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FOTOAKTUALITY
V měsíci květnu se uskutečnil druhý ročník 
výstavy s názvem Kouzlo šikovných rukou. 
Výstava byla opět v mnohém netradiční ve 
srovnání s jinými, které tady v minulosti 
proběhly. Šlo z větší části o díla vzniklá 
především pro potěšení z tvorby nebo pro 
potěšení  blízkých.
Pro mnohé autory, kteří by si na samostatnou 
výstavu netroufli, je to možnost, jak svá díla 
představit ostatním.
V letošním roce se zde sešel takřka 
dvojnásobný počet autorů. S většinou z nich 
jsme se mohli seznámit na vernisáži výstavy 
12.5., kterou zpříjemnilo vystoupení kapely 
Neopets.
 

Pestrost vystavovaných exponátů byla velká. 
Nejvíce zde byly zastoupeny dekorace 
pletené z papíru, háčkované dečky, vyšívané 
ubrusy i obrazy,

dále zahradní výrobky ze dřeva, korálkové 
dekorace a šperky, pletené ponožky, 
perníčky, modely hradů, ale třeba i fotografie 
a voskové batiky.

      

MC Srdíčko

Příměstský tábor
 14.7. - 18.7.  a 28.7. - 1.8. 2014
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Výstavy se zúčastnili i  pan Pavel Šín a Pavel 
Ševeček se svými kovářskými výrobky.

Kovář Pavel Ševeček se představil v Konici na 
výstavě poprvé. Vyučil se jako kovář-
podkovář v Moravském Krumlově. V roce 
1992 pracoval v lesním hospodářství 
(přibližování dřeva koněm). Kovařině se 
věnoval ve svém volném čase.
Od roku 1998 provozuje kovářskou živnost. 
Nože začal vyrábět v roce 1999. O rok později 
vyrobil svůj první damaškový nůž. V roce 
2001 se zúčastnil kurzu damaškového kování 
na Helfštýně. V Uherském Brodě vystudoval 
dálkově obor rytectví.
Od roku 2002 se pravidelně zúčastňuje 
nožířských výstav v České republice 
i v zahraničí.
Za svou práci získal řadu ocenění, např. 
1.místo „Pražská kudla“, Praha, zima 2006, 1. 
místo "Prix du couteau droit forgé", Paříž 
2007.

Jiřina Novotná
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Květnové dobrodružství v knihovně - str. 6

Šikovné ruce opět v konickém zámku

POZVÁNKA



Usnesení č.62/2014

1.Doporučuje ZM schválit účetní závěrku města 
Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice 
sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2013.
2.Doporučuje ZM schválit celoroční hospodaření 
města a závěrečný účet města za rok 2013 včetně 
zprávy nezávislého auditora o výsledku 
přezkoumání hospodaření města Konice za rok 
2013, a to bez výhrad.
3.Bere na vědomí zprávu ze zasedání FV 
Zastupitelstva města Konice ze dne 16.4.2014.
4.a)Schvaluje rozpočtová opatření č.14, 19 
a 20/2014, která se týkají:
č.14/2014 - Jedná se o poskytnutí neinvestičního 
příspěvku  Olomouckým  krajem ve výši 
20.000,- Kč. Účelem poskytnutí příspěvku je 
č á s t e č n á  ú h r a d a  v ý d a j ů  n a  z a j i š t ě n í  
akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných 
hasičů Konice na základě Smlouvy o poskytnutí 
příspěvku podepsané starostou města Konice  dne 
3.4.2014, schválené usnesením Rady města Konice 
č. 59/2014/19 ze dne 10.3.2014.
V příjmech bude rozpočtováno:
položka 4122, ÚZ 00 008 – 20.000,- Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§ 5512, položka 5137 DDHM  ÚZ 00 008 org. 
5000000 – 19.259,- Kč,
§ 5512, položka 5139 materiál ÚZ 00 008 org. 
5000000 - 740,- Kč.
V účetní evidenci se označí příjem a čerpání 
účelovým znakem 00 008, který umožní oddělené 
vyúčtování skutečných příjmů a výdajů. Čerpání 
finančních prostředků se řídí Smlouvou 
o poskytnutí příspěvku.
č.19/2014 - Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci 
uvolněnou Krajským úřadem Olomouckého kraje 
ve výši 15.000,- Kč pro Městské kulturní středisko 
Konice na částečnou úhradu nákladů na projekt 
„Divadlo na zámku – 6. ročník“ přehlídky 
amatérských divadel dle uzavřené Smlouvy 
o poskytnutí účelových finančních prostředků.
V příjmech bude rozpočtováno na položku 4122, 
ÚZ 00 212,
ve výdajích na § 3319, položku 5336, ÚZ 00 212, 
org. 5000000.
V rozpočtu a účetní evidenci bude označení jejich 
příjmu a čerpání účelovým znakem 00 212, 
případně jiným způsobem, který umožní oddělené 
vyúčtování skutečných příjmů a výdajů. Čerpání 
finančních prostředků se řídí Smlouvou 
o poskytnutí účelových finančních prostředků.
č.20/2014 -  Jedná se o účelovou neinvestiční 
dotaci uvolněnou Krajským úřadem Olomouckého 
kraje ve výši 20.000,- Kč pro Městské kulturní 
středisko Konice na částečnou úhradu nákladů na 
projekt „ Žváčkův festival dechových  hudeb – 19. 
ročník„ dle uzavřené Smlouvy o poskytnutí 
účelových finančních prostředků.
V příjmech bude rozpočtováno na položku 4122, 
ÚZ 00 212, 
ve výdajích na § 3319, položku 5336, ÚZ 00 212, 
org. 5000000.
V rozpočtu a účetní evidenci bude označení jejich 
příjmu a čerpání účelovým znakem 00 212, 
případně jiným způsobem, který umožní oddělené 
vyúčtování skutečných příjmů a výdajů. Čerpání 
finančních prostředků se řídí Smlouvou 
o poskytnutí účelových finančních prostředků.
b)Doporučuje ZM schválit rozpočtová opatření 
č.15, 16, 17, 18 a 21/2014, která se týkají:
č.15/2014 - Jedná se o vyhotovení projektové 
dokumentace k investiční akci Prodloužení 

