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Konická sbírka sekyr jako největší svého druhu v republice
byla slavnostně zapsána do České knihy rekordů

V sobotu 4. května 2013 proběhl na nádvoří 
konického zámku slavnostní zápis sbírky 
sekyr do České knihy rekordů. Na místo se 
d o s t a v i l  M i c h a l  J u r e č k a ,  k o m i s a ř  
z pelhřimovské agentury Dobrý den, která 
vede evidenci českých rekordů. Počítání 
sekyr skončilo na čísle 251. “Jelikož sekyra by 
měla být funkční, musely být některé 
exponáty, kterým třeba chyběla topora 
a podobně, vyřazeny.”  sdělil M. Jurečka 
divákům. I tak tento počet stačil na české 
prvenství, čímž byla  unikátní sbírka zapsána 
do databáze rekordů a kuriozit. A podle jeho 
slov budou mít sekery své zastoupení přímo 
v Muzeu rekordů a kuriozit v Pelhřimově. 
Zápis sklidil bouřlivý potlesk desítek diváků. 
Celou akcí provázel a moderoval Láďa Sovjet 
Rus. Kromě vystoupení žáků tanečního oboru 
ZUŠ Konice zde mohli diváci spatřit krásné 
představení břišní tanečnice Marcely 
Podzimkové. Před zámkem předváděli své 
umění kováři a lukostřelci. Děti si mohly 
zadovádět na skákacím hradu a ti starší třeba 
vyzkoušet  střelbu z pušky.
Jelikož se i díky dárcům sbírka neustále 
rozrůstá, nevylučuje Pavel Šín, vedoucí 
Muzea Konicka, ani to, že by se v budoucnu 
mohla sbírka ucházet o zápis do Guinessovy 
knihy rekordů. “To je ovšem i otázka peněz 
a toho, zda seženeme sponzora,” uvedl P. Šín. 
V každém případě sbírka, která se nedávno 
dostala i na obrazovky České televize 
v pořadu Toulavá kamera, zvyšuje popularitu 
našeho města.

JN

(Slet čarodějnic v mateřské škole - str. 4) 

(Pavel Šín, vedoucí Muzea Konicka, Michal Jurečka, komisař pelhřimovské agentury, Láďa Sovjet Rus, moderátor)(Dětský sbor Zvonek na Odpoledni s písničkou)

(Šermíři a lukostřelci)

(Vystoupení břišní tanečnice M. Podzimkové)

(Žáci TO ZUŠ Konice)

(Slet čarodějnic v MŠ Konice - str 4)

(Vernisáž výstavy Kouzlo šikovných rukou )

POZVÁNKA



   

Usnesení č.45/2013
1.Schvaluje rozpočtová opatření č. 9, 10, 11, 12, 13, 
14 a 15/2013, která se týkají: a) č.9/2013 – na 
základě dopisu MPSV ČR č.j.2013/15296-211 ze 
dne 8.3.2013 uvolňuje Krajský úřad Olomouckého 
kraje účelovou neinvestiční dotaci ve výši 
401.921,- Kč, která je určena na úhradu nákladů 
souvisej ících se zabezpečením činností  
vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany 
dětí v roce 2013 – 1. pololetí. V příjmech bude 
rozpočtováno na položku 4116, ÚZ 13011 401 
921,- Kč. Ve výdajích bude rozpočtováno: § 6171 
položku 5011 ÚZ 13011 org. 3000000 - 
265.268,- Kč, § 6171 položku 5031 ÚZ 13011 org. 
3000000 - 100.480,- Kč, § 6171 položku 5032 ÚZ 
13011 org. 3000000 - 36 173,- Kč, b) č.10/2013 – 
poskytnutí příspěvku od Úřadu práce na vytvoření 
pracovních příležitostí  v rámci veřejně 
prospěšných prací, spolufinancovaného ze 
státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu 
č . M P  –  V N  –  2 4 / 2 0 1 3   č .  p r o j e k t u  
CZ.1.04/2.1.00/03.0015 ve výši 75.000,- Kč. 
V příjmech bude rozpočtováno: položka 4116 
N,Z,ÚZ 33513234 - 63.750,- Kč, položka 4116 
N,Z,ÚZ 33113234 - 11.250,- Kč. Ve výdajích bude 
rozpočtováno – 4 pracovníci komunální služby.
Paragraf - Položka - N,Z,ÚZ  - org. -  Kč
3639  5011  33513234  3000000  33.660,- 
3639  5011  33113234  3000000  5.940,- 
3639  5031  33513234  3000000  12.750,- 
3639  5031  33113234  3000000  2.250,-
3639  5032  33513234  3000000  4.590,-
3639  5032  33113234  3000000  810,-
Výdaje – 1 pracovník – zámek
3322  5011  33513234  3000000  8.415,-
3322  5011  33113234  3000000  1.485,-
3322  5031  33513234  3000000  3.187,-
3322  5031  33113234  3000000  562,-
3322  5032  33513234  3000000  1.147,-
3322  5032  33113234  3000000  202,-
c) č.11/2013 – navýšení výdajů na zimní údržbu ve 
výši 130.000,- Kč. Ve výdajích bude rozpočtováno: 
§ 2212 položka 5169 nákup služeb org 16000000 - 
1 3 0 . 0 0 0 , -  K č ,  §  6 4 0 9  p o l o ž k a  5 9 0 1  
nespecifikované rezervy org 05000000 - 
130.000,- Kč, d) č.12/2013 – převod finančních 
prostředků z rezerv na opravu památky místního 
v ý z n a m u  ( p a m á t n í k  o s í d l e n í  č e s k ý m  
obyvatelstvem v Runářově) ve výši 59.290,- Kč. Ve 
výdajích bude rozpočtováno na: § 3326 položka 
5171, opravy a udržování ÚZ 00211 org 09000006 
-  5 9 . 2 9 0 , -  Kč ,  §  6 4 0 9  p o l o ž k a  5 9 0 1 ,  
nespecifikované rezervy org 05000000 - 59.290,- 
Kč, e) č.13/2013 – převod finančních prostředků z 
rezerv na opravu střešního pláště budovy šaten ul. 
Sportovní 205, Konice, dle cenové nabídky ve výši  
44.528,- Kč. Ve výdajích bude rozpočtováno na: § 
3412 položka 5171 opravy a udržování org. 
16000000 - 44.528,- Kč, § 6409 položka 5901, 
nespecifikované rezervy org. 05000000 - 44.528,- 
Kč, f) č.14/2013 – účelové neinvestiční dotace 
uvolněné Krajským úřadem Olomouckého kraje ve 
výši 30.000,- Kč pro MěKS Konice na částečnou 
úhradu nákladů na projekt „Žváčkův festival 
dechových hudeb“ dle uzavřené smlouvy 
o poskytování účelových finančních prostředků. 
V příjmech bude rozpočtováno na položku 4122, 
ÚZ 00 212, ve výdajích na § 3319, položku 5336, 
ÚZ 00 212, org. 5000000,  g)č.15/2013 – účelové 
neinvestiční dotace uvolněné Krajským úřadem 
Olomouckého kraje ve výši 25.000,- Kč pro MěKS 
Konice na částečnou úhradu nákladů na projekt  

