4.a)Schvaluje podání žádosti o dotaci z programu 
„ P o d p o r a  o b n o v y  k u l t u r n í c h  p a m á t e k  
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ na 
akci „Oprava části fasády zámku“ v r.2014. 
b)Schvaluje smlouvu o dílo na akci „Oprava části 
fasády zámku“ mezi městem Konice a STAMO s.r.o. 
a pověřuje podpisem této smlouvy místostarostu 
města p. Mgr. Petra Vařeku.
5.Navrhuje ZM schválit nabídku úvěru na zateplení 
budov.
6.Schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
práva odpovídající věcnému břemeni – „STL 
plynovodní přípojka Čunín, č. p. 77“, mezi městem 
Konice a Ing. Vítem Švecem.
7.Neschvaluje žádost p. Tomáše Grepla, Radošovec 
639, Konice, IČ 64261867 o prominutí pronájmu 
zámeckého parku. Schvaluje snížení pronájmu 
o 50% za účelem pořádání taneční zábavy dne 
13.6.2014 za podmínky, že nebude vybíráno 
vstupné.
8.Schvaluje ukončení smlouvy o výpůjčce 
nebytových prostor na adrese Tyršova 526, Konice 
(kino) ze dne 21.5.2010 mezi městem Konice 
a MěKS Konice, Kostelní 46, IČ 00209988, 
příspěvkovou organizací dohodou ke dni 
30.4.2014.
9.Schvaluje nájem pozemku p.č. 3094 v k.ú. 
Runářov p. Škrabalovi na dobu určitou do 
31.12.2017 za cenu 183,- Kč/rok s podmínkou, že 
pronajímatel má právo nájem vypovědět z důvodu 
realizace společných zařízení s tříměsíční 
výpovědní lhůtou a že na pronajímaném pozemku 
nebudou zřizovány trvalé porosty, které by 
v budoucnu byly na překážku realizace společných 
zařízení.
10.Navrhuje ZM neschválit prodej části pozemku 
p.č. 758/1 v k.ú. Runářov.
11.Schvaluje rozpočtová opatření č. 12 a 13/2014, 
která se týkají: a)č.12/2014 - Jedná se o poskytnutí 
příspěvku od Úřadu práce na vytvoření pracovních 
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací, 
spolufinancovaného ze státního rozpočtu 
a Evropského sociálního fondu č. PVA –VN -
66/2014 č. projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015, 
období duben až září 2014, ve výši 300.000,- Kč.

i

 Příjmy

Výdaje -5 pracovníků komunální služby

b)č.13/2014:  Jedná se
o poskytnutí příspěvku od Úřadu práce ČR na 
vyhrazení společensky účelného pracovního místa 
a poskytnutí příspěvku č. PVA-S-39/2014 na 
období duben až září 2014 ve výši  60.000,- Kč.

Příjmy

Výdaje - 1 pracovník komunální služby

12.Schvaluje zřízení komise státní památkové péče 
ve složení: předseda komise: Mgr. Lucie Tylšarová, 
členové komise: Ing. Tomáš Němec,  Bc. Pavel 
Nerad.
13.Bere na vědomí žádost  Fondu pro opuštěné 
a handicapované děti o finanční příspěvek.
14.a)Revokuje usnesení č.60/2014-4 ze dne 
31.03.2014.
b)Schvaluje zvýšení nájemného v nájemních 
smlouvách nebytových prostor a u vybraných 
pozemků od 1.7.2014 o 1,4%.
c)Schvaluje uzavření nových nájemních smluv 
s účinností od 1.1.2015 týkajících se pronájmů 
pozemků v k.ú. Konice dle MOZ za cenu 

24,- Kč/m /rok za podmínky, že nájemné se bude 
zvyšovat vždy k 1.1. každého roku, jehož číselné 
označení končí číslicí 0 a 5, a to vždy o 0,50 

2Kč/m /rok.
d)Schvaluje uzavření nových nájemních smluv 
s účinností od 1.1.2015 týkajících se pronájmů 
pozemků v místních částech Konice dle NOZ za 

2cenu 2,- Kč/m /rok za podmínky, že nájemné se 
bude zvyšovat vždy k 1.1. každého roku, jehož 
číselné označení končí číslicí 0 a 5, a to vždy o 0,25 

2Kč/m /rok.
 