vodovodního řadu v Nově Dědině. Projekt bude 
financován ze zvýšených příjmů na dani z přidané 
hodnoty. Rozpočtové opatření ve výši  45.500,- Kč.
V příjmech bude rozpočtováno:
Položka 1211 Daň z přidané hodnoty 45.500,- Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§ 2310, položka 6121 Budovy, haly, stavby org. 
16000000 – 45.500,- Kč, 
č.16/2014 - Jedná se o navýšení finančního 
příspěvku na úhradu neinvestičních nákladů 
Charity Konice v oblasti pečovatelské služby. 
Příspěvek bude financován ze zvýšených příjmů na 
dani z přidané hodnoty. Rozpočtové opatření ve 
výši 100.000,- Kč.
V příjmech bude rozpočtováno:
Položka 1211 Daň z přidané hodnoty 100.000,- Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§ 3399, položka 5229 Transfery neziskovým 
org.5000000 - 100 000,- Kč,
č.17/2014 - Jedná se o navýšení příspěvku Sokolu 
Konice. Příspěvek je určen na energie. Příspěvek 
bude financován ze zvýšených příjmů na dani 
z přidané hodnoty. Rozpočtové opatření ve výši 
50.000,- Kč.
V příjmech bude rozpočtováno:
Položka 1211 Daň z přidané hodnoty 50.000,- Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§ 3419, položka 5229 Neinvestiční transfery 
nezisk. org.5000000 – 50.000,- Kč,
č.18/2014 - Jedná se o finanční prostředky na 
investiční akce zhotovení vodovodní přípojky 
k objektu kulturního domu a hasičské zbrojnice 
Nová Dědina ve výši 86.660,- Kč.                               
V příjmech bude rozpočtováno:
Položka 1211 Daň z přidané hodnoty 86.660,- Kč.
c)Ve výdajích bude rozpočtováno:
 objekt kulturního domu 
§ 3319 položka 6121 Budovy, stavby org. 
16000000 – 54.002,- Kč,
d)Ve výdajích bude rozpočtováno:
 objekt hasičské zbrojnice,
§ 5512 položka 6121 Budovy, stavby org. 
16000000 – 32.658,- Kč,
č.21/2014 - Jedná se o převod finančních 
prostředků na navýšení investice o dopravu 
nového velkoobjemového kontejneru. Rozpočtové 
opatření ve výši 554,00 Kč.
Ve výdajích  bude rozpočtováno na:
§ 3722, položka 6122 Stroje, přístroje a zařízení 
org. 16000000 - 554,- Kč,
§ 3722, položka 5169 Nákup ostatních služeb org. 
16000000 - 554,- Kč.
5.Bere na vědomí nedobytnost pohledávky 
v celkové výši 17.509,00 Kč, která vznikla na 
nájemném a na službách spojených s užíváním 
bytu.
6.Doporučuje ZM schválit navýšení příspěvku pro 
Sokol Konice na rok 2014 o částku v celkové výši 
50.000,- Kč.
7.Doporučuje ZM schválit investiční akci 
„Realizace vodovodních přípojek pro budovy č.p. 
33 (kulturní dům) a č.p. 22 (hasičská zbrojnice) ve 
vlastnictví města Konice v místní části Nová 
Dědina.“
8.Doporučuje ZM schválit investiční akci 
„Prodloužení vodovodního řadu v místní části 
Nová Dědina –  vypracování  projektové 
dokumentace.“
9.Schvaluje:
a)Smlouvu o výpůjčce movitých věcí (pojízdná 
stříkačka a požární agregát) mezi městem Konice a 
Sdružením hasičů ČMS Čunín, IČ: 628 59 951
b)Smlouvu o výpůjčce movitých věcí (pojízdná 
stříkačka vč. náhradního motoru, požární agregát a 
3 ks hadice PH B75 zásah se spojkami/20m( mezi 
městem Konice a SDH Křemenec, IČ: 628 60 399.
10.Schvaluje Smlouvu o zajištění zpětného odběru 
a využití odpadů z obalů č.OS201420000281  mezi 
městem Konice a EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 

1685/17, Praha 4, IČ:25134701 s účinností od 
1.4.2014 na dobu neurčitou.
11.Schvaluje OD Moděva Konice, Švehlova 44, 
Konice, IČ: 00030694 pronájem obřadní síně    na 
zámku v Konici za účelem konání výroční schůze 
družstva dne 30.5.2014 v době od 12:00 do 15:00 
hod. za cenu Kč 150,-/hod + aktuální výše DPH.
12.a)Schvaluje dodavatele zakázky „Oprava 
povrchu místních komunikací v roce 2014“, kterým 
je Skanska a.s., Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4- 
Chodov, IČ: 26271303.
b)Schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi městem 
Konice a společností Skanska a.s., Líbalova  
1/2348, 149 00 Praha 4 – Chodov, IČ: 26271303.
13.Schvaluje  uzavření  smluv:  „Smlouva 
o poskytnutí práv k užití, číslo PP05/14, Smlouva 
o technické podpoře číslo TP12/14, Licenční 
podmínky 2014-04-23“, a to na dobu neurčitou.
14.Schvaluje Smlouvu o ochraně investic ve výši 
142.391,- Kč + DPH mezi městem Konice 
a Telefónicou Czech Republic, a.s. a pověřuje 
starostu k jejímu podepsání.
15.Bere na vědomí oznámení o vyhlášení volného 
dne ředitelem ZŠ a G města Konice z technických 
důvodů.
16.Schvaluje podání projektové žádosti včetně 
povinných příloh do výzvy č.22 IOP.
17.Schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného 
břemene spočívající v právu zřídit a provozovat 
plynárenské zařízení a právu vstupovat a vjíždět 
v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, 
opravami a provozováním distribuční soustavy 
a plynových přípojek mezi JMP Net, s.r.o. a městem 
Konice na pozemek p.č. 255/5 a 260/6 v k.ú. Ladín 
za jednorázovou úhradu ve výši 100,- Kč + DPH.
18.Navrhuje ZM schválit prodej pozemku p.č. 846 
v k.ú. Konice se všemi součástmi a příslušenstvím.
19.Schvaluje dodatek č. 24-2014 ke smlouvě O 
nájmu nemovitosti ze dne 11.9.1991 mezi městem 
Konice a ČR-Generálním finančním ředitelstvím, 
Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, tj.   dohodu O 
změně výhradně pronajímané podlahové plochy 
nebytových prostor na adrese Masarykovo nám. 
28, Konice  z 238,11 m2 na 212,90 m2 od 1.6.2014.
20.Schvaluje vnitřní směrnici č. 6/2014 – „Věcná 
břemena, právo stavby.“
21.Doporučuje ZM schválit přijetí investičního 
úvěru od České spořitelny, a.s. na předfinancování 
akce„Realizace úspor energie a využití odpadního 
tepla (u nepodnikatelské sféry)“– poliklinika.
22.Doporučuje ZM schválit bezúplatný převod 
nepotřebného a nevyužitého majetku v kině – 
Tyršova 526, 798 52 Konice, který je ve vlastnictví 
MěKS, Kostelní 46, 798 52 Konice IČ: 00209988 do 
majetku zřizovatele. DDHM v hodnotě 66.465,- Kč 
a jiný drobný dlouhodobý majetek v hodnotě 
36.200,- Kč.
23.Doporučuje ZM schválit rozšíření Osadního 
výboru Čunín na 5 členů.
24.Žádá ZM o návrhy na jmenování zástupce města 
do správní rady Spolku měst a obcí ODPADY OK, z.s.