„Divadlo na zámku“ – přehlídky amatérských 
divadel dle uzavřené smlouvy o poskytování 
účelových finančních prostředků. V příjmech bude 
rozpočtováno na položku 4122, ÚZ 00 2012, ve 
výdajích na § 3319, položku 5336, ÚZ 00 212, org. 
5000000. 2.Doporučuje ZM schválit rozpočtový 
výhled města Konice na rok 2014 až 2017 dle 
předloženého návrhu. 3.Doporučuje ZM schválit 
celoroční hospodaření města a závěrečný účet 
města za rok 2012 včetně zprávy nezávislého 
auditora o výsledku přezkoumání hospodaření 
města za rok 2012 a to bez výhrad. 4.Schvaluje SMK 
s.r.o. nákup osobního auta dle podmínek 
uvedených v žádosti. 5.Schvaluje zřízení komise 
státní památkové péče ve složení: předseda: Mgr. 
L u c i e  Tyl š a rová ,  č l e n ové :  M g r.  M o n i ka  
Rozehnalová, Ing. Tomáš Němec.
6.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 a provizorní 
zajištění opěrné zdi.“ b) Schvaluje přímé zadání 
zakázky s názvem „Oprava části fasády zámku 
a provizorní zajištění opěrné zdi“ společnosti 
STAMO, s.r.o. c) Schvaluje smlouvu o dílo na akci 
„Oprava části fasády zámku a provizorní zajištění 
opěrné zdi“ mezi městem Konice a STAMO, s.r.o.
7.Schvaluje žádost občanského sdružení Muzeum 
řemesel Konicka, Cihelna II 604, 798 52 Konice, IČO  
22740678 na pořádání akce „Zápis seker do knihy 
rekordů“ a povolení úplné uzavírky místní 
komunikace ul. Kostelní v Konici v termínu 
4.5.2013 od 07:00 do 18:00hod, za předpokladu 
dodržení podmínek stanovených v rozhodnutí 
o povolení úplné uzavírky a stanovení dopravního 
značení odborem dopravy MěÚ Konice.
8.Schvaluje o.s. Muzeum řemesel Konicka výpůjčku 
prostranství před konickým zámkem, tj. části 
parcel č. 10 a 11 v k.ú. Konice dne 4.5.2013 od 8:00 
do 18:00 hod za účelem akce Zápis do knihy 
rekordů – expozice sekerek.
9.Schvaluje pronájem části parcely 695/5 
v k.ú.Konice, Masarykovo nám. o rozloze 50m2 za 
účelem provozování aquazorbingu dne 26.5.2013 – 
konická pouť p. Jakubu Kunertovi. V. Škracha 21, 
Prostějov,  za cenu 800,-Kč/ den.
10.a) Navrhuje ZM neschválit prodej části p.č. 1/1 
v k.ú. Křemenec. b)Neschvaluje povolení 
vybudovat nové parkovací stání, c)neschvaluje 
povolení rekonstrukce hracích prvků umístěných 
na pozemku p.č.st.32/1 v k.ú. Křemenec.
11.a) Schvaluje záměr prodeje hasičské zbrojnice 
č.p. 82 v Čuníně, postavené na pozemku p.č.st. 129 
a pozemcích p.č.st 129 a 313/3 v k.ú. Čunín. 
b)Schvaluje zpracování znaleckého posudku na 
zjištění obvyklé ceny za účelem prodeje 
nemovitosti dle bodu a). c)Schvaluje ukončení 
Smlouvy o nájmu nemovitosti č. 03-2000 ze dne 
17.02.2000 na pronájem garáže v č.p. 78 v Čuníně 
dohodou. V případě nesouhlasu nájemce schvaluje 
ukončení nájmu dle § 10 a § 12 zákona č.116/1990 
Sb. O nájmu a podnájmu nebytových prostor 
výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou, která se 
počítá od prvého dne po doručení výpovědi.
12.Schvaluje výpověď Účastnické smlouvy 
č. 3904731928, ze dne 27.06.2011 uzavřené mezi 
Městem Konice a společností Telefónika Czech 
republic,a.s..
13.Doporučuje ZM schválit Územní plán Konice 
formou opatření obecné povahy č.1/2013.
14.Bere na vědomí žádost SONS ČR o finanční 
příspěvek.
15.Doporučuje ZM schválit Darovací smlouvu od TJ 
Sokol Konice na objekt Sokolovny v Konici 
s přilehlými pozemky.
16.Doporučuje ZM schválit Smlouvu o budoucí 
darovací smlouvě na objekt č.ev.205 v Konici.

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

1. Schvaluje kontrolu usnesení ZM a RM za období 
od 18. února 2013 do 13. května 2013.
2. Bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ZM 
Konice z kontroly plnění usnesení RM Konice. 
3.Schvaluje účetní závěrku města Konice, 
Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice, sestavenou 
k rozvahovému dni 31. 12. 2012.
4. Schvaluje zrušení Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů místní části Křemenec a dále zrušení 
Jednotky sboru dobrovolných hasičů místní části 
Čunín.
5. Schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2013. Na 
základě plánu financování obnovy kanalizace 
a ČOV města Konice schváleného Radou města 
Konice dne 4. 3. 2013, usnesením č. 42/2013 bod 3, 
předkládá  finanční odbor rozpočtové opatření 
č. 5/2013, kdy na rok 2013 má být tvořena rezerva 
ve výši 125 000,- Kč. Rozpočtové opatření ve výši 
125.000,- Kč. bude rozpočtováno ve výdajích: 
§ 6409  ostatní činnosti, položku 5901 nespec. 
rezervy, org. 05000000 - 125.000,- Kč, § 2321 
odvádění a čištění odpad. vod, pol. 5901 nespec. 
rezervy, org.16000000 - 125.000,- Kč.
6. Ruší Zásady prodeje bytového fondu z majetku 
města Konice z 24. 6. 2008.
7. Schvaluje pravidla pro poskytování finančních 
příspěvků z rozpočtu města Konice neziskovým 
organizacím, které provozují veřejně prospěšnou 
činnost na území města Konice dle předloženého 
návrhu.
8. Schvaluje rozpočtový výhled města Konice na 
rok 2014 až 2017 dle předloženého návrhu.
9. Schvaluje celoroční hospodaření města Konice 
a závěrečný účet města Konice za rok 2012 včetně 
zprávy nezávislého auditora o výsledku 
přezkoumání hospodaření města Konice za rok 
2012, a to bez výhrad.
10. Schvaluje a vydává Územní plán Konice formou 
opatření obecné povahy č. 1/2013.
11. a) Neschvaluje prodej pozemků p.č. 5901 
a 5929 v k.ú. Konice p. Burianovi. b) Schvaluje 
prodej pozemků p.č. 5901 a 5929 v k.ú. Konice p. 
Lukáši Svobodovi za cenu 100,- Kč/m2.
12. Schvaluje prodej p.č. 99/2 v k.ú. Konice p. Petru 
Bednárovi a p. Milanu Bednárovi za cenu 
6.200,- Kč.
13. Schvaluje prodej p.č. 1155, st. 140 a 1166 v k.ú. 
Křemenec firmě Vodovody a kanalizace Prostějov, 
a.s., IČ: 49451723, za cenu 123.000,- Kč. Tato 
částka bude použita na opravy objektu v místní 
části Křemenec.
14. Neschvaluje prodej části p.č. 1/1 v k.ú. 
Křemenec.
15. Schvaluje uzavření darovací smlouvy na 
převod budovy č.p. 386 a pozemků p.č. 1486, 1487, 
1494 a 4408 v k.ú. Konice od TJ Sokol Konice do 
majetku města Konice.

 Diskuze:
-místostarosta – Informoval o pokračování práce 
pracovní skupiny Odpady pro Krajský úřad 
Olomouckého kraje a přípravy organizačního 
zajištění dostatečného množství směsného 
komunálního odpadu pro spalovnu.
-starosta – Na toto téma proběhlo setkání starostů 
a jejich zástupců, kterého se zúčastnila paní Mgr. 
Monika Rozehnalová.
-Mgr. Rozehnalová – Konstatovala, že do budoucna 
bude zákaz skládkování.
-starosta -  Předložil dopis, s žádostí manželů 
Helekalových o zbudování chodníku a úpravu 
komunikace v Hřbitovní ulici. Tento požadavek 
vzalo ZM na vědomí a tato akce bude zařazena do 
požadavku rozpočtu příštích let.
-Ing. Ullman – Dotazoval se, na plánované opravy 
objektu zámku – opěrná zeď a budova před zámkem.

strana 2   ČERVEN 2013ZPRAVODAJ KONICE

ZPRÁVY Z RADNICE
Rada

města Konice
23. dubna 2013

Zastupitelstvo
města Konice

dne 13. května 2013



-starosta – Byla podána žádost o zrušení prohlášení 
za kulturní památku na bývalou obytnou budovu 
u zámku. Tuto žádost Ministerstvo kultury přijalo, 
ale stanovilo si podmínku, zpracovat stavebně 
historický průzkum této budovy. Dále žádáme 
o dotaci na Ministerstvo kultury na opěrnou zeď 
u zámku a část fasády na zámku.
-p. Kučera – Konstatoval, že značky s názvem 
místních částí jsou nesprávné a žádá o jejich úpravu.
-Ing. Doseděl – Byly podány dvě žádosti na 
zbudování dětského hřiště, kde jedna žádost byla 
podaná o příspěvek z Nadace ČEZ a druhá byla 
zaslána do programu Podpory obnovy venkova 
Ministerstva pro místní rozvoj. Obě žádosti splnily 
podmínky přijatelnosti, ale ani jedna nebyla 
podpořena. Nyní je potřeba udělat další kroky 
k vybudování dětského hřiště a obejít případné 
sponzory, zda by nepřispěli. Dále uvedl, že pan 
Ing. Opletal přislíbil vypracovat projektovou 
dokumentaci v rámci sponzorství. Pak zůstává 
otázkou, kde toto hřiště vybudovat, zda v areálu MŠ 
Konice, nebo ZŠ a G Konice.
-starosta – V případě dotací jsme bohužel neuspěli, 
snad by se podařilo nějaké finance dát do rozpočtu 
na příští rok a také záleží, kolik by se dalo získat 
prostředků od případných sponzorů.
-Mgr. Schön – Já jsem pro zbudování dětského hřiště 
v areálu ZŠ a G Konice, kde by je plně využívaly děti ze 
školní družiny, ale i ostatní děti. 
-starosta – Nejdříve, se musí domluvit první fáze, 
kde získat prostředky, a v druhé fázi se stanoví místo.