e)Schvaluje minimální výši nájemného  50,- Kč 
v případě, že nájemné při malé výměře pronajatého 
pozemku činí méně než 50,-Kč. 
f)Schvaluje výjimku spočívající v tom, že zůstane 
platná původní smlouva:
- smlouva č. 02-2005 z 28.2.2005 se SMK 
(parkoviště),
- smlouva č. 2011-02 z 01.04.2011 s p. F. Břízou – 
soukromý zemědělec,
- smlouva č. 04-2006 z 16.10.2006 s ROLS Konice 
a.s. – zemědělská společnost,
- smlouva č.2012-06 z26.03.2012 se ZS Terris 
Budětsko, a.s. – zemědělská společnost,
- smlouva č. 99 z 23.09.1993 s ZOD Ludmírov – 
zemědělská společnost,
- smlouva č.97-30 z 01.08.1997 se SMK – budova 
č.p. 347 včetně pozemků.
g)Schvaluje výjimku pro nájem pozemků za účelem 
údržby pozemku spočívající v uzavření nové 
smlouvy, ale s ponecháním původní ceny a bez 
pravidelného zvyšování nájemného:
-smlouva č. 02- 2004 ze dne 16.03.2004 s manžely 
Bürglovými,
-smlouva č. 02- 2006 z 15.03.2006 s MUDr. 
Šlézarem.
h)Schvaluje vynětí nájemného za pozemek 
z nájemní smlouvy č. 12-2007 z 14.11.2007 
s p. Koleňákem a uzavření samostatné nájemní 
smlouvy na pronájem pozemku p.č. 119 v k.ú. 
Runářov.
15.Schvaluje  podání  návrhu na  vydání  
elektronického platebního rozkazu za účelem 
vymožení pohledávky města Konice na nájemném 
a službách spojených s nájmem bytu vůči p. Ant. 
Musilovi.

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

Hlasování v bodu 4 b) pro 4, proti 0, zdržel se 1 
(starosta )

Kolik nás je?
Údaje ke dni 31.3.2014

Počty obyvatel dle částí obce:
Konice                    2103
Čunín   183
Křemenec                       121
Ladín          81
Nová Dědina      163 
Runářov   129
celkem                    2780

    matrikářky MěÚ Konice
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Rada
města Konice

14. dubna 2014



Díky netradičním hudebním nástrojům, jako je 
například kalimba,  didgeridoo,  hudební  
luk,koncovka,dešťová hůl,tibetské zpívající 
mísy,zvonky nebo šamanské bubny,děti i nás 
provedla zajímavými místy na naší planetě. Děti 
měly možnost si vyzkoušet hru na některé nástroje. 
Zaujala je zejména děšťová hůl,pomocí které se 
snažily přivolat déšť a chlapci se ,,vyřádili“ na 
šamanských bubnech.
Již nyní se těšíme na další spolupráci, která bude 
pokračovat ještě v tomto kalendářním roce.

učitelky MŠ Konice

ZŠ a G Konice

Den Harryho Pottera

Dne 19.3. se ve třídě 5.B konal Den Harryho Pottera. 
Všichni žáci byli převlečeni do kouzelnických 
kostýmů a hráli hry na toto téma. Psali recept na 
přípravu věčného života, vyráběli talismany, 
předváděli svá nově naučená kouzla a říkali si 
strašidelné příběhy. A to by nebyly Bradavice, kdyby 
se nedávaly tresty za menší i větší prohřešky. Po 
zakletí kouzlem paní profesorky Greplové /třídní 
učitelky), museli všichni žáci zkamenět.
Děti si užily krásný den a s úsměvem se vracely 
domů.

Kateřina Lexová, 5.B

Den Harryho Pottera

V pátek 28.3. ve třídě 5.A proběhl Den Harryho 
 

Pottera, který uspořádala p. uč. Jitka Greplová. Děti 
si přinesly své čarodějnické kostýmy. Byly 
rozděleny do skupin, každá skupina si vytvořila 
talismany a vymyslela své vlastní zaklínadlo. 
Potom jsme řešili zajímavé matematické úlohy. 
Zástupci skupin vyprávěli strašidelné příběhy. Celá 
třída také viděla video o strašidelných hradech 
a zámcích. Po celý den dostávaly děti za správně 
splněné úkoly body. Několikrát za den celá třída  na 
pár vteřin zkameněla díky zaklínadlu paní učitelky.
Všem žákům se Den Harryho Pottera moc líbil.