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

Kolik nás je?
Údaje ke dni 30.4.2014

Počty obyvatel dle částí obce:
Konice                    2101
Čunín   182
Křemenec                       121
Ladín          81
Nová Dědina      163 
Runářov   129
celkem                    2777
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ZŠ a G Konice

Koncert Veroniky Vičarové

Ve čtvrtek dne 3.4.2014 navštívili žáci 9. ročníků 
a nižšího gymnázia výchovný koncert, na kterém 
vystoupila zpěvačka, kytaristka, skladatelka 
a textařka Veronika Vičarová a Lukáš Brzoska, 
který ji doprovodil na cajon, perkusivní hudební 
nástroj latinskoamerického původu.  Zpěvačka 
nejprve představila žákům svou vlastní tvorbu, 
výběr písniček ze svého CD Modrá růže.  Poté 
zazněly  melodie  ze světových muzikálů, při nichž 
zpěvačku  doprovázela  na klavír  paní učitelka Mgr. 
Kopečná Nedomanská.  Koncert, který se konal 
v krásném prostředí konického zámku, přinesl 
žákům příjemný zážitek, zábavu i poučení.

Mgr. Eva Obrusníková
zástupkyně ředitele školy

Projekt Moderní výuka 

na gymnáziu

Dne 31. března byl ukončen projekt Moderní výuka 
na gymnáziu, na jehož realizaci pracovali učitelé 
gymnaziálních tříd v průběhu uplynulých dvou let. 
Cílem projektu bylo zvýšit kvalitu a efektivitu 
vzdělávacího procesu  zaváděním  didaktických 
inovací, a to zejména  širším využitím výpočetní 
techniky. Projekt tak navázal na projekt Moderní 
výuka (2010-2013), který byl zaměřen na výuku ve 
třídách základní školy (viz Zpravodaj 5/2013).
85% finančních prostředků na realizaci projektu 
získala škola ze strukturálních fondů EU  (operační 
program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 
oblast podpory Zlepšení podmínek pro vzdělávání 
na středních školách), 15% výdajů pak bylo 
hrazeno ze státního rozpočtu. Celková výše dotace 
byla 807.776,-  Kč.
V průběhu dvou let učitelé vypracovali a ve výuce 
ověřili celkem 364 digitálních učebních materiálů 
pro 8 předmětů. Vytvořené materiály vycházejí ze  
specifik školního vzdělávacího programu  a potřeb 
pedagogů. Jedná se např. o studijní texty, pracovní 
listy, cvičení na počítač a interaktivní tabuli 
i nejrůznější prezentace. Vypracováním těchto  
materiálů tak škola získala zcela unikátní,  jinde 
nedostupné pomůcky,  které budou využívány  i po  
skončení projektu, a to nejen jejich autory. 
Získání dotace umožnilo škole provést kompletní 
modernizaci učebny informatiky, zakoupit  další 
potřebné technické vybavení, četné učební 
pomůcky a odbornou literaturu.
V rámci projektu  absolvovali učitelé anglického 
jazyka metodická školení zaměřená jak na inovaci 
výuky anglického jazyka prostřednictvím ICT, tak 
i školení zaměřená na specifika metodiky 
předmětu. 
Realizace projektu Moderní výuka na gymnáziu tak 
výrazně obohatila rozsah používaných výukových 
metod a  prohloubila integraci výpočetních 
technologií do života školy.

Mgr. Eva Obrusníková
zástupkyně ředitele školy

Prevence šikany

Ve dnech 14. a 15. dubna 2014 se žáci 1.stupně naší 
školy zúčastnili hraného projektu „Neubližujme si“. 
Představení zahrály herečky Spolku 2012 (Dana 
Poláková, Gabriela Míčová a Monika A. Fingerová) 
v každé třídě 3. – 5. ročníku. Žáci poznali tři 
modelové situace na téma šikany, které ukázaly 
jednání z pohledu agresora, oběti i přihlížejícího. 
Na konkrétním příběhu byly žákům představeny 
možnosti, jak aktivně ochránit před šikanou nejen 
sebe, ale i spolužáky. Představení se dětem velmi 
líbilo a doufáme, že donutí mnohé děti, aby se nad 
svým chováním zamyslely.

 Mgr. Květa Coufalová,
zástupkyně ředitele školy

Genetická metoda výuky 

počátečního čtení

Děti jdou do první třídy, aby se naučily číst a psát. 
Pomocí genetické metody, kterou na naší škole 
vyučujeme čtení již sedmým rokem, jsme schopni 
jim toto přání splnit téměř již v září. Odpadá dlouhé 
čekání na první přečtené slovo  a větu. 
Výuka genetickou metodou začíná velkými 
tiskacími písmeny .  Hůlkové písmo je pro dítě již 
v předškolním věku velmi zajímavé, dokáže je 
napodobit. Proč toho tedy nevyužít i ve škole ?
Při nácviku se děti k příslušné hlásce učí pouze 1 
grafický znak (např. A). Již z malého počtu písmen je 
možné sestavit slovo, které děti pouze  hláskují 
a pak ho čtou najednou. Samotné hláskování 
pomáhá dětem i při psaní, neboť si vybavují 
postupně jednotlivá písmena, a tím i méně chybují. 
Popisovaná metoda výuky čtení klade velký důraz 
na porozumění textu a má na prvňáčky pozitivní 
vliv (na čtení se těší, jsou zvídaví, chtějí znát nová 
písmena a luštit nová slova, také obsah dalších 
nových textů je pro děti velkou motivací). Neboť 
porozumění textu, tedy čtení s porozuměním, se 
stává stále důležitější dovedností člověka v jeho 
cestě za poznáním a nástrojem k celoživotnímu 
učení se.
Ve školním roce 1995/1996 se souhlasem MŠMT 
ČR paní PhDr. Jarmila Wagnerová, CSc., koncipovala 
projekt Učíme se číst, jehož cílem bylo využít  
myšlenek a zkušeností tvůrce genetické metody 
čtení Josefa Kožíška (Jeho čítanka Poupata vyšla 
poprvé v roce 1913 a učilo se podle ní až do roku 
1951).
V dříve užívané analyticko-syntetické (slabikovací) 
metodě se učí najednou čtyři formy od každého 
písmene (malé, velké, tiskací, psací), nácvik je 
náročný na čas, čtení je pomalé a doba, kdy žáci 
začnou číst plynule a s porozuměním, se oddaluje. 
Vždyť slabika, která je pracovním nástrojem při 
analyticko-syntetické metodě, vlastně nic 
neznamená.
 U genetické metody přichází čtení ve větách takřka 
okamžitě. Další nesmírnou výhodou této metody je 
fakt, že všechna písmena, které se žáci naučí číst, 
naučí se hned i zapisovat, což v metodě analyticko-