Vzhledem k tomu, že nebyly žádné další dotazy 
a připomínky, starosta poděkoval všem přítomným 
za aktivní přístup k jednání a jelikož byly vyčerpány 
všechny body programu ZM, jednání zastupitelstva 
v 20:15 hodin ukončil.

břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat 
plynárenské zařízení a právu vstupovat a vjíždět 

Usnesení č.46/2013
1. a)Schvaluje zároveň jako Valná hromada SMK, 
s.r.o., účetní závěrku za rok 2012. b)Projedná 
návrh p. Kučery na změnu struktury SMK na 
drobnou provozovnu města.
2. a)Schvaluje zrušení předkupního práva k p. č. 
1427/1 v k.ú. Konice. b)Neschvaluje zrušení 
věcného břemene  zatížené p. č.1427/1 ve 
prospěch budovy č. p. 526 a p. č.1425 v k.ú. Konice. 
Toto upravit na právo stavby, chůze a jízdy za 
účelem vybudování, provozování a údržby 
kanalizační přípojky pro objekt kina.
3. Doporučuje ZM schválit bezúplatný převod 
pozemku p.č. 411 v k.ú. Křemenec z vlastnictví 
p. Pajchla a manželů Žouželkových do vlastnictví 
Města Konice.
4. Doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy 
o budoucí darovací smlouvě na převod budovy ev.č. 
205 v Konici od města Konice do majetku TJ Sokol 
Konice.
5. Schvaluje zveřejnění záměru prodeje části 
pozemku p. č. 2415 v k.ú. Čunín.
6. a) Schvaluje ukončení Smlouvy o nájmu 
nemovitosti č. 2011-01 ke dni 30.04.2013 
dohodou. b) Vyhlašuje záměr pronájmu části 
pozemku p. č. 8 a st. 53 v k.ú. Ladín.
7.  Schvaluje ukončení Nájemní smlouvy 
č. 7N11/53 ze dne 14. 03. 2011 na pronájem 
pozemku p. č. 1333 v k.ú. Křemenec dohodou ke 
dni 31. 12. 2012. V případě nesouhlasu 
pronajímatele schvaluje ukončení nájmu výpovědí 
dle § 677 a §678 zákona č. 40/1964 Sb., občanský 
z á k o n í k ,  v  p l a t n é m  z n ě n í ,  a  s m l o uv y  
s jednoměsíční výpovědní lhůtou ke dni 1. 10. 
2013.
8. Schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného 

v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, 
opravami a provozováním distribuční soustavy 
a plynovodních přípojek mezi JMP Net, s.r.o.  
a Městem Konice na pozemek p.č. 255/5 v k.ú. 
Ladín za jednorázovou úhradu ve výši 100,- Kč 
+ DPH.
9. 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 14.6.2013 od 16:00 hod do 3:00 
hod následujícího dne a tímto revokuje Usnesení 
RM č.43/2013,bod 10.
1 0 .  S c h v a l u j e  S m l o u v u  o  v ý p ů j č c e  
č.OS201320002952 mezi Městem Konice 
a Ekokom, a.s., Na Pankráci 1685/17, Praha 4, na 
sběrné nádoby na tříděný sběr.
11. Schvaluje žádost VETERÁN VEHICLE CLUB 
KONICE, o.s,. na parkování historických vozidel na 
Masarykově náměstí v Konici dne 15.6.2013 v době 
7:00 – 12:00 hod. za předpokladu dodržení 
podmínek stanovených v rozhodnutí o povolení 
zvláštního užívání. Zároveň povoluje bezplatný 
pronájem plochy náměstí za účelem statické 
ukázky historických vozidel.
12. Schvaluje povolení úplné uzavírky místní 
komunikace ul. Kostelní v Konici dne 16. 6. 2013 od 
9:00 do 20:00 hod z důvodů konání akce „Žváčkův 
festival 2013“ a k zajištění bezpečnosti 
návštěvníků. Pořadatel akce musí dodržet 
podmínky úplné uzavírky a stanovení dopravního 
značení odborem dopravy MěÚ Konice.
13. Schvaluje žádost p. Kuneše (pořadatele) na 
pořádání automobilových závodů Březský vrch 
(Hobby Open Cup 2013) v termínu 8. – 9.6.2013 na 
doporučení odboru dopravy MěÚ Konice, vč. 
bezplatného pronájmu městských pozemků (na 
základě smlouvy zpracované MPO MěÚ Konice), za 
podmínky zajištění dostatečného sociálního 
zařízení(WC) pro účastníky.
14. Schvaluje rozpočtová opatření č. 16, 17, 18, 19 
a 20/2013, která se týkají: a)16/2013- poskytnutí 
příspěvku od Úřadu práce na vytvoření pracovních 
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací, 
spolufinancovaného ze státního rozpočtu 
a Evropského sociálního fondu č. MP – VN -
24/2013 č. projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015 
období květen až září ve výši 375.000,- Kč, 
b)17/2013 -  poskytnutí příspěvku od Úřadu práce 
na vytvoření pracovních příležitostí v rámci 
veřejně prospěšných prací, spolufinancovaného ze 
státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu 
č . M P  – V N  - 6 0 / 2 0 1 3  č .  p r o j e k t u  
CZ.1.04/2.1.00/03.00015 období květen až říjen 
ve výši 360 000,- Kč, c)18/2013 -poskytnutí 
státního příspěvku od Úřadu práce na výkon 
pěstounské péče v souladu  s § 47d odst. 3 zákona 
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve 
znění pozdějších  předpisů, ve výši 80 000,- Kč. 
V příjmech bude  rozpočtováno: Položka 4116 ÚZ 
13010 -  80.000,-  Kč.  Ve výdajích bude 
rozpočtováno: § 4399 os. záležitosti sociálních věcí, 
pol. 5169 nákup ost.služeb, ÚZ 13010 org. 
8000000 - 40 000,00 Kč, § 4399 os. záležitosti 
sociálních věcí, pol. 5167 školení,vzdělávání ÚZ 

13010 org. 8000000 - 40. 000,- Kč. d)19/2013 – 

převod finančních prostředků z rezerv na průkazy 
energetické náročnosti budov ve výši 95.500,-  Kč. 
Ve výdajích  bude rozpočtováno na: § 6171 položka 
5901 nespecifikované rezervy org.  05000000 - 
62.500,- Kč, § 6409 položka 5901 nespecifikované 
rezervy org.  05000000 - 33.000,- Kč, § 3613 
nebytové hospodářství, položka 5169 služby org.  
16000000 - 35.000,- Kč, § 5511 požární ochrana 
profes., položka 5169 služby org. 16000000 - 
5.500,- Kč, § 3322 kulturní památky, položka 5169 
služby org. 16000000 - 14.000,- Kč, § 6171 místní 
správa, položka 5169 služby orj 1   org. 16000000 - 
15.000,- Kč, § 6171 místní správa, položka 5169 
služby orj 2 org. 16000000 - 17.000,- Kč, § 6171 