Veronika Čadílková a Alžběta Kvapilová, 5.A

MŠ Skřípov

Dne 26. 3. navštívilo mateřskou školu ve Skřípově 
divadélko s pohádkou Včelí královna. Jako vždy 
byly  děti  nadšené.

V sobotu 29.3. se pak děti  s rodiči sešli v kulturním 
sále ve Skřípově na tradičním karnevalu. Do sálu 
dorazili princezny, spiderman, broučci, víly i jiné 
krásné masky.

Jsme rádi, že o naši MŠ projevují zájem rodiče nejen 
ze Skřípova, ale i z Konice a okolních obcí. 
I v letošním roce tak přišel k zápisu dostatečný 
počet dětí.
Chtěli bychom tímto poděkovat všem, kteří nám 
pomáhají a díky jejichž přispění a pomoci se daří 
zajistit chod školičky. Zvláštní poděkování patří 
panu Davidu Čadílkovi z Konice, který ochotně 
a bezplatně  provedl náročnou opravu podlahy 
v mateřské škole.

Ivana Ošlejšková
ředitelka MŠ

ZUŠ Konice

ZUŠ Konice opět slavila úspěch

Ve dnech 26. – 27. 3. 2014 proběhlo v Uničově 
krajské kolo Národní soutěže ve hře na klavír. Klára 
Kostíková , která získala v okresním kole 1. místo 
s postupem do krajského kola, reprezentovala ZUŠ 
Konici. Odborná porota složená z pedagogů 
základních uměleckých škol a konzervatoří v čele 
s profesorem Janáčkovy akademie muzických 
umění v Brně panem Jiřím Doležalem hodnotila 
výkony soutěžících žáků. Klára Kostíková ve své 
kategorii soupeřila se šesti žáky a získala 3. místo. 
Je to velký úspěch v historii klavírního oddělení. 
Kláře gratuluji a přeji další hudební úspěchy. 
Dne 14. května 2014 jste srdečně zváni na koncert, 
který pořádá Kruh přátel hudby ve spolupráci se 
Základní uměleckou školou v Konici. Na koncertu 
vystoupí žáci, kteří se zúčastnili soutěží 
vyhlášených MŠMT. Koncert se uskuteční v 19 
hodin v koncertním sále konického zámku. Zazní 
klavír, kytara….
Přijďte podpořit talentované žáky!

Mgr. Ludmila Kopečná Nedomanská
učitelka ZUŠ Konice

Taneční obor

Dne 29.3. se žáci tanečního oboru ZUŠ Konice 
zúčastnil i  Přehlídky scénického tance 
v Prostějově. Předvedly se zde školy z celého 
Olomouckého kraje a bylo se opravdu na co dívat. 
Pro naše tanečníky to byla opět příležitost nejen 
vidět děti a jejich práci z jiných škol, ale také 
vystupovat na divadelním jevišti jako opravdoví 
umělci.
V sobotu 5.4. jsme s mažoretkami vyrazili do 
nedaleké Litovle na soutěž O litovelský pohárek. 
Pro naše mažoretky to byla první soutěž a kromě 
spousty zážitků, zkušeností a sladké odměny si 
odsud odnesly nadšení a těšení se na další 
vystoupení a soutěž.

Marcela Sobieská
učitelka ZUŠ Konice

MŠ Konice

Muzikoterapie v mateřské škole

Dne 4.března se naší školkou rozléhaly nezvyklé 
zvuky,tóny,melodie a rytmy.
Zasloužila se o to muzikoterapeutka Lucie Čapková 
se svým programem ,,Putování po planetě Zemi.“
Muzikoterapie vychází z poznání,že hudba 
léčí,harmonizuje tělo a duši,přináší radost. 
Významnou složkou muzikoterapie je vnímání 
přirozených i umělých zvuků.
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Program MC Srdíčko

