
FOTOAKTUALITY18. ročník Žváčkova festivalu je za námi, ať žije 19. ročník!
      V Konici se již po osmnácté mohli v neděli 

sejít milovníci dechovky. Žváčkův festival 
odstartoval tradičně v jednu hodinu po 
poledni slavnostním průvodem, který vyšel 
od Základní školy a gymnázia Konice přes 
náměstí směrem k zámeckému parku. V čele 
průvodu pochodovaly mažoretky Hvězdičky 
Prostějov.
Asi sedm set diváků a přátel dobré dechové 
hudby nám dá za pravdu, že nedělní 18. 
festival se vydařil. A co k tomu jistě přispělo? 
V první řadě milá přízeň svatého Petra, který 
nadělil počasí jedna báseň, a také perfektně 
zvládnutá příprava a organizace akce 
kolektivem Městského kulturního střediska. 
Právě na toto se mimo jiné ozývaly pochvalné 
hlasy z řad účinkujících, ale i spokojených 
diváků: žádné prostoje kdy se nic neděje, 
dobrá informovanost o průběhu, výborné 
zvládnutí časového harmonogramu akce. To 
např. s obdivem kvitovali Žadovjáci: „Přijeli 
jsme a za deset minut už jsme hráli. Výborné 
pódium, výborné nazvučení, pozorní diváci, 
prostě, hrálo se „jako z partesu“. A podobně se 
vyjadřovali i ostatní účinkující.
A jen pro vzpomínku: Které kapely 
v y s t o u p i l y ?  K o n i č a n k a  ( K o n i c e ) ,  
Malohanácká muzika (Jevíčko, Opatovice), 
Holóbkova mozeka (Protivanov), Astra 
(Svitavy), Žadovjáci (Kyjov).
Nesmíme pominout ani líbivá vystoupení 
mažoretek Hvězdiček z Prostějova. Výborně 
svou moderátorskou roli zvládl i pan Josef 
Hajkr ve dvojici s Ladou Drešrovou.
A koho nesmíme zapomenout ocenit? Rodinu 
a příbuzné Žváčkovy. Podle úsměvného 
sdělení jejich neoficiálního „mluvčího“: „No 
příprava doma jako na menší svatbu.“ A tak si 
účinkující mohli vychutnat pravé svatební 
koláčky a cukroví, i něco ostřejšího, aby se 
dobře hrálo. Děkujeme.
Věřme, že budoucí ročník bude stejně 
úspěšný po všech stránkách, jak byl ten 
letošní. Tak na shledanou za rok.

JN

( Závěr školního roku v MŠ - str. 4)

( Setkání motoveteránů na konickém náměstí)

( Country Line Dance Club Josefína Prostějov
na  Odpoledni s písničkou)

( Velkou účast měl Dětský den na zámku v Konici)

( Vernisáž výstavy fotografií Barevná Haná)
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Usnesení č.47/2013

1. Vyhlašuje záměr výpůjčky místnosti č. 212 
na zámku v Konici, Kostelní, č.p. 46.
2. Uděluje souhlas s umístěním stavby 
„Konice – zaokruhování řadu v ul. Cihelna I.“ 
a to za podmínky uzavření Smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a souhlasu se zřízením stavby 
„Konice – zaokruhování řadu v ul. Cihelna I.,“ 
mezi Městem Konice a Vodovody a kanalizace 
Prostějov, a.s.
3. Bere na vědomí oznámení o vyhlášení 
volných dnů ředitelem Základní školy 
a gymnázia města Konice z organizačních 
důvodů pro třídy vyššího gymnázia.
4. Bere na vědomí oznámení ředitele 
Základní školy a gymnázia města Konice 
o vytvoření pracovních míst VPP a použití 
finančních prostředků na předfinancování 
VPP.
5. Schvaluje použití finančních darů MěKS 
v Konici na zajištění koncertů KPH: 
17.4.2013 v celkové výši 4.000,-Kč a na XVIII. 
ročník Žváčkova festivalu dne 16.6.2013 
v celkové výši 10.000,-Kč.
6. Schvaluje Charitě Konice, Zahradní 690, 
Konice výpůjčku travnaté plochy před 
zámkem a nádvoří konického zámku, tj. části 
parcel č. 5 a 11 v k. ú. Konice v rámci konání 
příměstského letního tábora, který pořádá 
MC Srdíčko v době od 7.00 do 16:00 hod. 
v těchto termínech: 15.7. – 19.7.2013, 22.7. – 
26.7.2013, 29.7. – 2.8.2013, 5.8.- 9.8.2013.
7. Schvaluje pronájem vývěsní skříňky na zdi 
u MODĚVY pro „Národní socialisté-levice 
21.století“ za 100,00 Kč/rok + aktuální DPH.

8. Navrhuje ZM schválit odkoupení pozemků 
p.č. 5871, st. 5872, st. 5873, st. 5875 za cenu 
149.800,- Kč a zřízení věcného břemene cesty 
na pozemku p.č. 5870 za jednorázovou 
úhradu 12.100,- Kč.
9. Schvaluje zveřejnění záměru prodeje části 
pozemku p. č. 2419/1 v k.ú. Čunín.
10. Schvaluje rozpočtová opatření č. 21, 22 
a 23/2013, která se týkají:
a) č. 21/2013 - 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 180.000,-  Kč.
V příjmech bude  rozpočtováno:
Položka 4116 ÚZ 13010 180.000,- Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§ 4399 os. záležitosti sociálních věcí, pol.5169 
nákup ost.služeb, ÚZ 13010 org. 8000000 - 
180.000,-  Kč,
b) č. 22/213 -  poskytnutí příspěvku od Úřadu 
práce na vytvoření pracovních příležitostí 
v rámci veřejně prospěšných prací,  
spolufinancovaného ze státního rozpočtu 
a Evropského sociálního fondu č. MPV – VN - 
9 0 / 2 0 1 3  č .  p r o j e k t u  
CZ.1.04/2.1.00/03.00015  na období od 
20.5.2013 do 31.10.2013 ve výši 82.143,- Kč 
c) č. 23/2013 - finanční dar  od pana Dalibora 
Šímy, Sadová 270, 742 35 Odry  pro SDH 
Konice ve výši 2.500,- Kč. V příjmech bude 
rozpočtováno: na § 6409 položku 2321 
přijaté neinvestiční dary 2.500,- Kč. Ve 
výdajích bude rozpočtováno: na § 5512 pož. 
ochrana dobrovolná část položka 5229 ost. 
neinvestiční  transfery nezisk.  orga.  
2.500,- Kč.
11. Schvaluje přistoupení Města Konice ke 
Koordinační dohodě s Policií ČR o vzájemné 
spolupráci za účelem stanovení společného 
postupu při zabezpečování místních 
záležitostí veřejného pořádku.
12. Schvaluje změnu Rámcové dohody 
s Telefónica Czech Republic, a.s. a zároveň 
vypovězení smlouvy s GTS Czech s.r.o. 
k 8.11.2013.
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13. Bere na vědomí žádost obce Březsko o 
finanční příspěvek na opravu místní 
komunikace.
14. a) Ukládá MPO předložit RM kalkulaci na 
projektovou dokumentaci na opravu spojky 
Nová Dědina – krajská silnice Olomouc. b) 
Bere na vědomí další závěry jednání.
15. Schvaluje Změnu č.2 Organizačního řádu 
MěÚ Konice.
16. Schvaluje uzavření smlouvy o právu 
provést stavbu „Polní cesty v k. ú. Konice – 
I.etapa“ s p. Ladislavem a Jaromírem Antlem a 
manžely Rozsívalovými s tím, že pozemky 
budou do ukončení stavby od těchto majitelů 
vykoupeny, případně vysměňovány.