místní správa, položka 5169 služby - orj 3 org. 
16000000 - 9.000,- Kč. e) č.20/2013 – účelové 
neinvestiční dotace ve výši 85 081,07  Kč na realizaci 
projektu č. CZ.1.04/4.1.01/69.00050 v rámci 
O p e r a č n í h o  p r o g r a m u  L i d s k é  z d r o j e  
a zaměstnanost. V příjmech bude rozpočtováno: na 
položce 4116 ÚZ 14013 - 85.081,- Kč, na položce 
4116  nástroj zdroj ÚZ 33514013 - 85.081,-  Kč. Ve 
výdajích bude rozpočtováno: § 6171 místní správa 
položka 5901 nespecifikované rezervy org. 
5000000 - 85.081,- Kč, § 6171 místní správa položka 
5901 nespecifikované rezervy org. 5000000 -
15.014,- Kč spoluúčast, §6171 místní správa 
pol.5011 platy zaměstnanců, nástroj. zdroj ÚZ 
33514013 orj 0110 org 9000001 - 24.235,- Kč, 
§6171 místní správa pol.5011 platy zaměstnanců, 
nástroj. zdroj  331 orj 0131 org 9000001 - 
4.277,- Kč, §6171 místní správa pol.5031 sociální 
pojištění, nástroj. zdroj ÚZ 33514013 orj 0110 org 
9000001 - 9.180,- Kč, §6171 místní správa pol.5031 
sociální pojištění, nástroj. zdroj  331 orj 0131 org 
9000001 - 1.620,- Kč, §6171 místní správa pol.5032 
zdravotní pojištění, nástroj. zdroj ÚZ 33514013 orj 
0110 org. 9000001 - 3.305,- Kč, §6171 místní správa 
pol.5032 zdravotní pojištění, nástroj. zdroj  331 orj 
0131 or. 9000001 - 583,- Kč, §6171 místní správa 
pol.5167 vzdělávání, nástroj. zdroj ÚZ 33514013 orj 
0110 org 9000001 - 36.380,- Kč, §6171 místní 
správa pol.5167 vzdělávání, nástroj. zdroj  331 orj 
0131 org 9000001 - 6.420,00 Kč, §6171 místní 
správa pol.5139 materiál, nástroj. zdroj ÚZ 
33514013 orj 0120 org 9000001 - 7.137,- Kč, §6171 
místní správa pol.5139 materiál, nástroj. zdroj  331 
orj 0132 org 9000001 - 1.259,- Kč, §6171 místní 
správa pol.5175 pohoštění, nástroj. zdroj ÚZ 
33514013 orj 0120 org 9000001 - 4 843,- Kč, §6171 
místní správa pol.5175 pohoštění nástroj. zdroj  331 
orj 0132 org 9000001 - 854,- Kč.
15. Souhlasí v souladu s § 34a, odst. 3, zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) s užitím 
znaku města na dresy členů SDH Nová Dědina.
16. Bere na vědomí oznámení o uskutečnění 
příměstského tábora ve dnech 15. 7. - 19. 7. 2013.
17. Schvaluje zrušení usnesení RM Konice 
č. 45/2013 ze dne 23. 4. 2013, bod 6, část b,c.
18. Schvaluje smlouvu o dílo na akci „Oprava části 
fasády zámku a provizorní zajištění opěrné zdi“ 
mezi městem Konice a STAMO, s.r.o. a pověřuje 
podpisem této smlouvy místostarostu města p. Mgr. 
Petra Vařeku. Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, 
zdržel se 1
19. Schvaluje pronájem části p.č. 695/5 v k.ú. Konice 
p. Smékalové od 30. 05. 2013 do 30.09.2013 za cenu 
Kč 600,00 za podmínky povolení zvláštního užívání 
komunikace OD MěÚ Konice.
20. Bere na vědomí žádost Asociace nositelů 
legionářských tradic o finanční příspěvek.
21.  Bere na vědomí Implementační plán 
a Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 
Konicka pro roky 2013 – 2016.
22.  Schvaluje Sdružení CEPAC – Morava, 
Jeremenkova 42, Olomouc, v rámci projektu „Návrat 
do práce po 50“ pronájem zasedací místnosti č. 2012 
v 1. poschodí na zámku v Konici, Kostelní č. 46, za 
cenu 100,- Kč/hod bez DPH. Kurz (8 dní po 5 
hodinách) proběhne v termínu od června do konce 
října 2013.
23. a) Schvaluje uzavření smlouvy o krátkodobém 
nájmu části pozemku – trávníku na p.č. 695/5 
o výměře cca 16 m2 s p. M. Piňosovou od 20. 05. 
2013 do 18. 06. 2013 za Kč 160,00. b) Schvaluje 
zveřejnění záměru pronájmu části p.č. 695/5 v k.ú. 
Konice.
24. Schvaluje ukončení smluv č. 02/2000, 03/2000 
a 01/2002 o dodávce prací a služeb (obsluha 
plynových kotelen č. p. 27, 28 a 405 v Konici) mezi 
Městem Konice a SMK, s.r.o., Husova 347, Konice, 
dohodou k 30. 9. 2013.

Usnesení mimo bodu 18  bylo schváleno v poměru:  
pro  5, proti 0, zdržel se  0.
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větru a může vyhledat závadu na elektrárně. Celou 
dobu nás provázel majitel elektrárny pan Ščudla. 
Všichni byli jen v tričku, protože na začátku exkurze 
nikdo nečekal, že na kopci u větrné elektrárny fouká 
vítr...  A kdo by to byl řekl, že vítr tam opravdu fouká. 
Proto neměla naše exkurze dlouhé trvání a asi za 
hodinu a půl jsme už všichni seděli v autobusu na 
cestě do školy. 

Aneta Vévodová, Jakub Kostík- kvarta

Divadlo a radnice v Prostějově

V pondělí 29.4. jsme jeli na exkurzi do Prostějova. 
Skoro každý si myslel, že to bude nudná objížďka 
města, ale stalo se, co nikdo nečekal! I když 
v Prostějově už každý byl, uchvátila nás krásná 
secese divadla i radnice. Na radnici jsme se cítili 
jako princové a princezny, kterým všechna ta krása 
patřila. Nakonec jsme museli radnici opustit, 
protože se blížil oběd a my dostávali hlad. Zbylou 
hodinu jsme věnovali nakupování potřebných věcí. 
Nakonec jsme odjeli se skvělými zážitky zpátky 
do školy.

Věra Kopečná, 5.A

Nádherný den

29. dubna jely třídy 5.A a 5.B na exkurzi do 
Prostějova. Po příjezdu jsme šli nejprve 
do Národního domu. Paní průvodkyně byla 
příjemná, hezky nám všechno vysvětlila a o všem 
popovídala. Zavedla nás na podium, kam jsem se 
nikdy nedostala. Byla jsem ráda a už jsem cítila, jaké 
to je, když se v divadle vystupuje. Jak prohlídka 
skončila, byla jsem dojata. V 10 hodin jsme šli na 
radnici. Radnice byla moc hezká, paní průvodkyně 
nám ukázala obřadní síň, kde se mi nejvíc líbil strop. 
Bylo tam zlato, normálně zlato! Byl to nádherný 
den, jsem ráda, že jsem jela.

Denisa Huňková, 5.A

Exkurze do Prostějova

Dne 29. dubna jsme se vydali se třídou 5.A a 5.B do 
Prostějova na exkurzi do Národního domu 
a radnice. Nejdříve jsme šli do Národního domu 
a divadla. Paní průvodkyně nám ukázala jeviště, 
podium a zákulisí, kde byly kulisy a veliká opona. Šli 
jsme i na balkónek vyzkoušet si, jak to vypadá při 
představení. Potom jsme šli na radnici. Paní 
průvodkyně nás zavedla do obřadní síně, kde byly 
tajné dveře. Tam se scházeli starostové. Nakonec 
jsme se podívali po náměstí a jeli jsme domů. Ten 
den se mi moc líbil a moc jsem si to užil a přiučil se 
něčemu novému.

Tomáš Trnka, 5.B

Exkurze do Prostějova

29. dubna jsme byli na exkurzi v Prostějově. Bylo to 
tam velmi zajímavé. V 9.00 jsme šli do Národního 
domu, paní průvodkyně nám vyprávěla o jeho 
historii, napínavě jsme ji poslouchali. Byly zde 
krásné sochy i nádherný divadelní sál. Paní 
průvodkyně nám poděkovala, že jsme byli tak 
hodní. V 10.00 jsme šli na radnici. Radnice už 
z venkovního pohledu vypadala úchvatně. Vešli 
jsme přes krásné dveře ze zlata. Paní průvodkyně se 
nám představila a začala s prohlídkou. Ukázala nám 
krásné lampy, které byly po stranách všech 
místností na radnici. Po chvíli jsme se šli podívat do 
obřadní síně. Ten strop, co tam byl, byl nádherný. 
Prý se na něj spotřebovalo 4,5 kg zlata, na to jsem 
vykulila oči. Měla jsem krásný zážitek z dnešního 
dne.