syntetické nelze.
Přibližně v lednu se žáci naučí i malou tiskací 
abecedu a teprve na konci prvního pololetí jsou 
seznámeni s psacím písmem. Po celou dobu 
prvního pololetí mají tedy čas věnovat se rozvoji 
jemné motoriky ruky a získávání správných 
hygienických návyků při psaní, což je další velkou 
výhodou genetické metody. Je dokázáno, že děti 
postupují v psaní rychleji. Do této doby 
zaznamenávají své myšlenky (slova a věty) 
hůlkovým písmem, čímž se vedou ke spontánnímu 
psanému projevu.  
V rámci mezipředmětových vztahů oceňujeme na 
genetické metodě praktickou využitelnost psaní 
a čtení v 1. ročníku. Již od října například zapisují 
v prvouce názvy zeleniny, ovoce,  zvířat apod. 
V matematice čtou jednoduché slovní úlohy,  umí 
vyjádřit a zaznamenat své myšlenky jednoduchými 
větami. Výhody této metody a její výsledky jsou pak 
patrnější ještě více ve druhém ročníku, kde většina 
žáků čte s porozuměním neznámý text, nejen 
literární, ale i odborný.
Dobré a rychlé čtení je závislé na metodě. Která 
metoda nácviku čtení povede rychleji k cíli a dětem 
bude působit radost? Univerzální metodu, která by 
byla ideální při frontální výuce ve škole, asi nikdy 
nenajdeme. Každé dítě je jiné, jinak se vyvíjí a vždy 
určitá část žáků ve třídě bude při čtení z různých 
příčin selhávat.
Josef Kožíšek si často kladl otázku, která metoda je 
nejlepší. Odpovídal si slovy L. N. Tolstého, že není 
nejlepší metody, všechny jsou jednostranné 
a nejvhodnější by byla ta, která by odpovídala všem 
obtížím, jež se při učení naskytnou.

Zpracováno podle Metodické příručky k učebnici 
Učíme se číst
(Učebnice čtení pro 1. ročník základní školy)
SPN – pedagogické nakladatelství, 
akciová společnost,
Praha 1998

Mgr. Květoslava Coufalová,
zást. řed. pro 1.stupeň ZŠ

MŠ Konice
Slet čarodějnic v mateřské škole.

Rok utekl a čarodějky jsou tu zase. Poslední 
d u b n ové  d ny  v n a š í  M Š  s e  d ě t i  u č i ly  
čarodějnickému řemeslu. Konaly se čarodějnické 
rozcvičky, vymýšlela se kouzelná zaříkávadla, 
jména pro čarodějnice, děti se učily hledat pavouky 
a jiné potvůrky, připravovaly lektvary, nebo se učily 
létat na koštěti. Také si bohatě užily čarodějnických 
omalovánek a výtvarného zpracování tématu 
různými technikami.
Vše vyvrcholilo „ Sletem malých čarodějnic“ dne 30. 
4. Děti se proměnily v čarodějnické kluky a holky 
z oblečků od maminek, plných různých pavouků, 
hadů, přísad do lektvarů, ale také různých šperků 
a samozřejmě nechyběla košťata a košťátka všeho 
druhu. I paní učitelky a zaměstnankyně školy byly 
k nepoznání.
Všichni se od rána těšili, co zajímavého dnes prožijí. 
Za krásného, slunného počasí jsme se s pořádným 
rámusem přemístili na náměstí, abychom o sobě 
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Dnešní krásné, takřka letní odpoledne, zpestřili na 
náměstí svým vystoupením žáci ze Základní 
umělecké školy v Konici. Přihlížející diváci mohli 
vidět malé i větší mažoretky, poslechnout 
klarinetové trio, keyboardový soubor a hudební 
skupinu Neopets.

První vystoupení tohoto druhu proběhlo před 
2 lety, minulý rok se kvůli nepřízni počasí 
neuskutečnilo, ale rádi bychom z toho udělali 
tradici, aby se i širší veřejnost podívala, čemu 
všemu se dá u nás ve škole naučit.
Jako další akci chystáme Koncert žáčků přípravných 
ročníků, a to dne 29.5.2014 v obřadní síni zámku 
a pak následuje Absolventský koncert, který je 
z původního termínu 5.6.2014 přeložen kvůli 
výletům absolventů na 4.6.2014.
 Na vystoupení žáků tanečního oboru vás pozveme 
dne 19.6. v 17hod.  na nádvoří konického zámku.
Více informací ohledně náboru žáčků do naší ZUŠ 
uveřejníme v přištím čísle Zpravodaje.

Helena Hrabalová, učitelka ZUŠ

KČT Konice

První květnový týden jsme se vydali za krásami 
jižní Moravy. Ihned po ubytování v Mikulově jsme 
vyšli na dvanáctikilometrovou procházku kolem 
Lednických rybníků a zámečku Belveder. Druhý den 
nás čekal pochod Lednicko-valtickým areálem. 
Město Valtice je velice krásné s mnoha památkami 
a největším skvostem je tu valtický zámek. 
Procházeli jsme kolem Dianina chrámu zvaném 
Randezvous, kolem kaple  Sv. Huberta k sousoší Tří 
Grácií, kde jsou umístěny v oblouku terasy sochy 
věd a múz a před nimi toto sousoší. Pokračovali 
jsme kolem Apollonova chrámu Valtickou alejí 
k Janovu hradu a odtud do Lednice, kde jsme tento 
den svoje putování zakončili. Třetí den nás čekal 
náročný výstup na Pálavské vrchy. Po cestě jsme 
vystoupali na Stolovou horu, prošli přes území 
Kletnice, Sirotčí hrádek, Dívčí vrchy a Děvín, až jsme 
se dostali do Dolních Věstonic. Tam nás čekala 
návštěva muzea s Věstonickou venuší a procházka 
kolem vodního gigantu Novomlýnských nádrží. 
Čtvrtý den byl oddechový. Z Valtic jsme  se od 
kolonády zvané Reistna vydali na pochod "Stezka 
bosých nohou". Tato vede po českém i rakouském 
území. Na rakouské straně se nachází 9 stanovišť, 
na kterých jsou různé sportovní a relaxační úkoly. 
Nejvíce se nám líbila stavba v podobě malovaného 

hrníčku, do které bylo zabudované WC. Večer jsme 
si ponechali na prohlídku města Mikulova, 
vyšplhali jsme se na Sv. Kopeček a to by nebylo, 
když jsme na jižní Moravě, abychom neochutnali 
tamní vínko. Den jsme ukončili noční procházkou 
osvětleným městem. Počasí nám docela vyšlo, 
deště bylo málo, ale smíchu a dobré nálady mnoho. 