Květen 2014

Pravidelný program Mateřského centra Srdíčko
Po - Cesta ke zdravé rodině – přímá pomoc rodinám 
s dětmi
Po - 18 -19 hod. Cvičení s Marcelou ( pilates, břišní 
tanec)
Út Konzultační a informační hodiny v Srdíčku 
(zprostředkování poradenství – pro předem 
objednané)
St  - 8 -12 hod. Klub pro rodiče a starší děti 
(program pro rodiče se staršími dětmi 2- 5let), 14 -
18 hod. Mezigenerační setkávání v Srdíčku,  16 -17 
hod. Člověk člověku – dobrovolně a s láskou 
(dobrovolnictví – první středa v měsíci)
Čt - 9 -13 hod. Srdíčkový klub – výtvarné techniky 
pro všechny generace
Pá -  8 - 12 hod. Klub pro rodiče a mladší děti 
(program pro rodiče s nejmenšími dětmi 0-2 roky)
Pá - Klub pro rodiče se zdravotně znevýhodněnými 
dětmi (třetí pátek v měsíci)
Pá 8 -10 hod. Laktační poradenství ( pro předem 
objednané)
Program Klubu pro rodiče s dětmi – květen 
(8-12hod.)
St 7. 5. S babičkou a dědou
St 14. 5 Pohádkové povídání 
St 21. 5. 12 měsíců má rok
St 28. 5. V zoologické zahradě 
St 30. 4. Zpívánky
Dne 2.5. a 9.5. 2014 bude MC Srdíčko ZAVŘENO
Setkávání generací v Srdíčku (14-18hod.)
Každou středu - trénink paměti, cvičení, ruční 
práce, přednášky, připomínání si různých výročí, 
lidových tradic a zvyků
Mimořádné akce  - květen
Út 13. 5. od 9:00 do 11:00 hodin -   Setkání 
věřících maminek
Beseda na téma- Zdravé hubnutí – jak zdravě 
hubnout s pomocí správné tělesné aktivity – 
Marcela Podzimková – termín bude upřesněn.

Těšíme se na Vás !!!

Program KČT
 květen  2014

Sobota 3.5.2014 -Brodek u Konice – sraz na 
kruháči v 9hod., bez značení po silnici ke Skřípovu 
a odbočíme doleva polní cestou do lesa, obejdeme 
zespod posádku na cyklostezku do Brodku 
(Podhorná). Přes Lhotu do Konice. 16km
Středa 7. – 11.5.2014 - Pálava – Mikulov - 
pobytový zájezd.
Sobota 17.5.2014 - Nezamyslice - odjezd vlakem 
v 9.11hod. do Nezamyslic, na náměstí je klášter, 
kostel, fara. Dále polní cestou do Mořic, kde je 
naučná stezka a kolem potoka do Němčic, odjezd 
vlakem z Pivína v 16.47hod. 13km
Sobota 24.5.2014 - Smržice - odjezd autobusem 
v 6.40hod. na turistický pochod Smržické vandr. 
Odjezd zpět autobusem v 12.38hod. 14km
Sobota 31.5.2014 - Loštice - odjezd auty 
v 7.30hod. Putování za loštickým tvarůžkem. 
15km

Neděle 8.6.2014 - Fort Křelov – odjezd 
autobusem 12.05hod. do Olomouce zast. 
krematorium, polní cestou do Křelova, návštěva 
pevnosti. Po silnici přes Topolany do Hněvotína 
(razítko ), polní cestou do Luběnic ( razítko ) a po 
silnici do Ratají na autobus v 18.42hod. 16km 
Neděle 15.6.2014 - Konická pouť 

Zdrávi došli !!!

  

Proměny domova pro seniory v Jesenci

Domov důchodců Jesenec, p.o. poskytuje sociální 
služby již několik desetiletí. Aby se seniorům žilo 
v domově co nejlépe, snaží se vedení domova 
podmínky pro život přizpůsobit své cílové skupině 
a pobyt samotným obyvatelům co nejvíce 
zpříjemnit.
V letošním roce má domov v plánu uskutečnit 
několik akcí. Zvýšit kvalitu bydlení se rozhodl 
dalším snížením počtu lůžek na pokojích 
a dovybavením všech pokojů drobným nábytkem. 
Dále hodlá odstranit bariéry pro pohyb uvnitř 
jednotlivých objektů domova, stejně tak i při 
vstupech zvenčí. Mělo by dojít k renovaci koupelen 
na hlavní budově, na oddělení I. a V. tak, aby lépe 
odpovídaly potřebám zejména imobilních 
uživatelů či uživatelů, kteří používají k pohybu 
kompenzační pomůcky. Volný čas uživatelů by měla 
zkvalitnit nově zbudovaná pergola za třetí 
budovou. Sloužit by měla nejen k uskutečnění 
organizovaných volnočasových aktivit, kupř. 
společnímu čtení, povídání, hraní v kuželky či 
k prostému odpočinku. Rozhodně to není konečný 
výčet toho, co by si zaměstnanci domova přáli 
a představovali pro své uživatele dosáhnout. Patří 
k němu mj. vybudování výtahu a dalšího sociálně 
hygienického zázemí, a to vše v rámci oddělení III. 
Tento cíl bude zřejmě patřit k těm dlouhodobým, 
jelikož se sociální služby obecně potýkají s tíživou 
finanční situací a ani budoucnost nemusí přinést 
naplnění těchto a mnohých dalších záměrů. 