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

Kolik nás je?
Údaje ke dni 31.5.2013

Počty obyvatel dle částí obce:
Konice                    2113
Čunín   182
Křemenec                       122
Ladín          85
Nová Dědina      166 
Runářov   135
celkem                    2803

Statistika ke dni 31.5.2013
narozené děti         1
uzavřená manželství                           1
úmrtí        1
životní výročí občanů                          10

matrikářky MěÚ Konice

Bouzov

Pátek: areál otevřen od 18:00
karnevalový zahajovací večírek (tombola - každá maska 
dostane dárek)
19.00 - 20.00 MŇÁGA A ŽĎORP
21.00 - 22.00 ZRNÍ
22.00 - 23.00 VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍ KARNEVALOVÉ 
MASKY
23.00 - 00.00 MIG 21
Sobota: areál otevřen od 10:30
Prohlídka hradu je pro návštěvníky festivalu 
MORAVSKÉ HRADY.CZ zdarma.
STAGE A
11.30 - 12.00 DILATED,
13.00 - 14.00 KRYŠTOF
15.00 - 16.00 TOMÁŠ KLUS,
17.00 - 18.00 ANETA LANGEROVÁ
19.00 - 20.00 MANDRAGE
21.00 - 22.00 MONKEY BUSINESS
23.00 - 24.00 NIGHTWORK
STAGE B
12.00 - 13.00 PORTLESS,
14.00 - 15.00 VYPSANÁ FIXA
16.00 - 17.00 INÉ KAFE
18.00 - 19.00 RYTMUS
20.00 - 21.00 PIPES AND PINTS,
22.00 - 23.00 WOHNOUT
12.00 - 13.00 PORTLESS,
14.00 - 15.00 VYPSANÁ FIXA
16.00 - 17.00 INÉ KAFE,
18.00 - 19.00 RYTMUS
20.00 - 21.00 PIPES AND PINTS,
22.00 - 23.00 WOHNOUT

30. - 31.8. 2013



Závěr školního roku v MŠ

Letošní tradiční setkání rodičů a dětí na školní zahradě 
připadlo na pátek 7.6. Všichni se těšili,až dorazí šašek 
Viki,nejvíc však naši předškoláci.Dopoledne 
navštívili základní školu,kde se seznámili  prostředím 
a také jim jejich starší kamarádi ukázali,co se za rok ve 
školních lavicích naučili.Budoucí prvňáčci ještě 
nevstřebali zážitky ze školy a už se připravovali na 
odpolední ,,dekorování“ na školní zahradě.Letos si 
připravili překvapení pro rodiče – jednoduchý taneček 
ve stylu country.Poděkování patří maminkám,které 
děti nastrojily do kostýmů a kovbojských 
klobouků.Po úvodním tanečku proběhlo slavnostní 
,,dekorování“ předškoláků.A to už se ujal zábavy 
šašek Viki.Pěvecké,taneční i vědomostní soutěže 
prokládal legráckami,rytmické písničky vybízely k 
tanci i starší sourozence.
Po příjemném,společně prožitém a slunečném 
odpoledni se všichni spokojeně rozešli do svých 
domovů.
Ještě jednou přejeme ,,školáčkům“ hodně 
úspěchů,radostí a nových přátelství.

Příjemné prázdniny přeje kolektiv MŠ Konice

Taneční obor

Za tento školní rok jsme se s tanečním oborem 
zúčastnili mnoha akcí. Školní rok jsme zahájili 
tancem Man´s World na Jam Sessionu v Jevíčku. 
Zúčastnili jsme se také mnoha koncertů a vernisáží 
v našem zámku. Poté následovala řada vystoupení 
s Malohanáckou muzikou pod názvem Supershow, 
konaných například v Jevíčku, Konici a Velkých 
Opatovicích. Se 4. ročníkem I. stupně a s našimi 
spolutanečníky z II. stupně jsme se zúčastnili 
krajské taneční přehlídky v Prostějově, kde jsme 
získali ocenění za naše tance. Na jaře jsme  

vystupovali na menších akcích, pořádaných ke Dni 
matek a k Dětskému dni. I naše začínající 
mažoretky tanečního oboru byly tento školní rok 
v jednom kole. 7.6. 2013 jsme jako každý rok 
pořádali závěrečné vystoupení, tentokrát s názvem 
Dva světy II. V první polovině jsme sestavili do 
programu tance ze světa lidí (Thriller, Loutkařova 
dílna a absolventský tanec v podání paní učitelky 
Sobieské a Davida Kopečného. Druhá polovina, 
s názvem Mrňouskové – co se děje v trávě, 
obsahovala tance např. Duha, Rosa, Mravenci, 
Broučci, zkrátka tajuplný svět mezi stébly trávy. Do 
konce školního roku nás čeká pár výchovných 
koncertů na základních školách a na našem 
náměstí. Letošní rok byl náročný, ale moc jsme si ho 
užili, protože jsme rádi, když se pořád něco děje.