Nikola Jedličková, 5.A 

MŠ Konice
Slet čarodějnic v mateřské škole

Dne 30.4. jsme si užili správný čarodějnický rej, den 
plný her a zábavy. Od rána se to v  naší MŠ hemžilo 
čarodějnicemi a samozřejmě i čaroději. Každý byl 
jiný, originální, včetně všech zaměstnanců. 
Zajímavé byly nejen čarodějnické kostýmy, ale 
i účesy, klobouky a  nezbytná košťátka. Velký slet 
byl zahájen průvodem. Čarodějnice proletěly obcí, 
obkroužily náměstí a kolem zámku zamířily na 
školní zahradu. Lidé jen zírali, kde se tolik malých 
čarodějniček vyrojilo. Na zahradě mateřské školy 
čekalo čarodějnice spoustu zábavy. Předvedly  své 
umění v letu na koštěti, prolézaly pavučinou, vařily 
čarodějnický lektvar za pomoci zaříkávadla a ještě 
předváděly další jednoduché disciplíny, aby 
trénovaly svou zručnost. A nechyběla velká 
čarodějnická diskotéka, tancování s koštětem i bez. 
Všichni byli úspěšní a zasloužili si pár sladkostí. Byl 
to opravdu úžasný,  a hlavně čarovný den.

 Děti přály maminkám k svátku

Letošní svátek matek připadl na neděli 12. května. 
I my jsme nemohli tento významný den opomenout 
a již tradičně si děti vlastnoručně vyrobily drobné 
dárečky a přáníčka pro své maminky. V letošním 
roce děti přály maminkám vystoupením, při 
kterém jim zazpívaly písničky, zarecitovaly 
básničky a zatančily tanečky. Tím poděkovaly 
za jejich lásku, obětavost, péči a trpělivost. Při 
závěrečném předávání dárečků maminkám od 
jejich nejmilejších se v nejednom oku zaleskla 
slzička dojetí. Děti ze třídy ,,Koťátek“ navštívily 
babičky v Domově důchodců v Jesenci a svým 
vystoupením je potěšily a vyčarovaly úsměv na 
jejich tváři. Poděkování patří panu Studenému, 
který sponzoroval dopravu pro děti.

MŠ Konice

Návštěva v Bopfingenu

Partnerství mezi Realschule Bopfingen a naší 
školou trvá již 19 let. Letošní návštěva studentů 
našeho gymnázia v Německu byla dokonce 
jubilejní, v pořadí dvacátá! Proběhla na počátku 
května.   Zatímco loňská skupina německých dětí 
u nás pátrala spolu se svými českými kamarády po 
stopách Napoleona Bonaparte na Moravě, my jsme  
letos v oblasti kolem Bopfingenu "objevovali" 
Římany a Kelty. Kolem města Aalen jsou totiž 
mnohé archeologické vykopávky dokazující 
existenci významného římského tábora z počátku 
n a š e h o  l e t o p o č t u .  A  v  p o s l e d n í  d o b ě  
k zajímavostem oblasti kolem Aalenu, do které 
patří i městečko Bopfingen, přibyly nové objevy 
keltských sídlišť. Například u kopce Ipf, který se 
dominantně tyčí právě nad Bopfingenem. Protože 
naše cesty vedly také do Norimberka, měli jsme 
možnost kromě krás tohoto historického města 
prohlédnout si i rodný dům a současně dílnu 
významného malíře a rytce Albrechta Dürera. Pro 
obě školy se naše vzájemné výměny staly již dávno 
dobrou tradicí ,  která bude pokračovat  
v následujím školním roce. 

Mgr. Naděžda Grenová

(česká skupina v Norimberku)

(David, Dominik a Karel v Mnichově, 
Olypiazentrum

Exkurze

Dne 20. 5.  ráno se naše třída kvarta spolu s 9.A 
zúčastnila krátké prohlídky větrné elektrárny 
v Brodku u Konice. Mohli jsme si z blízka 
prohlédnout elektrárnu a podívat se přímo do ní. 
Uvnitř jsme viděli počítač, který měří rychlost 
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ZŠ a G Konice

Možnost objednání České knihy rekordů 
i se zápisem Sbírky seker v Konici. 
Cena knihy 330 Kč.
Předprodej vstupenky na Hanácké Benátky, 
které se konají 8.6. 2013 v Litovli.
Program na : www.mklitovel.cz ,
cena v předprodeji 150 Kč / 50 Kč. 

Novinky



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 Domov důchodců Jesenec, 
p.o.

Domov důchodců Jesenec, p.o.

Posláním Domova důchodců v Jesenci (dále jen Domova) 
je poskytovat celodenní zdravotní a sociální péči 
seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří již 
nejsou schopni se sami o sebe postarat tak, aby mohli 
i nadále žít důstojný a spokojený život. 
Historie a  současnost
Domov sídlí v obci Jesenec, v objektu bývalého barokního 
zámku z počátku 17. století, který byl postavený na jižním 
svahu zámecké Horky, na místě tvrze. Autorství zámku je 
přisuzováno významnému architektovi Janu Blažeji 
Santinimu Aichlovi. Zámek původně sloužil jako letní 
sídlo řady majitelů, kupř. moravského panského rodu Páni 
ze Zástřizl. Naposledy jej vlastnily řádové sestry 
Dominikánského řádu, které zde působily až do roku 
1974. K zámku patří zámecký park, dříve využívaný jeho 
obyvateli k odpočinku. K rozvojovým cílům Domova do 
roku 2020 náleží jeho revitalizace a zpřístupnění široké 
veřejnosti. 
V těsném sousedství zámku se nachází další vzácná 
barokní stavba – kostel zasvěcený sv. Liborovi, patronovi 
všech nemocných - ten je však samostatným subjektem. 
Kostel vznikl díky daru šlechtičny Zuzany Kateřiny 
Liborie z Ditrichů.
V současnosti, od roku 2006, je zámek majetkem 
Olomouckého kraje, Domov je pak krajskou příspěvkovou 
organizací. Kromě hlavní stavby zámku k Domovu patří 
přístavba z počátku 60. let, navazující na tuto budovu, 
a dále samostatný objekt, sloužící dříve k hospodářským 
účelům. Sociální služby jsou v Jesenci poskytovány od 
roku 1932, i když v minulosti byly určeny pro jinou 
věkovou kategorii a jiný typ uživatelů.  
Od města Konice je Jesenec vzdálen asi 3 km, od 
Prostějova 25 km a od Olomouce pak 38 km. Obec je 
dostupná jak autobusovou, tak vlakovou dopravou. Obec 
má přes 300 obyvatel, přes 50 je jich z našeho Domova. 
Nachází se zde obchod, pohostinské zařízení, lahůdkárna 
a sídlo místních dobrovolných hasičů. V kulturním domě 
nabízí své služby kadeřnice, je zde obecní knihovna a koná 
se tu především řada kulturních vystoupení 
a společenských akcí pro místní obyvatele a širokou 
veřejnost z Konicka a okolí. V objektu sídlí rovněž obecní 
úřad. Již tři století se v Jesenci konají poutě sv. Libora. Přes 
obec vede naučná stezka Kladecko. 
Kapacita Domova
Kapacita Domova je 75 míst, a to v jedno (5 pokojů), dvou 
(15 pokojů), tří (9 pokojů) a vícelůžkovém pokoji 
(3 pokoje). V posledních třech letech doznalo zařízení 
významných změn, jejichž cílem bylo zlepšit komfort jeho 
obyvatelům, odstraňování bariér  a snížení rizik, které 
způsobuje samotný objekt, patřící do památkové ochrany. 
Došlo tak k nárůstu počtu jednolůžkových pokojů – 
vznikly čtyři nové, rozdělením vícelůžkových pokojů na 
menší vznikly další tři dvoulůžkové pokoje. Z půdních 
prostor přilehlé budovy k zámku vloni přibyly tři další 
pokoje a zázemí pro personál, odlehčilo se tak stávajícím 
pokojům v jiném oddělení. Přístup do těchto prostor 
umožňuje schodišťová plošina. Z důvodu bezpečnosti 
a lepší orientace došlo i k novému rozdělení Domova na 
pět oddělení. Rovněž byly odstraněny bariéry v podobě 
schodů uvnitř hlavní budovy tak, aby se zde mohly lépe 
pohybovat i osoby na invalidním vozíku či klienti 
používající chodítko a jiné kompenzační pomůcky, 
s výtahem ve 3. patře pak byla spojena půdní vestavba 