Zlepšit poskytovanou službu by měla rovněž 
neustále zvyšovaná odbornost personálu. Kromě 
pravidelných školení, seminářů či výměnných stáží 
si zaměstnanci napříč všemi pracovními pozicemi 
zvyšují svou kvalifikaci dalším studiem na 
středních či vysokých školách. Tento trend může 
přinést nové znalosti a dovednosti pro práci 
s uživateli či novou kvalitu poskytované služby. 
Další novinkou jeseneckého domova je změna 
cílové skupiny. Znamená to, že služba je nově 
určena seniorům nad 60 let. Posunutí věkové 
kategorie výše je důsledkem nabídky a poptávky na 
trhu, stejně tak řady stavebně technických úprav, 
které již byly v domově uskutečněny v minulých 
letech právě ve prospěch seniorského věku. 
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Komunitní plánování sociálních služeb Konicka

K tomuto kroku vedení domova dospělo 
neposledně i v rámci svých personálních dispozic 
a možností.
Aktivizace uživatelů je v Jesenci na velmi dobré 
úrovni. Svědčí o tom hojná návštěva pravidelných 
či jednorázových akcí. Tyto jsou průběžně 
obměňovány a doplňovány tak, aby si každý mohl 
vybrat tu svoji oblíbenou. Tento rok se uskutečnilo 
už několik větších akcí, jako byla Ostatková zábava, 
tradiční hudebně taneční zábava nebo oslava MDŽ. 
A právě proběhlé Velikonoce neznamenaly pouze 
výzdobu jednotlivých prostor domova jarní 
a velikonoční tématikou, k atmosféře přispěli 
jednak sami uživatelé, kteří se podíleli na přípravě 
perníčků s motivy Velikonoc, včetně jejich zdobení, 
stejně tak patří dík Rotary Clubu Prostějov, který 
sponzorsky věnoval našemu domovu bezmála dvě 
desítky velikonočních beránků, vyrobených 
b u d o u c í m i  p e k a ř i ,  c u k r á ř i  a  k u c h a ř i  
z prostějovských škol. Club zde uhradil náklady na 
upečení, zdobení a rozvoz do vybraných domovů 
a zdravotnických či sociálních zařízení. Beránci 
nakonec skončili, jak jinak, na jídelníčku našich 
uživatelů. 

Bez přispění drobných i větších donátorů by se 
ovšem řada aktivit a činností nemohly v domově 
zrealizovat. Mnohým přitom může připadat 
samozřejmé, že se uskuteční nějaké kulturní 
vystoupení či společenská událost nebo že se 
zorganizuje výlet pro uživatele. Jejich zajištění 
mnohdy závisí právě na sponzorských darech, 
kterých ale není nikdy dost. Přehled jednotlivých 
aktivit mohou rodiny uživatelů či potencionální 
zájemci o poskytování sociální služby sledovat na 
webových stránkách domova. K těm příštím budou 
patřit kupříkladu: Pálení čarodějnic, opékání 
kabanosu, oslava Dne matek nebo tradiční 
Sportovní hry, na něž zveme spřátelené domovy 
z celého kraje, a řada dalších. 

Za brány domova mohou zájemci vstoupit kdykoli 
prostřednictvím webu, ale také přímo během Dne 
otevřených dveří, obvykle konaného na podzim 
v rámci Týdne sociálních služeb,  na který je vždy 
srdečně zvána široká veřejnost. 

Mgr. Yvona Andělová,
sociální pracovnice DD Jesenec, p.o.



Pondělí  12. května  2014 v 18 hodin 
vernisáž výstavy
zámek Konice

KOUZLO ŠIKOVNÝCH 
RUKOU

Otevřeno od úterý 13. května  do středy 
21. května. Ve všední dny od 9 hod. do 12 
hod. a od 13 hod. do 16 hod.