Simona Trnková, Iva Vrbová

NEOPETS

Ráda bych vám představila naši kapelu, která 
začala v úplném složení hrát teprve v září 2012. Je 
nás celkem 7 a poctivě zkoušíme v základní 
umělecké škole v Konici, kde na nás dohlíží náš 
umělecký vedoucí, paní učitelka Helena Hrabalová.
Název kapely vznikl celkem náhodou a řekněme, že 
význam nemá skoro žádný. Je složený ze dvou slov: 
NEON (z angl. překladu Neonový) a PETS (z angl. 
překladu Domácí mazlíček). Neonpets znělo divně, 
Neopets bylo lepší. A tak se to jedno N dalo prostě 
pryč.
Hned na úvod nás představím: Naše kapela se 
skládá ze samých “mistrů” (někdy je lepší neříkat 
pravdu). Náš hlavní zpěvák a saxofonista je Kuba 
Kostík, zpěvačky a klávesistky jsou Jana Vrbová 
a Nikča Kučerová, kytaristka-Anet Vévodová, 
basák-Simona Trnková, bubeník-Arnold Rozehnal 
a nejmladší člen kapely a kytarista-Filip Kučera. 
Ano, to jsme my, kapela Neopets. Máme za sebou už 
pár vystoupení, zahráli jsme si na pouťové zábavě 
v Konici, na pěvecké soutěži Kladecký kos, 
vánočních trzích v Konici, dětském dnu, srazu 
hanáckých cestovatelů v Kladkách, 25.6. na 
konickém náměstí… Doufáme, že pokud jste nás už 
alespoň jednou slyšeli, tak že se vám naše kapela 
líbila a kdo nás ještě neslyšel, má možnost se přijít 
podívat 28.6. u Čadílka,kam nás pozvala kapela  
Men in black a dále na Pivních slavnostech 3.8. 
v Jevíčku.

Aneta Vévodová

Program KČT KONICE 
 červenec - srpen 2013

Sobota 6. 7. - Brodek u Konice – sraz v 9.00hod. 
u kruhového objezdu.  Statkovou cestou 
k Runářovu, tam odbočíme doprava a obejdeme 
vojenský prostor, dojdeme na cyklostezku 
k Brodku, kolem Labutic, Jednova, větrného mlýna 
do Suchdola a po červené zn. do Stražiska na vlak, 
odjezd v 17.35hod., 17. km.
Sobota 13.7. -  Přerov – odjezd vlakem v 6.42hod. 
do Brodku u Přerova (zvonařská dílna), po modré 
zn. k řece Olešnici  přes Kokory, Lhotku na rozcestí 
Čekyně. Po zelené na rozc. Přerov mlýn. Před 
závodištěm odbočíme na naučnou stezku doprava 
na Předmostí (mamuti). Odjezd MHD v 15.30hod., 
na vlak z Přerova v 16.02hod., 16. km
Sobota 20.7. - Kolem studánek – Čunín sraz 
v 13hod. u kruháče. Statkovou cestou do Runářova, 
po silnici ke Lhotě, za zatáčkou odbočíme doleva 
přes les kolem studánek, č.1 u Milířů, č.2 
u Oběšence, č.3 Bukovanka. Dojdeme do Malenyho, 
Čunína – 10 km, Konice – 14km.
 Sobota 27.7. - Plumlov – odjezd vlakem v 6.42hod. 
do Prostějova, po červené zn. kolem 
Hloučele na Plumlov (možnost koupání) nebo dále 
až do Vícova, po silnici do Ptení a na Pt. Dvorek na 
vlak 15.31h – 17.31hod., 9km, 20 km.
Neděle 4. 8. - Sv. Antoníček – odjezd autobusem  
v 12.05hod. do Laškova, po  zelené zn. (kostel 
Sv.Antoníčka) do Krakovce, po žluté zn. Ke Kyselce, 
do Ochoze a do Konice, 11km.
Neděle 11.8. - Bílá Lhota – Nové Mlýny – odjezd 
autobusem v 5.53hod. do Měrotína a odtud bez 
značení do Hradečné, Pateřína,  na červenou zn. do 
Bílé Lhoty ( arboretum ), po žluté zn. do Řimic na 
modrou zn., Nové Mlýny, Chrám přátelství Templ, 
Nové Zámky, za mostem odbočíme doleva na 
červenou do Litovle.  Odjezd autobusem 
v 13.25hod., 18.05hod., 16km.
Sobota17.8. - Protivanov – odjezd vlakem 
v 6.42hod. do Prostějova. Cyklobusem v 7.55hod. 
do Protivanova, dále po žluté zn. Ke skalám, na 
modrou zn. k pramenům Punkvy, stále po modré 
Pavlovský Dvůr, po silnici do Bukové, na zelenou 
Malé Hradisko a na autobus v 15.47hod.,15km.
Neděle 25.8. - Velký Kosíř – autobusem 
v 12.05hod. do Laškova po zelené zn. k Šumici, přes 
Hradecký Dvorek do Ludeřova, stále  po zelené 
přes Lhotu na Velký Kosíř a po žluté do Čech pod 
Kosířem na autobus v 17.38hod., 11km.
Pátek 30.8 - 1.9. - Praha – odložený pobyt  ke 125 
letům turistiky.
Sobota 31.8. - Pilávka  – hvězdicový pochod 
k prameni Pilávky. Start v  Konici v 7.00 – 9.00hod. 
od restaurace Na Bytovkách. V cíli obdrží účastník 
diplom.

Zveme příznivce turistiky, aby se k nám přidali.
Zdrávi došli !!!
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Kadeřnice Petra Bořilová

oznamuje, že opět zahájila činnost.

Kadeřnictví Švehlova 44, Konice
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postoupila do krajského kola Svojsíkova závodu, 
které se konalo první víkend v červnu. Bohužel 
polovinu závodníků zchvátila nemoc, takže 
nakonec jela jen pětice rozhodčích: Kartágo, Flipr, 
Mravenec, Michal a Hudy. Každý jsme byli na 
nějakém stanovišti a zkoušeli družiny z různých 
dovedností. Všechny se snažily seč mohly, ale 
nakonec vyhráli skauti Lišáci a skautky Šotci. 
V tomto skautském (školním) roce nás už čeká „jen“ 
letní stanový tábor. „Jen“ píšu v uvozovkách, 
protože se jedná o vyvrcholení naší každoroční 
činnosti. O jeho průběhu vás budu samozřejmě také 
informovat. Přeji všem čtenářům mnoho pěkného 
počasí a ať se vydaří všechny plánované i nenadálé 
akce s rodinou i přáteli.