z 90. let minulého století, jinak přístupná po točitých 
schodech. V plánu je ještě mj. rozdělení posledních dvou 
čtyřlůžkových pokojů na dvoulůžkové. V hlavní budově se 
nachází výtah s nosností 21 osob, vstup do její přístavby 
umožňuje nájezdová plošina pro vozíčkáře, dokončená 
opět koncem loňského roku. 
Zásady poskytované služby
·K uživatelům přistupujeme individuálně
·Respektujeme potřeby a zájmy uživatelů a jeho vlastní 
volbu
·Respektujeme lidská práva a svobody
·Podporujeme nezávislost a samostatnost uživatelů
·Úzce spolupracujeme s rodinami uživatelů
·Pracujeme společně a provázaně jako tým
·Klademe důraz na odbornost a kvalitu personálu 
a poskytovaných služeb a jejich zvyšování 
Cílová skupina
Sociální služba je v Jesenci poskytována osobám, které 
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, jejich situace 
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby,  nebo se ocitli v sociální 
situaci, kterou nejsou schopni vyřešit vlastními silami za 
pomoci okruhu blízkých.
 Naši cílovou skupinu tvoří:
·dospělé osoby ve věku 50-65 let s lehkým tělesným 
a mentálním postižením, se sníženou soběstačností
·mladší senioři od 65 do 80 let se sníženou soběstačností
·starší senioři nad 80 let se sníženou soběstačností
·Sociální službu neposkytujeme, jestliže:
·neposkytujeme službu, o kterou žadatel žádá, jestliže 
zdravotní stav žadatele vyžaduje poskytování akutní 
zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení,
·zájemce je zdrojem infekčních nebo parazitárních 
onemocnění,
·ohrožuje sebe a okolí akutní nestabilizovanou duševní 
nemocí nebo Alzheimerovou nemocí,
·svým chováním narušuje kolektivní soužití, zejména 
z důvodu závažné duševní nebo mentální poruchy,
·jde o osoby trpící chronickou duševní nebo závažnou 
mentální poruchou,
·zájemce má speciální dietu, sondu apod.,
·máme naplněnou kapacitu zařízení,
·zájemce nespadá do naší cílové skupiny,
·nejsme schopni naplnit osobní potřeby a cíle zájemce 
o službu,
·osoba potřebuje pobyt v domově se zvláštním režimem či 
na uzavřeném oddělení.
Poskytované služby
V  D o m ově  p o s k y t u j e m e  s o c i á l n í ,  z d ravo t n í ,  
ošetřovatelskou a rehabilitační péči. V souladu se zákonem 
o sociálních službách dále poskytujeme ubytování, 
stravování, pomoc při hygieně, zprostředkování kontaktu 
se společenským prostředím, aktivizační činnosti, pomoc 
při obstarávání práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí. Služba je vždy „ušitá na míru“ 
každému jednotlivému uživateli, jeho potřebám a zájmům, 
tj. je spolu s uživatelem individuálně plánována. 
Cílem sociální péče je zvýšit kvalitu života uživatele, 
zapojit ho do běžných denních činností a života komunity 
či širší společnosti. Při aktivizaci zohledňujeme jeho 
chronologických věk, zdravotní stav a případné zdravotní 
postižení. Podporujeme uživatele v udržení, popřípadě 
znovunavázání kontaktu s přirozeným prostředím 
(rodinou, přáteli, bývalými sousedy či spolupracovníky). 
Radou či pomocí napomáháme při uplatňování práv 
a oprávněných zájmů, jedná se o komunikaci s úřady – 
ponejvíce s orgány státní správy a veřejné správy, notáři 
a soudy, stále častěji i s finančními a exekučními úřady 
(v záležitostech, které spadaly do minulosti uživatele, 
a nebyly řádně řešeny a ošetřeny, i těch ze současnosti). 
Provádíme pro uživatele nákupy menšího či většího 
charakteru, dle jeho přání a potřeb, odvoz jeho osobních 
věcí do opraven a nákupy hygienických, zdravotnických 
potřeb a pomůcek.
Úhrada za služby
Za poskytované služby uživatel hradí částky dle 
poskytnutého ubytování a diety. Denní úhrada za pobyt se 
pohybuje dle počtu lůžek na pokoji, a to od 95 Kč u tří 
a vícelůžkového pokoje, 120 Kč ve dvoulůžkovém pokoji 
a 130 Kč v jednolůžkovém pokoji. Pokoje uživatelů jsou 
přitom vybaveny standardním nábytkem, všechny postele 
jsou elektrické, polohovací. Uživatelé mohou mít na 
pokojích vlastní spotřebiče (televizi, lednici, rádio aj.) 
a drobný nábytek dle dohody s poskytovatelem.  
Stravu zajišťuje kuchyně Domova, a to tři hlavní jídla

a dopolední a odpolední svačiny. Za klasickou racionální 
stravu uživatel platí 155 Kč denně, za žlučníkovou dietu 
156 Kč a za diabetickou stravu či žlučníkovo/diabetickou 
dietu hradí 158 Kč denně - diabetici dostávají navíc 
2. večeři. Jídelníček je sestavován stravovací komisí, je 
přitom přihlíženo k aktuálnímu ročnímu období, výši 
stravovací jednotky a požadavkům na racionální stravu 
s ohledem na zdravotní stav uživatelů. V částce za pobyt 
a stravu je zahrnut úklid, prádelenské služby, drobné 
opravy prádla. Za poskytovanou péči uživatel zaplatí 
částku ve výši přiznaného příspěvku na péči. 
Návazné služby
Dle zájmu uživatele zprostředkujeme služby pedikérky 
a holičky, dále duchovní služby, poštovní služby, ověřování 
podpisů a listin, právní poradenství, zhotovování OP aj. Za 
úhradu poskytujeme další služby jako jsou kopírování, 
telefonní hovory, dopravu uživatele služebním vozidlem, 
nákupy a další. Z vlastních prostředků si uživatel dále 
hradí doplatky za léky a zdravotní pomůcky dle sazebníku 
VZP (jejich dovoz zajišťuje Domov dle zájmu a potřeb 
uživatele), dále si platí regulační poplatky u lékaře a za 
pobyt v nemocnici. V zařízení působí praktický lékař, 
dojíždí sem rehabilitační pracovnice – Domov disponuje 
dobře vybavenou rehabilitační místností,  rehabilitace je 
dle potřeby rovněž vykonávána přímo na pokoji uživatele. 
Jednou měsíčně zde dochází psychiatr. K dalším 
odborníkům jsou naši uživatelé dle potřeby dováženi.  
Volnočasové aktivity
Domov nabízí svým obyvatelům široké vyžití a řadu 
aktivit k zaplnění volného času, odpoutání od samoty, 
nemoci či integrace do společnosti nebo ke zmírnění 
stresů. K udržení schopností a dovedností slouží 
r e m i n i s c e n č n í  t e r a p i e ,  t r é n o v á n í  p a m ě t i ,  
psychomotorická cvičení, léčebný tělocvik, pracovní 
terapie. V oblibě jsou Filmový klub, Klub kafíčkářů či 
Narozeninový klub. Pravidelně zpíváme při harmonice, 
nebo „jen tak“ či s použitím Orfových nástrojů. V nabídce je 
canisterapie či terapie s Bertou, což je náš velký králík, 
původně zakrslý. Pravidelně pořádáme sportovní soutěže, 
a to v rámci domova – v oblibě jsou šipky, kuželky, 
pétanque a Člověče nezlob se, jednou ročně – už osm let, 
organizujeme sportovní hry, na které zveme týmy ze 
spřátelených zařízení. Naše družstvo pak několikrát ročně 
vyjíždí sbírat medaile do jiných domovů. Dvakrát ročně se 
v Domově konají hudebně taneční zábavy Ostatková 
veselice a Vinobraní. K odpočinku slouží několik teras 
a posezení a rovněž odpočinková zóna za třetí budovou, 
kde dvakrát ročně opékáme s uživateli kabanos či jiné 
dobroty a kde se nacházejí již zmíněná sportoviště 
kuželek a pétanque. Aktivní odpočinek nabízí sad 
a zahrada se skleníkem.  
Přijímání žádostí
Žadatelé o naši službu naleznou řadu informací o Domově 
na webových stránkách Domova vč. žádosti o přijetí do 
Domova. Po podání a schválení žádosti komisí pro 
posuzování žádostí o přijetí do DD Jesenec jsou zájemci 
o službu zařazeni do jednoho ze čtyřech pořadníků, a to 
podle počtu získaných bodů – jsou zvlášť pro muže a ženy 
s vyšší mírou dopomoci (a umísťováni jsou v bezbariérové 
části Domova) a pro osoby s nižší mírou dopomoci. 
V případě volného místa je žadatel na prvním místě 
osloven k sepsání smlouvy o poskytování sociální služby. 
Pro přijetí tedy již není rozhodující doba od podání 
žádosti, ale potřebnost sociální služby, tj. závislost 
žadatele na pomoci jiné fyzické osoby. Pokud zájemce 
o službu zařazený do pořadníku nemá aktuálně zájem 
nastoupit, může být jeho žádost přeřazena do evidence 
a v případě potřeby, z jeho podnětu, je tato žádost znovu 
přehodnocena (obodována) a dle počtu bodů opět 
zařazena do příslušného pořadníku a následně 
uspokojována. Bodovací systém je jednotný v rámci všech 
příspěvkových organizací Olomouckého kraje od 
července 2012, náš Domov ale žádosti boduje a hodnotí 
v příslušné komisi již od roku 2010. V naléhavých 
případech, kdy u žadatele kupř. hrozí ohrožení na zdraví či 
životě, může být žádost evidována a posuzována jako 
mimořádné přijetí. Přijetí do našeho Domova se obvykle 
pohybuje v řádech několika měsíců.
V případě zájmu lze kontaktovat sociální pracovnici 
Domova. Po předchozí telefonické domluvě umožníme 
zájemci či rodinným příslušníkům prohlídku našeho 
zařízení a rádi poskytneme odpovědi na všechny vaše 
dotazy.   