.
Středa 14. května 2014 v 19 hodin,
zámek Konice

TO NEJLEPŠÍ ZE  ZUŠ
Nejlepší žáci a učitelé ZUŠ Konice
Laureáti cen ze soutěží MŠMT.
Zazní klavír, kytara, klarinet, trubka….
Vstupné: dobrovolný příspěvek

Sobota 24. května v 19 hodin
Janáčkovo divadlo v Brně

LABUTÍ JEZERO
Petr Iljič Čajkovskij (1840-1893) / Robert 
Strajner
Romantický balet o lásce prince k princezně 
zakleté do labutě. 
Odjezd autobusu v 17.00 hodin.
Vstupné 550,- Kč, důchodci 435,-Kč,
děti + ZTP 355,-Kč.

Pondělí 2. června 2014 v dopoledních 
hodinách 
začátek v 9.00 hod.
zámek Konice

DĚTSKÝ DEN NA ZÁMKU
pro děti MŠ  a 1. -  2. třídy ZŠ
Pro děti připraveny sladké odměny.

V programu vystoupí kapela Neopets a žáci 
hudebního i tanečního oboru  ZUŠ Konice. 

Zima 2013  

Prohlídková trasa

Od září 2013 do května 2014 bude 
otevřena prohlídková trasa v konickém 
zámku a Turistické informační centrum 
Konice pouze ve všední dny.
Otevírací doba TIC po dobu vedlejší 
turistické sezony (září - květen): pondělí - 
Pátek 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod., 
sobota - neděle zavřeno. (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)
Otevřena nová stálá expozice obrazů 
malíře Václava Ježka.

Konické štrapáce

a Na kole okolo Konice.

Obě tyto turistické akce se uskuteční v sobotu 
21.června 2014. Pro pěší turisty jsou připraveny 
trasy 10,20,35 a 50 km. Pro cykloturisty trasy 
20,40,60,90 a 120 km. Start je průběžný od 6.30 do 
9.30 v restauraci  Na Bytovkách. Cíl je od 10.00 do 
19.00 opět v restauraci Na Bytovkách. A na co se 
účastníci mohou letos těšit ? Kdo úspěšně 
absolvuje některou z uvedených tras, obdrží v cíli 
nový pěkný diplom, malé občerstvení, drobný 
dárek a razítko do vandrovní knížky. Další 
odměnou bude radost z pohybu na čerstvém 
vzduchu a setkání s ostatními turisty.V době 
pochodu bude otevřen zámek, kde je možno 
zhlédnout mimo jiné zajímavosti  i unikátní sbírku 
seker a sekerek . V rámci pochodu a cyklojízdy je 
také možné navštívit nad Ponikví místo, kde byla 
umístěna sovětská posádka a kde je zřízeno malé 
muzeum. Proto bych vás chtěl  jménem 
přerovských a konických turistů co nejsrdečněji na 
tyto akce poznat. Zvláště chci pozvat rodiče s dětmi, 
ale také  přátele pohybu všech věkových kategorií.                                                                                                                                                               

Stanislav Dostál
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ŽIJÍ S NÁMI…..