Vlaďa Hirt - Kartágo

Na grantový víkend

se na Bělecký mlýn sjely ženy 

z celého Olomouckého kraje

Na Bělecký mlýn se víkendové setkání žen vrátilo 
po třech letech. Z celého Olomouckého kraje sem 
přijelo 48 účastnic ze všech pěti okresů 
Olomouckého kraje. Od sobotního rána do 
nedělního odpoledne se program nesl v duchu téma 
Senioři – nedílná součást naší společnosti. 
Nechyběl ani poznávací výlet do Prostějova.
Grantový víkend pro ženy jsme mohly uspořádat 
díky získané podpoře z Nadace Žena. Pro 
zpracování grantu jsme vybraly z vypsaných 
okruhů téma seniorů, protože něčemu podobnému 
jsme se na našich společných víkendech ještě 
nevěnovaly,“ vysvětluje krajská tajemnice Českého 
svazu žen Anna Vaňková. 
Po třech letech se opět víkendové setkání vrátilo na 
Bělecký mlýn. „Snažíme se vždy najít lektory 
k hlavnímu tématu z dané oblasti, neboť v pořádání 
grantových víkendů se jednotlivé okresní 
organizace střídají. Je to zároveň také vizika 
regionu a možnost představit osobnosti v daném 
oboru. Myslím, že ředitelka Charity Konice 
doktorka Lenfeldová je v daném oboru opravdu 
odborník a má k věci co říct. Druhou přednášející je 
Jana Procházková, koordinátorka komunitního 
plánování na Konicku, s níž konická organizace 
Českého svazu žen úzce spolupracuje,“ podotýká 

předsedkyně Okresní rady ČSŽ v Prostějově 
a zároveň také krajské rady Alena Popelková.
Kromě vzdělávacího programu byl na neděli 
naplánován také poznávací výlet do Prostějova, 
neboť, jak Alena Popelková poznamenává: “ Mnohé 
z žen odjinud naše okresní město vůbec neznají. 
Vyšla nám vstříc i prostějovská radnice. I když se 
v neděli na radnici neprovází, umožnila nám 
prohlídku,“ dodává.
Zázemí na Běleckém mlýně si organizátorky 
pochvalují, také to je důvod, proč pro grantový 
víkend opětovně vybraly toto místo. „Jde o to se 
oprostit od osobních problémů a využít možnosti 
strávit víkend trochu jinak. A můžu říct, že jsem 
zatím nezaregistrovala, že by v hovoru mezi sebou 
si některá z žen stěžovala třeba na svého manžela. 
To všechno zůstalo doma,“ prozradila s pousmáním 
A. Popelková. K tomu A. Vaňková dodává: „Toto je 
během roku jediná takto organizovaná společná 
akce, kterou za podpory grantu pořádáme. Jinak se 
ale plánují jednodenní výlety, výšlapy, poznávání 
památek. Do toho se ale čím dál víc zapojují také 
rodinní příslušníci včetně mužů. Nejsme tedy 
jenom nějaká uzavřená společnost!“ 

| 

Miloslav Havelka

Program MC Srdíčko

                                         Prázdniny  2013 

1.7.- 4.7. Dovolená
8.7.-12.7. Pohybově taneční tábor s výtvarnými 
dílnami 1.
15.7.- 19.7. Příměstský tábor ,,Koza“
2 2 . 7 . -  2 6 . 7 .  Po hyb ově  t a n e č n í  t á b o r  
s výtvarnými dílnami 2.
29.7.- 2.8. Příměstský tábor ,, Srdíčko“
Provoz mateřského centra Srdíčko
Středa 7.8. od 8 do 13 hodin
Pátek  9.8. od 8do13 hodin
Středa 14.8. od 8 do13 hodin
Pátek 16.8. od 8 do13 hodin
Středa 21.8. od 8 do13 hodin
Pátek 23.8. od 8 do13 hodin
Středa 28.8. od 8 do13 hodin
Pátek 30.8. od 8 do 13 hodin
Tanečně pohybový příměstský tábor s tvořivými 
dílnami 
pro děti 5-11 a 12-15 let, termín 8.7-12.7. nebo 
22.7.- 26.7. 2013 ( podle zájmu)
Příměstský tábor ,,Srdíčko“
 pro děti 5-10 let, termín 29. 7. – 2. 8. 2013
Více informací tel.: 739 246 019 nebo v mateřském 
centru Srdíčko
Přihlášky do táborů do 19. července

Těšíme se na Vás !!!

Milí příznivci konického skautingu!