KČT Konice

Pietní akt

Opět po roce jsme se vydali na pochod do Javoříčka. 
Sešlo se nás kolem dvaceti účastníků. Počasí nám 
přálo a známá cesta přes území zvané Taramka 
nám pěkně ubíhala. S námi putovaly i dvě malé děti 
Kočiříkovy, které dvanáctikilometrovou trasu 
s malou pomocí hravě zvládly. Odměnou jim pak  
bylo malé občerstvení. Pietní vzpomínka při výročí 
vypálení Javoříčka byla jako vždy důstojná. 
Památník byl obklopen věnci a kyticemi, které 
přinesly různé spolky a také příbuzní padlých 
občanů Javoříčka. Kdo chtěl, mohl navštívit 
Javoříčské jeskyně, které v tento den byly zdarma 
otevřeny veřejnosti.

KČT Konice

Program KČT Konice
červen 2014

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 
Sobota 21.6.2014
Konické štrapáce , sraz na startu v 7.30hod.

Neděle 29.6.2014
Olbramice – odjezd autobusem ve 12.05hod. do 
Laškova, po zelené zn. do Krakovce, na silnici 
odbočíme doprava, kus po žluté značce, ale 
neodbočovat a jít stále rovně bez značení do 
Olbramic pro razítko. Dále do Náměště na Hané na 
vlak v 17.11hod. do Kostelce,  autobus v 17.42hod. 
12km
Nebo z Náměště a Terezským údolím do Laškova na 
autobus v 18.04hod. 16km 

Zdrávi došli !!!

dali vědět obyvatelům města. Zde jsme si společně 
zatancovali s čarodějnicí Saxanou a poté se 
průvodem vydali na školní zahradu, kde se konaly 
roztodivné hry a zábavy, tancovalo se a soutěžilo. 
Děti si veselé dopoledne velmi užily a těšily se na 
oběd. Vždyť také jídelníček byl dnes čarodějnický. 
V menu se objevil Čarodějův pohár, Vodníkův sen, 
nebo Hadí ocásky a kupodivu byly většinou talíře 
vymeteny.

Doufáme, že letošní čarodějnické rejdění přineslo 
nevšední zážitky nejen dětem v mateřské škole, ale 
i náhodným divákům. Už nyní se těšíme na příště.

Maminky měly svátek

V měsíci květnu se děti z mateřské školy vždy těší, 
že popřejí svým maminkám k svátku. I letos se děti 
pečlivě připravovaly už dlouho dopředu. Vyráběly 
dárečky, přáníčka, hrály si na maminky, chlubily se, 
jak doma pomáhají, a také si tu svoji nejhezčí 
maminku nakreslily. Za jejich lásku, péči 
a trpělivost poděkovaly děti maminkám malou 
besídkou, na které jim zazpívaly, zarecitovaly a také 
si společně
zatancovaly. Na závěr maminky dostaly od svých 
dětí drobný dáreček a velkou pusu. Nejstarší děti ze 
třídy „Koťátek“ potěšily svým vystoupením 
i babičky z Domova důchodců v Jesenci.
Děkujeme panu Studenému, který sponzoroval 
dopravu pro děti.

učitelky MŠ Konice

ZUŠ Konice

Na náměstí se tančilo, hrálo 

a zpívalo
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Interaktivní katalog 

poskytovatelů sociálních 

služeb Prostějovska

Koncem února se v Duze v Prostějově uskutečnila 
závěrečná konference projektu „Podpora 
střednědobého plánování rozvoje sociálních 
služeb v Prostějově“ financovaného Evropským 
sociálním fondem prostřednictvím operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanosti. 
Realizátorem projektu bylo Středisko rozvoje 
sociálních služeb, o.p.s. Jeseník a partnerem pak 
Magistrát města Prostějova. Proces komunitního 
plánování v Prostějově probíhá již pátým rokem, 
stejně jako na Konicku. Jedná se o proces, do něhož 
je zapojena drtivá většina poskytovatelů 
sociálních služeb, ale hlavně také jejich uživatelé 
a rovněž politická reprezentace města, zejména 
náměstkyně primátora RNDr. Alena Rašková. 
Na konferenci se převážně  diskutovalo o katalogu 
poskytovatelů  sociálních s lužeb,  který 
 vyšel jak v písemné podobě, tak i jako Interaktivní 
katalog na webových stránkách města. V této 

 webové aplikaci interaktivního katalogu si každý 
zájemce může najít službu, kterou potřebuje. 
Internetový katalog je naprosto jednoduchý 
a vyzná se v něm úplně každý.
Co tento webový katalog všechno obsahuje?
„Všichni, kdo potřebují pomoc, v něm najdou řadu 
organizací a subjektů, které poskytují možnosti 
okamžité nabídky. Mají zde prezentaci domovy 
důchodců, azylové domy, domy s pečovatelskou 
službou, ubytovny pro matky s dětmi a mnoho 
dalších sociálních zařízení. Prostějov je druhým 
městem v Olomouckém kraji, kde interaktivní 
katalog  funguje.
Nabídkový internetový katalog se týká všech 
sociálních služeb poskytovaných na celém 
Prostějovsku, ale i dalších důležitých navazujících 
služeb. 

Odkaz na Internetový katalog  
http://sockat.prostejov.eu/

Mgr. Jana Procházková
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Komunitní plánování sociálních služeb Konicka
 Program MC Srdíčko

Červen 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)
St 14 -18 hod.  Mezigenerační setkávání v Srdíčku
St 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 pro rodiče s dětmi – ČERVEN (8-12hod.)
St 4. 6. Zvířátka na statku
St 11. 6. Přeskoč, přelez, podlez 
St 18. 6. Vůně léta
St 25. 6. Barevná školička 
Setkávání generací v Srdíčku (14-18hod.)
Každou středu - trénink paměti, cvičení, ruční 
práce, přednášky, připomínání si různých výročí, 
lidových tradic a zvyků
Mimořádné akce  - ČERVEN
Čt 5. 6. Zdraví, žena, prevence – od 16:00 hod., 
přednáší MUDr. Bohdan Haltmar, gynekolog
Čt 12. 6. Strava dle tradiční čínské medicíny II. – 
od 14:30 hod., přednáší Jaromír Grulich
So 14. 6.  Den otevřených dveří v Srdíčku – od 
9:00 do 11:00 hod. MC Srdíčko otevřeno v době 
vítání občánků – srdečně Vás zveme na prohlídku 
centra.
Po  16.6.  Pro zdraví a krásu –   od  17:00 hod. 
beseda o přírodních léčivých produktech tianDe, 
vycházejících z tradiční čínské medicíny, tibetské 
medicíny a altajského léčitelství.
Út 17. 6.  Setkání věřících maminek od  9:00 do 
11:00 hodin

Těšíme se na Vás !!!