Psi, kočky, králíčci, fretky, morčátka a spousta 
dalších……

V dnešním článku se budeme stručně věnovat 
BORELIOZE, která je v tuto dobu aktuální.  S touto 
spirálovitou bakterií má bohužel již spousta lidí 
osobní  zkušenost .  Přenášejí  j i  kl íšťata.  
Předpokládá se, že k přenosu je potřebný delší 
kontakt s parazitem, proto je klíště nejčastějším 
přenašečem, ale v poslední době se připouští 
přenos i přes jiný krev sající hmyz. 
U člověka se časná nákaza může projevit za několik 
dní či týdnů typickou červenou skvrnou s bledým 
středem, tzv. erythema migrans. Můžou ji provázet 
příznaky podobné chřipce. V této chvíli je infekce 
dobře léčitelná antibiotiky dostatečně dlouhou 
dobu a v dostatečné dávce.  Bohužel asi u poloviny 
nakažených tato skvrna nevznikne, a člověka ani 
nenapadne, že by mohlo jít o boreliozu a ne jen o 
nachlazení či chřipku.  Pokud se borelie dál šíří po 
tě l e ,  i m u n i t n í  sys té m  a  a n t i b i o t i ka  j e  
nezlikvidovaly, můžou způsobit poškození řady 
orgánů. Nejvíce se jim líbí v kloubní výstelce a 
v obalech nervů. Nejčastější potíže se tedy 
vyskytují v pohybovém aparátu a pak v orgánových 
systémech, ke kterým vedou právě nervy, které 
borelie poškodily. Vývoj nemoci je pozvolný, 
borelie se množí pomalu. Za chronickými 
zdravotními obtížemi tak klidně může stát nákaza 
před x lety. Diagnostika boreliozy je často 
problematická. Může se stát, že imunitní systém 
oslabeného těla už nepracuje správně a krevní 
testy na protilátky jsou negativní. Lékař pak stojí 
před otázkou, zda potíže jsou způsobené boreliemi, 
nebo mají jinou příčinu. 
U psů se nevyskytuje typická skvrna erythema 
migrans, příznaky časné nákazy jsou: náhlé 
kulhání, otoky a bolestivost kloubů, apatie, teploty 
a nechutenství. Další průběh nákazy je obdobný 
jako u lidí. Psi se dají proti borelioze očkovat, což je 
nesporná výhoda oproti lidem. Vzhledem k drahé a 
problematické diagnostice a interpretaci výsledků 
bych proto vakcinaci velmi doporučila. Ideální je ji 
zahájit v mladém věku a udržovat hladinu 
protilátek každoroční revakcinací.  Borelioza je 
navíc nepříjemná v tom, že jednou prodělaná 
infekce bohužel nechrání před další možnou 
nákazou!  Přímý přenos na člověka ze psa, 
například ze slin, nebyl prokázán, borelie se nejspíš 
potřebují pustit rovnou do krevního řečiště. Čistě 
teoreticky může pes být ale rezervoárovým 
zvířetem. K přenosu tedy může dojít tak, že se 
parazit nejdříve napije na zvířeti, posbírá borelie 
a pak navštíví majitele a dojde k přenosu. 
Prevence je všeobecně známá. Používání 
antiparazitárních preparátů pro zvířata, repelentů 
pro lidi, pravidelné prohlížení, včasné vytažení 
klíštěte a použití preparátů s jodem na dezinfekci.  
Vytažené klíště je možné nechat vyšetřit na 
přítomnost borelií  a tak mít možnost zahájit 
včasnou diagnostiku a léčbu. Stačí dát klíště do lihu 
a zaslat do laboratoře, která tato vyšetření provádí. 
Vyšetření stojí kolem 600,-Kč.
Borelioza není smrtelné onemocnění, nezabíjí, ale 
dokáže život nepříjemně změnit, tak buďte opatrní 
a nepodceňujte prevenci.

Hezké jaro přeje MVDr. EVA KOUŘILOVÁ

Oznámení o době a místě 

konání voleb

do Evropského parlamentu 

2014

Ve smyslu ustanovení §32 odst. 2 zákona 
č. 62/2003 Sb. O volbách do Evropského 
parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen “zákon”), a podle 
vyhlášky Ministerstva vnitra č. 409/2003 Sb. 
O provedení zákona, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen “vyhláška”)

oznamuji,

že volby do Evropského parlamentu ve městě 
Konici se budou konat ve dnech:

pátek 23. května 2014 od 14.00 do 22.00 hod.
sobota 24. května 2014 od 8.00 do 14.00 hod.

v uvedených volebních místnostech:

1) volební okrsek č.1 - Konice: sídlo volebního 
okrsku je Konice, ul. Kostelní č. 46 (zámek). Do 
území volebního okrsku patří v Konici ulice 
Husova, Zahradní, Komenského, Za Nádražím, Na 
Příhonech, Sportovní, Jiráskova, Bídov, Kružíkova, 
Radošovec, Vápenice, Podladínský mlýn a místní 
část Ladín.

2)volební okrsek č 2 - Konice: sídlo volebního 
okrsku je Konice, ul. Kostelní č. 46 (zámek). Do 
území volebního okrsku patří v Konici ulice 
Vyšehrad, Cihelna I, Cihelna II, Vrchlického, 
Hřbitovní, Zádvoří, Švehlova, Smetanova, 
Karafiátova, Staré Město, E. Beneše, Vodní, Tyršova, 
9. května, Ovčírna, Chmelnice, Kostelní, Pod 
Cihelnou, Nad Šafranicí, Masarykovo náměstí 
a Březský Vrch.

3) volební okrsek č. 3 - Nová Dědina: sídlo 
volebního okrsku je v kulturním domě v Nové 
Dědině č.33. Do území volebního okrsku patří 
místní část Nová Dědina.

4) volební okrsek č. 4 - Čunín: sídlo volebního 
okrsku je v zasedací místnosti bývalé školy 
v Čuníně. Do území volebního okrsku patří místní 
část Čunín.