Po třech měsících se opět setkáváme na stránkách 
konického Zpravodaje. Konečně už nám svítí 
sluníčko a je poměrně teplo, a to je hned všechno 
veselejší. I na akcích je hned lepší nálada a všichni 
jsme tak nějak líp naladěni. A právě o průběhu akcí 
za poslední dva měsíce bych se s vámi rád na těchto 
stránkách podělil. V počtu 7 skautíků (Erik, Aneta, 
Tom, Michal, Beky, Ráďa a Kartágo) jsme koncem 
března vyrazili do Aquaparku v Olomouci. Hned 
jsme “vlítnuli” na oblíbené tobogány a pořádně si 
je užili. Neunikly nám však ani jiné atrakce jako 
vodní proud, vodní pára, skluzavka, vířivka, 
venkovní vířivka atd. Celé tři hodiny jsme si tu 
parádně užívali. Cestou na vlak jsme ještě stihli 
navštívit KFC. Letos, jsme se opět o velikonočním 
víkendu vypravili na náměstí prodávat skautská 
velikonoční kuřátka na sbírku nadace Pomozte 
dětem. Za příspěvek lidé dostali letáček a papírové 
kuřátko, která vyráběli naši skauti, skautky, vlčata 
a světlušky. Celkem jsme vybrali 4067 Kč a všem 
dárcům patří veliký DÍK! Další výprava nás zavedla 
ke Skautské skále, kde Michal a Klárka mají skládat 
slib. Účastnili se: Tom, Filip, Vítek, Mirek, Aneta, 
Beky, Kartágo. Po příchodu na místo a složení 
svých slibů dostali Klárka s Michalem svůj Slibový 
odznak. Pak jsme si udělali ohýnek a něco opekli. 
Ještě nám zbyl čas zahrát si Stopaře, Boj o vlajku, 
Přetahovanou a kousek Prorážené. To už nás ale 
hnal domů déšť s větrem i kroupami.  20. dubna se 
konal Svojsíkův závod v Čelechovicích, kde konický 
oddíl reprezentovali: Erik, Ráďa, Aneta, Vinči, Beky 
a Valča. Čekal je závod ve vlastnoručně vyrobených 
kostýmech, museli vypořádat se stanovišti jako 
Lothorienem, Špitálem, Elfí knihovnou, Bojem se 
Zlobrem a podobně. Neminulo je také vaření 
guláše, který se samozřejmě povedl. Při 
odpoledním vyhlášení výsledků se naše družina 
Sokolů umístila na 2.místě a postupuje do 
krajského kola. GRATULUJEME !!! Poslední víkend 
v dubnu se konal již osmý ročník Akce Noční 
Konice. Letošního ročníku se zúčastnilo 36 dětí, 
které změřily síly v noční orientaci po Konici 
a plnění spousty zajímavých úkolů jako Popelka, 
Slepý čtverec, historie skautingu v Konici nebo 
Opilcovo házení. Před samotnou Noční hrou si 
vyráběly papírové lucerničky a hrála se bojová hra 
Boj o vlajku. Druhý den ráno se všichni těšili na 
vyhlášení výsledků. Vyhrála skupinka ve složení 
Erik Leckie (Konice), Dida Kaňáková (Kostelec 
na H.), Anna Hartmanová (Plumlov), Vítek 
Lipenský (Konice) s náskokem 58bodů na druhé 
místo. Věcné ceny nám sponzorovali Jakub Vlček 
a fa Mrňka – výroba oken a dveří. Děkujeme! 
4. května jsme se také zúčastnili konické 
události - zápisu sbírky seker do Knihy rekordů ČR. 
Sbírku dal dohromady správce zámku Pavel Šín. V 
rámci programu bylo pro veřejnost připraveno 
několik stanovišť se soutěžemi před zámkem 
a další doplňkový program. Tak k nám skautům si 
mohly děti i dospělí přijít zastřílet ze vzduchové 
pistole, hodit granátem na cíl nebo poslepu třídit 
geometrické obrazce.

 Jak už jsem zmínil výše, naše družina Sokolů opět 
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Koupím staré pohlednice do r. 1950, 
dále vyznamenání, řády -  i socialist.

tel.: 608 420 808

(Svojsíkův závod)

(Akce Noční Konice)

Novinky TIC Konice:

Předprodej vstupenek  na akci Rockové léto, 
která se koná 20.7. 2013 na Července u Litovle 
a na MORAVSKÉ HRADY.CZ. , která se koná 
30. - 31.8. 2013 na Bouzově.



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 tentokrát představíme 
občanské sdružení Fond ohrožených dětí.

FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ
Pobočka Prostějov

Adresy, telefony, emaily:
Fond ohrožených dětí, Kostelecká 4, 796 01 Prostějov
Telefon:  582 331 668;E-mail : 
Webové stránky: www.fod.cz  
Kontaktní den na Pobočce FOD Prostějov:
pondělí:    8.00 – 12.00, 13.00 - 17.30 hod.
Doba pro poskytování sociální služby v terénu:
Pondělí: 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:30 
úterý - pátek 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:30 
Kontakty:
Vedoucí pobočky FOD Prostějov: Mgr. Regina Šverdíková, 
tel: 724 667 668, e-mail:  regina.sverdikova@fod.cz 

Pobočka Fondu ohrožených dětí pracuje v Prostějově již 
16. rokem a za tuto dobu jsme na Prostějovsku, Konicku 
a Přerovsku pomohli již stovkám rodin s dětmi v obtížné 
životní situaci.
Naše pobočka pomáhá rodinám s dětmi, které jsou 
ohroženy náročnou životní situací a nedokážou ji řešit 
vlastními silami, ani za pomoci blízkých osob. Naším cílem 
je, aby děti mohly žít ve zdravých rodinných vztazích 
a měly co nejlepší podmínky ke svému zdárnému vývoji.
Prostějovská pobočka FOD sídlí na adrese Kostelecká 4, 
796 01 Prostějov, tel. 582 331 668. Dům je situován 
v centru města, nedaleko místního vlakového nádraží. 
Můžete nás navštívit každé pondělí v době od 8.00 
do 12.00 a od 13.00 do 17.30 hodin (po telefonické 
domluvě i v jiné dny), ostatní dny máme vyčleněné pro 
práci v terénu.
Pracují u nás sociální pracovníci, kteří poskytují dle §34 
Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi. 
Naši pracovníci Vás mohou po domluvě navštívit u vás 
doma, nebo na jiném smluveném místě, případně si 
můžete domluvit schůzku v kanceláři našeho pracoviště.
Pro případy asistovaných kontaktů rodičů s dětmi máme 
na pobočce FOD Prostějov k dispozici zařízenou hernu. 
Kontakty rodičů s dětmi mohou na naší pobočce probíhat 
jak na základě soudního rozhodnutí, tak na základě 
dohody rodičů.
Pracovníci pobočky poskytují za předem domluvených 
podmínek také asistence u předávání dětí v terénu – 
v místě bydliště rodičů- v případech, kde probíhající 
konflikt mezi rodiči brání klidnému průběhu předání 
dítěte (dětí).
Všechny naše služby jsou poskytovány bezplatně.
Nabízíme Vám:

 pomoc při komunikaci s úřady, institucemi a jinými 
organizacemi: pomoc při sepisování  žádostí, návrhů, 
vyplňování formulářů, doprovod na jednání či 
zprostředkování jednání  s úřady či institucemi;

 pomoc při hospodaření, vedení a péči o domácnost: 
pomoc s vařením, domácími pracemi,   rodinným 
rozpočtem či finančním plánováním;

 pomoc při výchově a péči o Vaše dítě: pomoc 
s rozvojem a vzděláváním Vašeho dítěte,

 pomoc při komunikaci s dalšími členy Vaší rodiny;

 asistenci při stycích s vaším dítětem, jste-li v situaci 
rozvodu či rozchodu.

 rodinnou mediaci

 můžeme Vám také doporučit různé kroužky, tábory či 
pobyty pro děti a jiné odborníky, které budete potřebovat.
Dále nabízíme:

 darované oblečení, obuv, lůžkoviny a další potřeby do 
domácnosti; vše dle Vašich potřeb a našich možností

 v odůvodněných případech poskytnutí jednorázové 
výpomoci nákupem základních potravin, úhradou 
stravenek na školní obědy, příspěvek na pobyt dítěte 
mimo rodinu, nájmu apod. 
Tato pomoc však není nároková, vychází z aktuálních 
možností našeho pracoviště.