Přednáška na téma

Strava dle tradiční čínské medicíny II.

Den konání:
12. 6. 2014 od 14:30 hodin

Místo konání:
Mateřské centrum Srdíčko, Konice

Přednášející:
Jaromír Grulich

Na setkání s Vámi se těší
MC Srdíčko Konice 

Zdraví, žena, prevence
5. 6. 2014 od 16 hodin 

v Mateřském centru Srdíčko, Konice
Přednášející:MUDr. Bohdan Haltmar, 

gynekolog. Absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity 
Palackého v Olomouci,  obor gynekologie 
a porodnictví. Od roku 1992 vede vlastní 
gynekologickou ordinaci v Zábřehu a od roku 1994 
také aktivně spolupracuje s porodnicko-
g y n e k o l o g i c k ý m  o d d ě l e n í m  N e m o c n i c e  
v Šumperku. Je členem České gynekologické 
a porodnické společnosti J. E. Purkyně a České 
lékařské akupunkturistické společnosti. Ve své praxi 
spojuje metody klasické medicíny s akupunkturou, 
fytoterapií  a dalšími alternativními metodami. Jeho 
spolupráce  s Energy se datuje od roku 1998. Je 
členem Odborné rady Energy.

Na setkání s Vámi se těší  MC Srdíčko Konice.



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

DĚTSKÝ DEN NA ZÁMKU
Pro děti MŠ a žáky 1.-2. třídy ZŠ
Pro děti připraveny sladké odměny.
V programu vystoupí klaun, kapela Neopets 
a žáci hudebního i tanečního oboru ZUŠ 
Konice.

Ve dnech 13. - 15. června 2014
nádvoří zámku v Konici
VÝSTAVA BONSAJÍ
Pořádá Bonsai klub Haná při ZO ČZS 
Prostějov ve spolupráci s MěKS Konice.
Otevřeno od 9 do 17 hod.,
v neděli od 9 do 16 hod.

Příměstský tábor
Barevné prázdniny v Srdíčku

Mateřské centrum Srdíčko pro vaše děti 
připravilo výtvarný příměstský tábor

v termínech 14.7. - 18.7.  a 28.7. - 1.8. 2014.
Tábor je pro děti ve věku 5-10 let. 

Denní program je od 7 do 16 hodin.
Nabízíme : výtvarné tvoření, sportovní aktivity, 
netradiční stolní a  společenské hry, nebude chybět 
ani relaxace a odpočinek, oběd, odpolední 
svačinka, celodenní pitný režim zajištěn.
Cena: 1000Kč/na týden / cena zahrnuje pobyt na 
táboře, stravu, nákup materiálu na tvoření.
Bližší informace na tel.: 739 246 019, e-mail 
:charita.srdicko@centrum.cz. Přihlášku na tábor si 
můžete vyzvednout osobně v MC Srdíčko v přízemí   
konického zámku ve středu nebo pátek od 8 do12 
hod. (případně po domluvě v jiném čase),
 a to nejpozději do 20.června 2014.

Adéla Čeřovská, tel.: 775 285 278, 
www.fit4health.cz, e-mail: cerovska@fit4health.cz

19. ročník Žváčkova festivalu dechových hudeb

ŽVÁČKŮV FESTIVAL
DECHOVÝCH HUDEB
22. června 2014 - zámecký park
Ve 13 hodin slavnostní zahájení průvodem 
kapel městem.
Vystoupí:
K O N I Č A N K A ,  H O L Ó B K O VA  M O Z E K A ,  
BOSKOVĚNKA, BRASS BAND ŠOHAJ Z JESENÍKU, 
ŽADOVJÁCI, MAŽORETKY GINA z Brodku 
u Přerova, MAŽORETKY VEČERNICE ze ZUŠ  
Konice.
Vstupné 50,- Kč.

V pátek  27. června 2014 v 17 hodin 
vernisáž  výstavy

DOTEKY ČASU
Výstava textilních řemesel
Otevřeno  od 28.června do 31.srpna 2014 ve 
všední dny od 9 do 12 hodin a od 13 do 16 
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.

Léto 2014

Prohlídková  trasa

Od  1.6.2014  do  31.8.  2014  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: 
w w w. me k s k o n i c e . c z ,    w w w. k o n i c e . 
c z , www.mikroregionkonicko.cz

Květnové dobrodružství 

v knihovně

Když uděláme mezi dětmi anketu, jaký žánr 
knih se jim líbí, odpovídají většinou stejně – 
napětí, dobrodružství, horory, upíři, fantasy, 
knihy o zvířatech, komiksy. Tahákem zůstává 
Harry Potter, menší děti už ale víc přitahuje 
série Deník malého poseroutky. Jako zábavu 
vnímá četbu téměř polovina dětí. Mnohé ale 
čtení nudí. A protože jsme jim chtěli ukázat, 
že čtení nuda není a vyjít jim vstříc, pozvali 
jsme skutečného spisovatele napětí pana 
Jana Svitáka. Jeho knihy Pekelný advent 
a Čertovo kopyto se hodně půjčují  
a spisovatel o nich dětem se zaujetím 
vyprávěl. 5 třídy ZŠ viděly živého tvůrce 
dobrodružství pro děti a snad to byl pro ně 
skutečnější zážitek než oblíbený Facebook.
Se žáky 4. tříd jsme v knihovně prožívali 
příběhy Harryho Pottera, ostatní čtenáři 
si mohli v půjčovní dny zasoutěžit 
v komiksovém kvízu.
V červnu čeká menší děti v knihovně 
pohádkové dopoledne a pro malé čtenáře 
přesmyčky o hradech a zámcích.
Přejeme všem dětem krásné prázdniny plné 
zábavy a nečekaných dobrodružství !

Vlasta Snášelová

Základní umělecká škola Konice
Na Příhonech 425
přijímá nové žáky

do

VÝTVARNÉHO OBORU
pro školní rok 2014/2015

Studium zahrnuje malířské, kreslířské i grafické 
techniky,  práci s keramikou a textilem a další.

Termíny výuky u Mgr. Jiřiny Novotné:
úterý od 13 hod. do 15.30 hod.
středa od 14 hod. do 16.30 hod.