5) volební okrsek č. 5 - Runářov: sídlo volebního 
okrsku je v místní knihovně v Runářově č. 26. Do 
území volebního okrsku patří místní část Runářov.

6) volební okrsek č. 6 - Křemenec: sídlo 
volebního okrsku je v místní knihovně v Křemenci 
č. 9. Do území volebního okrsku patří místní část 
Křemenec.

Upozorňuji voliče na povinnost prokázat při 
hlasování svoji totožnost a státní občanství.

František Novák
starosta města Konice

Kdo by to zase čekal?

V nedávné době tohoto roku nastala situace, o níž 
raději nikdo nehovoří.  Meteorologové sice hlásili 
prudké deště s bouřkami , ale na obce z blízkého 
okolí dopadly ne prudké deště, ale i kroupy a foukal 
prudký nárazový vítr o síle vichřice. Příval vody 
z oblohy byl takový, že s sebou v postižených 
místech bral vše, co mu přišlo do cesty. Zahrádkáři , 
když bylo po všem, měli jen oči pro pláč. Ale voda se 
dostala i do vnitřních prostor domů a to ne od 
spodu, z protékající vody kolem domů, ale přes 
okna a střechy a i ventilačními otvory na mnoha 
domech byly  poškozeny i izolační omítky. Takovou 
sílu měl vítr síly vichřice, který s sebou unášel 
velké kroupy a přívaly vody. Nestalo se to poprvé. 
Pokud si dobře vzpomínám, tak již někdy v r. 1998 
byla i část Prostějova, v místní části Vrahovice, 
postižena stejným atmosférickým jevem. Stejně 
tak i rekreační oblast na přehradě. Ve Vrahovicích 
jsme prováděli prohlídku poškozené střechy od 
krup, která byla z vnitřního pohledu z půdy jako 
v akčním filmu. Celá byla proděravěná otvory, do 
kterých jsem vsunul celý palec ruky. Klient dostal 
uhrazenou celou škody a to včetně deskového 
podbití. 
Ale vraťme se do tohoto roku. Jedna naše klientka 
nechala v poschodí obytného domu nedaleko 
Konice otevřené okno na ventilaci a déšť unášený 
větrem při této bouřce pronikl do pokoje. Také 
odsavačem par natekla voda do kuchyně 
a poškodila nejen odsavač, ale i elektroinstalaci ve 
sporáku. Škoda je předběžným odhadem za 
60.000,-Kč včetně podlahy, malby, promočených 
ostatních věcí a úklidu . Nebyla to jediná škoda, 
kterou tyto deště s vichřicí způsobily, ale tato paní 
měla štěstí. Dům i s domácností si hned začátkem 
roku přepojistila.  5let  starou a stále funkční 
pojistnou smlouvu jsme přepracovali do úplně 
nového pojistného produktu, ve kterém má 
zahrnutou i asistenci při poruše v domě 
a domácnosti a nemusí se bát, že by ji pojišťovna 
odmítla tyto škody uhradit. Pojišťovna hradí 
i materiál do určené výše. Také jsme jí nabídli 
pojištění elektrické brány a vrat na garáži na 
všechna rizika i na nezjištěného vandala. Není nic 
horšího než závistiví lidé, kteří klidně poškodí náš 
pracně vydobytý majetek a nejsou nalezeni. I na 
tato rizika má tato paní sjednáno pojištění 
nemovitosti a domácnosti. A to nesmím 
zapomenout na pojištění odpovědnosti i při 
sportu, které může platit i na území celé EVROPY. 
A úplná novinka je pojištění oprav rozvodů vody 
a topení v domě včetně výměny poškozeného 
potrubí a zednických pracích. Pokud uvažujete nad 
ochranou svého majetku, neváhejte se přijít 
poradit nebo zavolejte, přijedeme k Vám.

Jak nás kontaktovat? 

Společnost Astorie a.s. má kancelář na Masarykově 
náměstí v sousedství prodejny Zelenina. 
Zastihnete nás také na mobilním telefonu 775 769 
707, 724 073 915 a 734 685 536. Více informací 
s e  d o z v í t e  n a  w e b o v ý c h  s t r á n k á c h  

.  
Těšíme se na Vaši návštěvu: Petr Wasserburger, 
Petr Kašparovský a Ivana Valentová.

www.astorieas.cz
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