Projekt FOD Klokánek
V poslední době přibývá rodin, které se dostávají do 
neřešitelné situace související často se zadlužením 

fod.prostejov@fod.cz

a ztrátou bydlení. I když se naše činnost zaměřuje na 

pomoc rodinám tak, aby v nich mohly děti spokojeně 
a bezpečně vyrůstat, občas není možné přes naši snahu 
a pomoc docílit toho, aby se rodiče byli schopni o děti 
starat sami, nebo jim to okolnosti znemožní. Pro tyto děti 
a pro děti, kterým jejich blízcí ubližují, ať již záměrně či 
svým nezájmem, je určen náš projekt - Klokánek.
Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je 
nabídnout dětem namísto ústavní výchovy přechodnou 
rodinnou péči na dobu, dokud se děti nemohou vrátit zpět 
do vlastní rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena trvalá 
náhradní rodinná péče (osvojení, pěstounská péče, svěření 
do výchovy třetí osoby). 
Způsob péče v Klokánku je založen na principech 
fungování běžné rodiny.

V samostatných bytech I. kategorie pečují v každém bytě 
o 3-4 děti  střídavě po týdnu nepřetržité péče dvě stabilní 
„tety“. Tety pečují o děti i o domácnost, vaří, píší s dětmi 
úkoly, hrají si s nimi, učí je běžnému chodu domácnosti.  
Tento model přechodné rodinné péče o děti, které by jinak 
skončily v ústavní výchově, se velmi osvědčuje.
Zejména pro nejmenší děti je rodinný charakter péče zcela 
zásadní - nevzniká u nich deprivační syndrom, který děti 
často poškodí již natrvalo. Velkou výhodou oproti ústavní 
výchově je i to, že Klokánky mohou přijímat sourozence 
bez ohledu na věk, takže nedochází k jejich rozdělení do 
různých zařízení podle věku.
V loňském roce získal Fond ohrožených dětí, o.s., od 
Statutárního města Prostějov bezúplatným převodem do 
vlastnictví pozemek a objekt na adrese Západní 72 
v Prostějově - Krasicích, aby zde po nezbytné rekonstrukci 
zřídil a provozoval zařízení Klokánek pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc. Naším cílem nyní je, aby v Prostějově co 
nejdříve začalo fungovat zařízení Klokánek tak, aby rodiče 
z blízkého okolí, kteří zařízení využijí, mohli svoje děti 
navštěvovat co nejčastěji a zmírnili tím jejich stres 
z nezbytného odloučení. 

Mediace
Mediace je metoda mimosoudního řešení sporu za účasti 
prostředníka - mediátora. 
Mediátor nesoudí a nerozhoduje o vině nebo nevině - je 
nestranný. Provází vás bezpečně celým procesem mediace 
tak, abyste nalezli své vlastní, pro obě strany přijatelné 
řešení.
U soudu za vás rozhodují druzí, v mediaci o řešení 
rozhodujete vy. Mediace je pro vás vhodná, pokud se 
chcete rozhodnout sami za sebe a nechcete, aby za vás 
rozhodl soud. 
K případnému soudu pak můžete jít se společným 
návrhem řešení.
Řešení, která společně naleznete, budou vycházet z vašich 
potřeb, zájmů a hodnot. 
Mediační setkání trvají zpravidla po dobu 3 hodin, 
mediačních setkání může být více, pokud se k dohodě 
nedospěje při prvním jednání. 
Mediace poskytována FOD Prostějov je poskytována 
bezplatně.
Komu může mediace prospět :
 rodičům před nebo v průběhu rozvodu či rozchodu, kteří 
se chtějí dohodnout na péči o svoje děti a finančních 
otázkách 
 rodičům nejednotným v otázkách výchovy dětí 
 pokud potřebujete upravit kontakt s dětmi 
 pokud máte obtíže v komunikaci s některými členy rodiny 

a chtěli byste si zase lépe rozumět. 
S ROSTOUCÍ INTENZITOU A DÉLKOU KONFLIKTU KLESÁ 
ÚSPĚŠNOST I UŽITEČNOST MEDIACE 