Mgr. Yvona Andělová, sociální pracovnice DD Jesenec, p.o.
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Program MC Srdíčko

                                            Červen  2013 

Program pro rodiče s dětmi – červen (8-13hod.)
St 5. 6. – Vodní svět
St 12. 6. – Poznáváme barvičku - červená
St 19. 6. – Hrajeme si na pohádku
St 26. 6. – Školička Anička
Setkávání generací v Srdíčku (14-18hod.)
Každou středu (5.6.,12.6.,19.6.,26.6.) - trénink 
paměti, cvičení, jóga, ruční práce, připomínání 
si různých výročí, lidových tradic a zvyků
Mimořádné akce  - červen 
Dětský den na zámku – pondělí 3. června 
od  9 do 13 hodin
Tvořivá dílna v Srdíčku: Šité šperky - středa 
5. června  od 8 -11 hodin, Pryskyřice čtvrtek 
13. června od 8 do 11 hodin
Životní cesta ženy – úterý 4.června  od 15 do 17 
hodin. Přednáší MUDr. Jitka Krausová – 
z olomouckého arcibiskupství (v rámci programu 
Cesta ke zdravému a šťastnému životnímu stylu)
Pro naše zdraví – 5. června od 10.30hod.,  
přednáška
Setkání věřících maminek – úterý 18. června 
od 9 do 11 hodin
Tanečně pohybový příměstský tábor s tvořivými 
dílnami – pro děti 5-11 a 12-15 let, v termínu 
15.-19.7. nebo 22.- 26.7. 2013, více informací v MC 
Srdíčko, nebo  tel. : 608 216 741, 739 246 019
Cvičení pro radost v každém věku – pondělí od 17 
do 18 hodin, MC Srdíčko

Těšíme se na Vás !!!

Veterán vehicle club Konice 
zve všechny příznivce historických vozidel

dne 15 .6. 2013
na setkání motoveteránů

pod názvem
„ Z výstavy na výstavu“ .

První část proběhne v Konici na náměstí v době 
od 8.00 do 12.00 hod. Po 12.00 hod. vozidla 
přejedou do  „Průmyslového muzea v Mladějově“, 
kde bude pokračovat druhá část výstavy. Vstup na 
výstavu motoveteránů v Konici na náměstí je 
zdarma. Akce se koná za podpory Olomouckého 
kraje.

Za Veterán vehicle club Konice Arnold Rozehnal

 

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.

Spolku ručních řemesel Štěpánov 
u Olomouce
Otevřeno od 28.6.2013 do 31.8.2013.
Ve všední dny od 10 do 12 a od 13 do 16 
hod. V sobotu od 10 do 12 a od 13 do 17 
hod. V neděli od 14 do 17 hod.

18. ročník Žváčkova festivalu 
dechových hudeb

Vystoupí: Koničanka, Malohanácká 
muzika, Astra Svitavy, Holóbkova mozeka 
a Žadovjáci.  Dále budou účinkovat  
mažoretky z Jevíčka.
Občerstvení zajištěno - Pivovar Litovel 
a Zámecká pivnice Konice.
Vstupné 50,- Kč.

Čtvrtek  6. června  v 17 hodin
vernisáž výstavy
Zámecká galerie 

Jitka Chazanová

Barevná Haná
výstava fotografií a ukázek 3D modelování. 
Otevřeno od 7.6.2013 do 23.6.2013.
Ve všední dny od 10 do 12 a od 13 do 16 
hod. V sobotu od 10 do 12 a od 13 do 17 
hod. V neděli od 14 do 17 hod.

Čtvrtek 27. června v 17 hodin
vernisáž výstavy spojená s tvůrčí módní 
přehlídkou

Textilní řemesla

Neděle 16. června od 13 hodin
Zámecký park

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

JEDENÁCTÉ ODPOLEDNE
S PÍSNIČKOU
Po celé odpoledne vás bude provázet

Vilda Krejčíř
vstupné: 30,- Kč

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

Léto  2013  

Prohlídková trasa
Od 1.6.2013 do 31.8. 2013 bude otevřena 
prohlídková trasa v konickém zámku a TIC 
Konice i v sobotu a neděli. 
Otevírací doba všední dny od 9.00 do 12.00 a 
od 13.00 do 16.00 hodin, v sobotu od 9.00 
do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hod, v neděli 
od 14.00 do 17.00 hod.
Doba trvání prohlídky je cca 60 minut. Po 
dobu prohlídky je TIC uzavřeno, děkujeme za 
pochopení. Informace na tel.: 739 333 721, 
724 328 934.
Cena vstupného do expozic: 40,- Kč/ 20,- Kč.
Bližší informace na webových stránkách: 
www.mekskonice.cz,  www.konice.cz,  
www.mikroregionkonicko.cz

Sbor dobrovolných hasičů Konice
zve všechny příznivce dobré nálady na

1.KONICKÝ COUNTRY BÁL
v sobotu 8.6.2013 v 16 hodin na hřišti 
u sokolovny v Konici. K tanci hraje kapela 
Poslední kovboj. Předtančení a výuku tance 
v průběhu večera zajistí renomovaní učitelé 
tance z country line dance klubu a členové 
Spolku Josefína Prostějov. Čeká vás 
tombola, jídlo a  pití co hrdlo ráčí.
Vstupné 70,- Kč. Stylové oblečení vítáno. 
Nejlepší bude ohodnoceno zvláštní cenou.
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KULTURNÍ

DĚTSKÝ DEN

ODPOLEDNE S PÍSNIČKOU

ZÁMEKVÝSTAVY

ŽVÁČKŮV FESTIVAL



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

Jaro je v plném proudu a s ním i zvyšující se počet 
vnějších parazitů, blech a klíšťat. To, že klíšťata 
přenášejí nemoci, jako je borelióza a encefalitida, 
dnes už všichni ví.  Že se lidé dají očkovat proti 
encefalitidě a zvířata zase proti borelióze také, ale 
skoro nikdo neví, že i blechy v sobě přenášejí 
vývojová stadia vnitřních parazitů, a málokdo ví, 
jak proti nim opravdu účinně bojovat.
Velmi častým případem v ordinaci je, že přijde 
majitel se zablešeným zvířetem a velmi se diví, že 
zvířátko koupal v šamponu s „protibleším“ 
účinkem, ale blechy má neustále. Neví, že na psovi 
je asi jen 5% bleší populace a že zbytek v podobě 
vajíček, larev a kukel si hoví v jeho domácnosti. 
Nejčastěji v kobercích, parketách, polstrovaném 
nábytku a postelích, pokud tam pes smí. Z těchto 
vývojových stádií se v příhodných teplotních 
a vlhkostních podmínkách (což prostředí bytu 
v drtivé většině je) vyvinou cca během týdne další 
dospělci, kteří mají hlad. A jelikož šampon nemá 
dlouhodobý reziduální účinek, talíř s jídlem je zase 
pěkně nachystaný, a navíc umytý. Někteří majitelé 
můžou namítnout, že šamponem se blech zbavili. 
Spíš ale jen měli štěstí, že si jich nepřinesli domů 
moc, včas si jich všimli, a ještě než blešky stačily 
naklást vajíčka do prostředí, tak je umyli a utopili. 
Pokud už tedy máte v prostředí celou bleší populaci 
se všemi vývojovými stádii, musíte bojovat 
účinněji. Jde o to zabránit blechám, aby sály krev. 
Pokud se nenají, tak nenakladou. Anebo, když už 
nasají, tak aby uhynuly nebo se v jejich vajíčkách 
přerušil vývoj do dalšího stadia. Na těchto 
principech fungují různé protiparazitární 
preparáty. Je celkem jedno, jaký typ zvolíme, je ale 
hodně důležité, abychom jej aplikovali správně! 
A zde je často kámen úrazu. První zásadou je, že 
musíme ošetřit všechna zvířata v domácnosti, aby 
nezbyl ani jediný možný zdroj potravy pro parazity.
Pokud zvolíme formu spot on, což je forma tekutá, 
aplikující se na kůži zvířete z plastových pipetek, 
musíme si uvědomit, že drtivá většina těchto 
přípravků se distribuuje po těle hlavně v kožním 
mazu, takže umytí zvířete šamponem tento 
přípravek odstraní. Pokud chcete zvíře umýt 
v šamponu, počkejte s aplikací nejméně 3 dny, než 
se obnoví kožní mazová vrstva. Poté naaplikujte 
preparát na kůži, neroztírejte, nechte vstřebat 
a chraňte do té doby (cca 2 dny) i před zmoknutím. 
Poté, co se přípravek vstřebá, omytí vodou nebo 
zmoknutí nevadí, ale šamponováním můžete 
přípravek smýt a významně tím omezit sílu a dobu 
jeho účinku. Také je potřeba mít na paměti dobu 
působení a včas zopakovat aplikaci, aby ani jeden 
den nebylo zvíře bez ochranného účinku 
a nevystavilo se opět riziku, že ho navštíví blecha.