(čas výuky je možné upravit po dohodě s vyučující).
Pro školní rok 2014/2015 se bude snižovat 

školné
(v ceně školného je zahrnutý veškerý materiál 

a pomůcky na výuku).
Přihlášky odevzdejte nejpozději do 20. června. 

Bližší informace v kanceláři školy,
tel.: 582 396 620, 725 128 438.
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Žijí s námi
…..psi, kočky, králíčci, fretky a spousta dalších 
druhů zvířat

Dnešní článek bude druhým ze série na téma 
otravy. Možných příčin otrav našich zvířecích 
kamarádů je veliké množství. Jsou to jedy, různé 
cizorodé látky, části stromů, květů, keřů, kyseliny, 
louhy, léky, ale i potraviny, do kterých bychom to ani 
neřekli. V dnešním článku si vyjmenujeme několik 
látek a léků, které mohou vyvolat intoxikaci.
Začneme veterinárními  přípravky. Ne všechny 
veterinární léky a přípravky je možné použít    
u všech zvířat. Velice častým případem je, že si 
majitelé otráví vlastní kočku, pokud použijí 
přípravek na blechy a klíšťata s obsahem 
pyretroidů. Bohužel jsou tyto preparáty volně 
prodejné a upozornění o nevhodnosti použití 
u koček je často popsáno malými písmeny, a majitel 
si ho nevšimne. Kočky neumí detoxikovat tento typ 
látky a po jeho použití se po několika minutách až 
hodinách projeví příznaky otravy, které zahrnují 
slinění, třes a záškuby uší, kůže a končetin, brnění 
a svrbění s následným olizováním, kousáním 
a válením, široký postoj zadních končetin, poruchy 
chůze. Ihned, jak zjistíte omyl , zvíře omyjte 
o p a kova n ě  t e p l o u  vo d o u  a  š a m p o n e m  
a zkontaktujte vašeho veterinárního lékaře. 
I ostatní přípravky používané k likvidaci parazitů 
jsou vesměs toxickými látkami a opět bohužel 
některé z nich volně prodejné. Například 
karcinogenní organofosfáty bývají často obsaženy 
ve volně dostupných  levných obojcích. Nebudu zde 
vypisovat další  jednotlivé látky, jen napíšu 
hromadné doporučení. .....
Pokud vlastníte kočku, hlodavce, psa plemene 
kolie, šeltie, bearded kolie( nebo jiné ze skupiny 
kolií), greyhound, whipet, čivava, naháč, bílého psa 
nebo psa s menším obsahem pigmentu a křížence 
všech uvedených plemen - poraďte se. Také pro  
mláďata, psy nemocné, v  rekonvalescenci,  březí 
a kojící feny a pro psy s kožními chorobami nejsou 
některé preparáty vhodné. V neposlední řadě 
musíte dávat pozor na malé děti, které by mohly být 
v kontaktu s ošetřeným zvířetem nebo přímo 
s látkou, která je napuštěná například v obojku. 
I mezi veterinárními léky je  hodně takových, které 
jsou určené jen pro psy a kočkám či   hlodavcům 
škodí, nebo jsou určené pro psy, ale  s výjimkou 
n ě k t e r ýc h  p l e m e n .  J i n a k  j s o u  n a  t o m                               
i mláďata. Tyto léky ale nejsou volně prodejné, jsou  
dostupné pouze u lékařů, kteří vás na eventuální 
nevhodnost upozorní. Nikdy proto bez porady 
nepoužívejte žádné léky, které vám například zbyly                
z dřívější léčby nebo vám je dá soused s tím, že jeho 
psovi ohromně pomohly! Nebezpečí se skrývá 
i v různých internetových nabídkách léků. 
Toto doporučení stonásobně platí u lidských léků 
a přípravků. Řadu z nich používáme běžně, ať už 
proto, že je to pro nás levnější alternativa, anebo 
stejný veterinární lék neexistuje. Používáme léky 
ověřené časem či studiemi. Hodně léků je ale 
nebezpečných.
Nejčastěji lidé sahají po paracetamolu (Paralen, 
Panadol aj.), který je zcela nevhodný pro psy a ještě 
více pro kočky,které jsou citlivější. Mezi příznaky 
o t r a v y  p a t ř í  m o d r a v é  z b a r v e n í  k ů ž e  
a sliznic,zrychlená srdeční frekvence a dech, 
svědění, snížená teplota, zvracení, otok čelisti,  

tlapek a polštářků u koček, otok okolí očí u psů, 
močení krve, žloutenka, úhyn. 
Druhým nejčastějším nevhodným lékem 
podávaným bez porady jsou tablety s obsahem 
ibuprofenu (Ibuprofen, Brufen aj.) Tyto léky 
mohou poškodit zažívací trakt, způsobit bolest 
břišní dutiny, zvracení ( někdy s přítomností krve), 
průjem (někdy s krví světlou či dehtovitě černou), 
perforaci žaludečního vředu, bušení srdce, můžou 
zhoršit skrytou ledvinnou nedostatečnost. Vysoké 
dávky mohou způsobit až selhání ledvin.
Na závěr si zopakujeme co dělat, pokud dojde 
k aplikaci nevhodného preparátu na kůži nebo 
nevhodného léku. Zkontaktujte veterinárního 
lékaře, spolu se domluvíte na dalším postupu. 
Při  kontaminaci kůže provedeme nejprve oplach, 
poté použijeme šampon a několikrát opakujeme 
alespoň 15 minut. Toxickou látku v práškové formě 
nejdříve důkladně vyčešeme a vykartáčujeme. 
Nepokoušíme se látku neutralizovat.
Došlo-li k pozření něčeho nevhodného během 
posledních 30-60 min. a nejedná se o silnou 
kyselinu, zásadu či ropný derivát, zvíře je při 
vědomí, může majitel vyvolat zvracení pomocí 3% 
peroxidu (1 polévková lžíce na 10 kg) nebo 
mýdlové vody (3 lžíce saponátu do 250 ml vody). 
Mýdlovou vodu nepoužívat u koček! Pokud zvíře 
pozřelo kyselinu, zásadu či ropný derivát, lze podat 
mléko, vejce či nejlépe Carbo adsorbens (tzv. černé 
uhlí), a to 1 tabletu na 5 kg. 
Při zasažení oka začneme okamžitě masivně 
vyplachovat vodou nebo roztokem NaCl, který si 
připravíme smícháním 2 lžiček soli s 250 ml teplé 
vody.