Projekt Rodinný asistent ( profesionální „teta“)
Program "Rodinný asistent - Profesionální teta" je 
zaměřen na rodiny ohrožené odebráním dítěte (dětí) 
z rodiny, příp. na rodiny, kde již děti v ústavní výchově 
umístěny jsou. Tento program je realizován jako terénní 
v přirozeném prostředí rodin, u nichž je problém se 
zvládáním péče o děti a domácnosti. Profesionální tety 
budou docházet do rodiny a společně s jejími členy 
pracovat na nápravě výše uvedených problémů formou 
pomoci, podpory, ale hlavně nápodoby, např. při úklidu či 
vaření.
Hlavním cílem projektu je snížení počtu dětí vyrůstajících 
mimo vlastní rodinu. V mnoha případech dochází 
k odebrání dětí proti vůli rodičů i proti přání dětí proto, že 
rodiče pro nedostatek rodičovských kompetencí nejsou 
schopni ani na té nejnezbytnější úrovni zajistit péči 
a výchovu svých dětí. Obvykle se jedná o rodiče, kteří sami 
neprožili dobré dětství a nedostalo se jim v dětství 
dostatečných vzorů. Pokud jsou mezi dětmi a rodiči dobré 
citové vazby, znamená odebrání dětí do náhradního 
výchovného prostředí pro ně i pro rodiče závažné citové 
trauma.
Komu může projekt prospět :
-máte-li problém s péčí o dítě (děti) či domácností, chcete 
si doplnit chybějící dovednosti ve svém vlastním 
přirozeném prostředí 
-z výše uvedených důvodů vám hrozí odebrání dítěte/dětí
-neměli jste možnost potřebné dovednosti si osvojit 
v dětství a dospívání, např. z toho   důvodu, že vaše 
původní rodina  nefungovala tak, jak měla
Asistence u předávání či kontaktu rodičů s dětmi 
Tento typ služby je určen rodičům v rozvodových, 
porozvodových či porozchodových vztazích, kteří nejsou 
schopni vytvořit dětem klidné podmínky pro předání 
druhému rodiči k víkendovému či kratšímu pobytu. 
Pracovník podporuje „hladký“ průběh předání, aktivně se 
snaží podpořit žádoucí komunikační vzorce mezi rodiči 
navzájem a od rodičů směrem k dítěti. 
V odůvodněných případech a za předem stanovených 
podmínek naši pracovníci mohou být přítomni po celou 
dobu setkání rodiče a dítěte (dětí) – maximálně však tři 
hodiny.  V případě potřeby mohou kontakty rodičů s dětmi 
probíhat i v prostorách naší pobočky v Prostějově, kde 
máme pro tyto účely plně vybavenou hernu. Pracovník 
pobočky pak, zejména v případech odcizení rodiče a 
dítěte, způsobeného delší odlukou, pomáhá obnovit jejich 
vztah, podporuje zdravé vztahy v rodině.
Kontakty rodičů s dětmi mohou na naší pobočce probíhat 
jak na základě soudního rozhodnutí, tak na základě 
dohody rodičů.
Vycházíme z toho, že dítě má právo na oba rodiče a na 
pravidelný kontakt s nimi.
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Komunitní plánování sociálních služeb Konicka
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Čtvrtek  27. června  v 17 hodin
vernisáž výstavy s tvůrčí módní přehlídkou
Zámecká galerie 

TEXTILNÍ ŘEMESLA
S p o l e k  r u č n í c h  ř e m e s e l  Š t ě p á n o v  
u Olomouce.
Výstava bude otevřena od pátku 28.6.2013 
do soboty 31.8.2013, ve všední dny od 
10.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin. 
V sobotu od 10.00 do 12.00 a od 13.00 do 
17.00 hodin. V neděli od 14.00 do 17.00 
hodin.

4. srpna 2013 od 13 hodin
moderovat bude Láďa Sovjet Rus

ŘÁD ČERVENÝCH NOSŮ: Pyšná princezna, 
aneb šaty nedělají člověka, činoherní 
pohádková komedie
Legendární příběh o vyléčené pýše, jak jej 
známe i neznáme. A jak jinak, s písničkami, 
vždyť tady dokonce i květiny zpívají a nejen 
to…
DIVADLO KAPSA: Nešťastný šafářův 
dvoreček, aneb putování Zápecníčka za 
štěstím - dětský pohádkový písničkál – 
pohádka plná známých lidových písniček 
a veselých zvířátek pro děti od 2 do 10 let.
OSVĚTOVÁ  BESEDA VELKÁ BYSTŘICE: 
Mnoho povyku pro psa, hra o dvou 
dějstvích, která pojednává o tom, jaké strasti 
mohou potkat obyčejného člověka, který se 
snaží změnit svůj místy až podprůměrný 
život za pomoci psa, který mu má sloužit jako 
vstupenka do lepšího života. ...aneb jak 
chudák ještě do větší nouze přišel.
ZA DVEŘMI : Na správné adrese (komedie)
Odkvétající varietní umělkyně Georgette 
pronajímá ve svém pařížském bytě pokoje. A 
tak spolu na jedné adrese bydlí ještě 
klavíristka Nicole, malířka Jacqueline a 
služebná Marie-Louisa. Soužití žen takto 
rozdílných temperamentů není jednoduché, 
a tak se všechny obyvatelky bytu nezávisle na 
sobě rozhodnou radikálně změnit život a 
všechny (opět bez vědomí těch ostatních) si 
podají inzerát...

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 ve 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
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KULTURNÍ

VÝSTAVY

DIVADELNÍ FESTIVAL

ZÁMEK Jízda pravidelnosti
„Březský vrch“ 2013

Dne 14.7. 2013 se na náměstí v Konici opět 
předvedou auto-moto veteráni při 
pořádání akce Veterán vehicle clubu 
Konice „Březský vrch“. 
Již od 07.30 hod. se začnou na náměstí sjíždět 
naleštěná vozidla starých slavných značek. 
Do 12.00 hod. budou vozidla vystavena na 
náměstí a poté přejedou na start k místní 
s o k o l o v n ě ,  k d e  s e  z ú č a s t n í  j í z d y   
pravidelnosti  ( dvou jízd) na trati „Březský 
vrch“.  Zde si je diváci budou moci 
prohlédnout v chodu na startu i při jízdách 
přímo na trati. Předpokládaný konec 
a vyhlášení vítězů bude kolem 17.00 hod.
Pro veřejnost je výstava na náměstí 
i vlastní jízda pravidelnosti zdarma.
Akce se koná za podpory Olomouckého kraje.

Za Veterán vehicle club Konice 
Arnold Rozehnal 

 

Pozvánka na výstavu.

Jako každý rok v srpnu Vás zve ČSCH v KONICI 
na tradiční výstavu králíků,holubů, 
drůbeže a ukázku exotického ptactva. Je 
možný i nákup chovných zvířat. Výstava se 
koná v chovatelském areálu  v Konici za 
Kružíkovou ulicí ve dnech 3.8. a 4.8. 2013. 
V sobotu 3.8. otevřeno od 14.00hod. do 
19,00hod. V neděli 4.8. otevřeno od 
8.00hod. do 16.00hod. .A jako vždy čeká 
tam na Vás  bohatá tombola a příjemné 
posezení při občerstvení z udírny a točeném 
pivu.

 Srdečně Vás zve

výstavní výbor ČSCH v Konici.