Většina pipet působí 4 týdny. U preparátů 
s obsahem fipronilu(např.Effipro) výrobce uvádí 
účinnost na blechy 3 měsíce, ale zkušenosti 
z terénu ukazují spíše na kratší účinek, cca 6-8 
týdnů a u koček pouze 4 týdny. Některé pipety se 
mohou dát pouze psům, pro kočky jsou jedovaté!
Vzhledem k distribuci v kožním mazu mohou mít 
problém s účinností psi, kteří trpí nějakým kožním 
onemocněním ovlivňujícím tvorbu mazu ve smyslu 
změny složení mazu, jeho zvýšené či snížené 
tvorby. V těchto případech může dlouhodobější 
účinek selhávat, a proto je lepší zvolit například 
formu sprejovou. Ta se také používá u mláďat, kde 
ještě nemůžeme aplikovat spot ony či obojky. 
Sprejů nebo pěn je na trhu velké množství, ale jen 
málo z nich působí dlouhodoběji a dobře. Většina 
se musí opakovat po týdnu, a vzhledem k tomu, že 
boj s bleší populací by měl trvat minimálně 
3 měsíce, může se tak ve finále pěkně prodražit, 
i když je jedno balení levnější než přípravek s delší 
dobou působení. A navíc je to pracné. Opět si dejte 
pozor u koček a nepoužívejte spreje, které nejsou 
v y l o ž e n ě  p r o  k o č k y  u r č e n é .  
Další variantou jsou obojky. Opět je jich na trhu 
nepřeberné množství, ale ze zkušeností z terénu 
jsou nejúčinnější obojky práškové. Plynové mají 
účinek výrazně kratší. Obojky by se měly nasadit 
a ponechat celou dobu působení na krku zvířete. 
Sundávat by se měly pouze na koupání. Ačkoli 
mnozí výrobci tvrdí, že mají obojky voděodolné, 
zbytečně bych je častému koupání nevystavovala. 
Nejsou vhodné do domácností s malými dětmi, 
pokud tyto pejska často „muchlují“, válí se po něm, 
dávají k němu hlavičku a podobně. Někomu také 
vadí specifická vůně některých obojků. Pořizovací 
cena může být u některých vyšší, ale po spočítání 
nákladu na měsíc vycházejí mnohdy lépe než spot 
ony či spreje. V boji proti blechám si můžete také 
pomoci častým vysáváním, praním a spreji 
určenými pro sanaci prostředí.(Opět pozor na 
kočky). 
Většina preparátů působí jak na blechy, tak i na 
klíšťata. Ale žádná pipetka nepůsobí na klíšťata 
déle jak 4 týdny. Pokud máte přípravek s delším 
působením na blechy, ale chcete zvíře chránit 
hlavně proti klíšťatům, musíte aplikaci zopakovat 
dříve. Při poctivém opakování aplikace též dochází 
ke kumulativnímu účinku a chráněnost je lepší, než 
když se dá preparát jednou za čas. Samozřejmě, 
i když máte zvíře ošetřené, nesmíte rezignovat na 
prohlížení srsti po procházce, abyste si do svých 
příbytků nepřivezli nezvaného hosta. 

Hezké jaro přeje MVDr. Eva Kouřilová.

Zveme srdečně všechny turisty i neturisty
na

36. ročník Konických štrapácí
a 15. ročník cykloturistické jízdy 

Na kole okolo Konice.
Obě akce se uskuteční v sobotu 22.června 2013. 
Start je od 6.30 do 9.30 v restauraci Na 
Bytovkách v Konici. Cíl tamtéž od 10 do 19 
hodin. Pro pěší turisty jsou připraveny trasy 
10,20,35 a 50 km. Pro cyklisty potom trasy 
20,40,60,90 a 120 km. Pro účastníky je připraven 
nový pěkný diplom, v cíli je čeká malé občerstvení 
a drobný dárek. Akci pořádá OKČT TJ Spartak 
Přerov ve spolupráci s turisty z Konice pod záštitou 
starosty města Konice. Akce je součástí oslav 
125 let od založení Klubu českých turistů. V místě 
startu a cíle bude možnost zakoupení záznamníků, 
oblastních turistických odznaků, pohlednic 
a dalších materiálů. Novinkou je pro pěší turisty na 
trase 10 a 20 km možnost si tyto trasy prodloužit 
o cca 2 km a navštívit kopec nad Ponikví, kde byla 
v minulosti sovětská posádka. Majitel objektu pan 
Výmola umožní jeho prohlídku a bude zde možnost 
zakoupit i občerstvení. V areálu je instalována 
strážní věž, která stála na hranicích, a za dobrého 
počasí je z ní velmi pěkný výhled na okolí. 
Informace o této lokalitě najdete na stratu. 
K objektu vede asfaltová silnice, a proto ji mohou 
navštívit i cyklisté, jejichž trasy povedou v její 
blízkosti.  Připomeňte si známé přísloví: 
"Neexistuje špatné počasí, ale jen špatně oblečený 
turista," a přijďte na start!

Těší se na vás pořadatelé z Přerova a Konice.

Kolik nás je?
Údaje ke dni 30.4.2013

Počty obyvatel dle částí obce:
Konice                    2120
Čunín   182
Křemenec                       121
Ladín          85
Nová Dědina      166 
Runářov   135
celkem                    2809

Statistika ke dni 30.4.2013
narozené děti         2
uzavřená manželství                           3
úmrtí        5
životní výročí občanů                          5
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Jak si správně napustit bazén?

Při teplých letních dnech se doporučuje dodržovat pitný režim, ale vůbec nejpříjemnější je osvěžit se 
v bazénu. Zájmem každého majitele bazénu je mít v bazénu průzračnou vodu bez jakýchkoliv nečistot. Jak 
na to? Chcete-li využít vodovodní přípojky k napuštění svého bazénu, hlavně napouštějte pomalu a mimo 
špičku! Tedy v noci nebo během poledních hodin.

Při rychlém a prudkém napouštění bazénů dochází k nárazovým změnám hydraulických poměrů ve 
vodovodní síti. To způsobuje uvolňování usazenin z vnitřních stěn vodovodního potrubí a dochází 
k zakalení vody. Vodovodní kohoutky tedy otevřete pouze „napůl“.  Kromě zakalení vody může dojít 
i k poklesu tlaku v síti, a tyto problémy se mohou současně projevit i u jiných odběratelů. 
„Majitel bazénu si tak silným proudem vody může nejen napustit zakalenou vodu přímo do bazénu, ale 
navíc může způsobit zakalení vody i svým sousedům. Častým důsledkem je pak zabarvené prádlo v pračce,“ 
vysvětluje možné nepříjemnosti Markéta Bártová, tisková mluvčí společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, 
a.s. Napouštění bazénu můžete kdykoliv konzultovat s pracovníky call centra nebo dispečinku na 
zákaznické lince 840 668 668.
Zaručenou cestou pro dosažení stoprocentně kvalitní vody a rychle napuštěného bazénu je dovoz vody 
cisternou od společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. Máte-li zájem objednat napuštění bazénu pomocí 
autocisterny, informace o této službě najdete v rubrice Služby na www.smv.cz, případně Vám kontakty sdělí 
operátorky zákaznické linky na telefonu 840 668 668.

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Váš dodavatel vodohospodářských služeb
www.smv.cz

 

KČT Konice
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