MVDr.Eva Kouřilová

Pojišťovna mi neuhradila škodu

Traduje se, že pojišťovny nezaplatily za 
pojistnou událost takovou částku, o níž si 
pojištěný myslel, že na ni má nárok. Týká se to 
jak životních pojistek, pojištění majetků – domů, 
bytů, domácností, rekreačních objektů, firem ale 
zejména pojištění vozidel a povinného ručení.  
Můžete čtenářům sdělit,  proč se tak někdy děje?
Toto se snad již nestává. Nový Občanský zákoník 
platný od 01.01.2014 (NOZ), zásadně mění přístupy 
k hodnotě majetků a zejména k výši náhrad za škody 
způsobené při škodách odpovědnostních.  
Nebezpečí však může hrozit u pojistných smluv 
majetku, které jsou od data pořízení starší 5 ti let. 
Pokud klient nemá aktualizované smlouvy, 
vystavuje se nebezpečí podpojištění, a tím ke snížení 
plnění od pojišťovny. Tyto zásady jsou uvedeny ve 
všech Všeobecných pojistných podmínkách 
v odstavci „podpojištění“. Velice často je dnešní 
hodnota vybavení výrazně vyšší než před lety. Já sám 
mám od roku 1990 již pátou pojistnou smlouvu na 
stále stejný dům a domácnost. Pokud je smlouva 
sjednaná na NOVOU hodnotu vybavení v době 
a místě vzniku pojistné události, má pojistná částka 
odpovídat dnešním pořizovacím hodnotám plus 
mínus ca 10%. Díky inflaci a změnám v DPH dochází 
k výrazným posunům v hodnotách majetku, a tím 
u starších smluv k podpojištění. Potom pojišťovna 
nemůže plnit náhradu v očekávané výši. 
A jak je to u pojištění povinného ručení?
U tohoto pojištění je to ještě zajímavější. Nově zde 
platí plnění z povinného ručení pouze do skutečné 
ceny poškozené věci. A když Vás někdo nabourá, to 
ještě neznamená, že po vyplnění záznamu o malé 
dopravní nehodě a odevzdání pojišťovně viníka 
dostanete náhradu škody. Škodu musí uznat viník 
nehody – pojištěný, a teprve potom můžete dostat 
nějakou náhradu. Poslední slovo k výplatě plnění
má však pojišťovna a ta nemusí pojistné plnění vždy 
vyplatit. Bohužel z nedávné minulosti máme tuto 
zkušenost přímo z Konice a to i od renomované 
pojišťovny z první pětky největších. Náš klient 
nedostal od této pojišťovny ani korunu a to přesto, 

že viník uznal písemně své zavinění. Dokonce byl 
pojišťovnou obviněn z pokusu o pojistný podvod. 
Proto doporučuji raději volat policii. 
A co když způsobím škodu někomu při sportu, 
nebo sousedům ve vedlejším bytě nebo domě? 
To ji musím zaplatit sám?
Pokud máte sjednáno pojištění odpovědnosti 
v běžném občanském životě, nemusíte mít strach, že 
budete nutně něco sousedům nebo poškozeným 
platit. Odpovědnost je však natolik složitá, že je vždy 
zapotřebí zajít do naší kanceláře a tam se poradit 
ještě před nahlášením škody pojišťovně. Občas si 
lidé pletou tuto odpovědnost s odpovědností za 
škody v zaměstnání anebo drobní živnostníci 
předpokládají, že jim stačí předcházející pojištění 
ještě z doby zaměstnaneckého poměru. Ideální stav 
je mít sjednáno pojištění právní ochrany jednotlivce 
nebo rodiny a to i pro motorová vozidla v rodině. 
Pojišťovna potom v případě sporu uhradí náklady 
na právní zastoupení.
Můžete v krátkosti uvést rozdíly v těchto 
pojištěních?
Ano, pojištění za škody v zaměstnání je samostatné 
pojištění, které je postaveno přesně podle 
povinností vyplývajících z pracovní smlouvy 
a příslušných právních předpisů platných v ČR. 
Živnostníci – tzv. OSVČ, by měli mít sjednáno 
pojištění na své IČ se zaměřením na obor podnikání. 
Předcházející pojistka ze zaměstnání jim nic 
nekryje a jsou to vyhozené peníze.
Na začátku měsíce února, v roce 2013, v médiích 
několik dnů přetřásali situaci, kdy neznámý 
lyžař na sjezdovce v Červené Vodě ujel po srážce 
s nezletilou lyžařkou a poškozená leží 
v nemocnici s vážným úrazem. 
To se stát může a je to zapříčiněno tím, že lyžaři 
a sportovci obecně netuší, že i na škody způsobené 
při sportu jsou pojištění obyčejnou pojistnou 
smlouvou odpovědnosti. Totéž platí i při škodách, 
které můžou způsobit z neznalosti a nevědomosti 
malé děti při hře a sportování. Vzpomeňme na 
informaci v televizi z měsíce května tohoto roku, kdy 
děti při hře zapálily seník a ten shořel i s budovou. 
Odhadovaná škoda zde byla minimálně 2 mil. Kč. 
Některé pojišťovny nabízejí tento druh pojištění 
dokonce na celém území Evropy. Pokud se však 
jedná o sporty mimo ČR, je nutné si tyto sporty 
pojistit samostatně v cestovním pojištění. Příjezd 
Horské služby bychom bez připojištění platili ze 
svého. Stávají se i případy, kdy může domácí zvíře 
zranit. I tyto škody jsou kryty z tohoto druhu 
pojištění.
Jestliže nevím, zda mám sjednané pojistné 
smlouvy, které mi chrání to, co v dnešní době 
potřebuji, kam mám přijít?
Naše kancelář je otevřena od pondělí do čtvrtka a po 
domluvě i v jinou dobu. Je zde stálý personál, který 
Vám vše detailně vysvětlí a případně doplní do 
Vašich pojistných smluv. Ne vždy sjednání upravené 
pojistky musí znamenat vyšší náklady z rozpočtu 
rodiny. Jde zejména o to, že pojistné smlouvy a jejich 
obsah se v poslední době velice vyvíjejí a dnes, za 
stejné peníze, umí nahradit škody které i před 
1 rokem nebyly v pojistných smlouvách vůbec 
uvedeny jako pojistná rizika.
Stále jste mi však neřekl, kde Vaši kancelář 
najdu.
Máte pravdu, kancelář ASTORIE, a.s. je v Konici na 
Masarykově náměstí 68, ve stejném domě jako 
prodejna Zelenina. V Prostějově u nové tržnice, na 
adrese Kostelní 78/15, Prostějov.
Zastihnete nás také na mobilním telefonu 775 769 
707, 724 073 915 a 734 685 536. Více informací se 
dozvíte na webových stránkách www.astorieas.cz.  
Těšíme se na Vaši návštěvu: Petr Wasserburger, Petr 
Kašparovský a Ivana Valentová.

Tento rozhovor byl převzat z Radničních listů Města 
Prostějova a to s drobnými úpravami v textu 
vzhledem k NOZ.                                Petr Wasserburger 
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