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

V  d n e š n í m  č l á n ku  s e  b u d e m e  vě n ova t  
problematice vakcinace. Co to ta vakcinace vlastně 
je? Velice zjednodušeně řečeno je to vpravení 
antigenu do organismu s následnou tvorbou 
protilátek. Antigenem může být například část viru 
či bakterie, která nemůže způsobit onemocnění, 
ale imunitní systém ji odhalí a ve snaze ji 
zlikvidovat  začne tvořit protilátky a tzv. paměťové 
buňky. Protilátky nezmizí z těla hned, nějakou 
dobu přetrvávají, a pokud organismus napadne 
živý patogen (virus nebo bakterie), okamžitě jej 
začnou ničit a paměťové buňky vyburcují další 
obranné mechanismy tak, že infekce je včas 
potlačena a nedojde k onemocnění.
Proti čemu se zvířata vakcinují? Vakcinace proti 
vzteklině je povinná. Dále se u psů vakcinuje 
parvoviróza, psinka, infekční zánět jater, 
leptospiróza, parainfluenza. Tyto jsou často 
podávány v jedné injekci, jak lidé často říkají 
´trojkombinaci´ , ale pokud se podává i se 
vzteklinou, je to tedy vlastně ´šestikombinace´. 
Také se může vakcinovat proti borelióze, 
psincovému kašli či tetanu. U koček se vakcinuje 
panleukopenie neboli mor koček, komplex kočičí 
infekční rýmy, vzteklina, leukemie a borelióza, 
u fretky je důležitá psinka a vzteklina, u králíků mor 
a myxomatóza. 
Kdy a kolikrát se psi a kočky (ostatní zvířata si 
probereme jindy v samostatných článcích) 
vakcinují? U psa je optimální začít v 7. týdnu věku, 
kočka by měla mít završený 8. týden. U všech 
uvedených onemocnění kromě vztekliny je 
prokázáno, že pouze jedna dávka vakcíny nestačí 
k vytvoření dostatečného množství protilátek 
a paměťových buněk a je nutné aplikaci minimálně 
jedenkrát zopakovat, takzvaně revakcinovat, 
a donutit tak imunitní systém k vyšší produkci, aby 
byl organismus dostatečně chráněný. Přeočkovává 
se v intervalu 2 – 4 týdnů. Důležité je, aby poslední 
dávka byla podána po 12. týdnu věku. Ani poté 
nezůstávají protilátky po celý život, ale u různých 
onemocnění různou rychlostí jejich počet klesá. 
Nejdéle vydrží samostatně vakcinovaná vzteklina, 
a to 1 – 3 roky dle vakcíny. Pokud se dává 
v kombinaci ,  doporučuje se každoroční 
revakcinace. Nejméně vydrží leptospiróza, ta 
opravdu potřebuje pravidelné každoroční 
opakování. Ani u dospělého psa, pokud jde na 
vakcinaci poprvé, nestačí jedna aplikace 
kombinované vakcíny. Revakcinace by se také měla 
provést při výraznější prodlevě každoročního 
přeočkování. Minimálně u již zmiňované 
leptospirózy. Hodně lidí nechá naočkovat psy 
kombinací jen v mládí a později očkují už jen 
povinnou vzteklinu. Argumentují tím, že pes těmito 
onemocněními v dospělosti  j iž  nemůže 
onemocnět, což je velký omyl. Snad jen kromě 
parvovirózy můžou onemocnět všemi uvedenými 
n e m o c e m i  v  j a k é m k o l i  v ě k u .
Úskalím může být nedostatečná odezva na 
vakcinaci, i když je provedena správně. Děje se to 
asi u 5-10 % zvířat. Na vině je nedostatečnost  
imunitního systému, která může být vrozená nebo 
získaná během života v důsledku různých 

infekčních nemocí nebo vzniká v souvislosti 
s metabolickými či hormonálními chorobami, jako 
je například cukrovka, nedostatečná činnost štítné 
žlázy, Cushingův syndrom apod., nebo užíváním 
léků, například kortikoidů. Často při takovýchto 
nemocech nebývají zřetelné klinické příznaky, 
proto posouzení zdravotního stavu a rozhodování 
o vakcinaci patří jen do rukou veterinárního lékaře. 
Snížená obranyschopnost se též projevuje při 
dospívání, hárání či graviditě.
K nežádoucím účinkům patří nejčastěji místní 
reakce na vpich v podobě otoku, který vzniká za 1-3 
dny po vakcinaci a postupně se během 3 týdnů 
vstřebá. Asi 1% psů bývá druhý den po vakcinaci 
unavenější, mírně může vzrůst teplota. K velmi 
vzácným reakcím patří anafylaktický šok (kolaps), 
který vyžaduje okamžitý zákrok veterinárního 
lékaře.
Jak a kdo může vakcinovat? Nejčastější forma je 
forma injekční. Před aplikací vakcíny musí být ze 
zákona provedeno klinické vyšetření a posouzení 
zdravotního stavu zvířete, které je vhodné nejenom 
kvůli tomu, aby se zvíře mohlo naočkovat, ale často 
se při jeho pečlivém provedení spolu s kladením 
různých otázek majiteli odhalí problém, kterého si 
majitelé nevšimli anebo ho za problém 
nepovažovali. (Příkladem může být relativně častý 
záchyt srdečních šelestů nebo nesestouplých 
varlat.) Z tohoto důvodu nejsou vhodné hromadné 
vakcinace na návsích, kde je tato povinnost obvykle 
opomíjena a vakcinace se provádí rychle, hlava 
nehlava, a často automatem s jednou jehlou pro 
všechny psy! Vyšetření a posouzení zdravotního 
stavu smí provádět pouze veterinární lékař 
s licencí. Bez přítomnosti veterinárního lékaře je 
tedy vakcinace nezákonná a bez jeho razítka 
v o č k o v a c í m  p r ů k a z u  n e p l a t n á .
Proč vakcinovat? Často lidé nechávají své psy 
očkovat jen proto, aby se oni sami něčím nenakazili. 
Pravdou je, že pes nás může nakazit z výše 
uvedených nemocí jen vzteklinou, leptospirózou, 
která může způsobit i nám vážné onemocnění jater 
či ledvin, a boreliózou, například při odstraňování 
klíšťat nebo vektorově přes krev sající hmyz. 
Ostatní vyjmenované choroby se na člověka 
nepřenáší. Ale většina z nich je velmi vážná 
a v převážné většině mají fatální průběh. To, že je 
nyní nákazová situace u nás dobrá, je tím, že jsou na 
trhu kvalitní vakcíny a většina majitelů psů 
nechává své miláčky vakcinovat kombinovanými 
vakcínami, tudíž je veliká část psí populace 
proimunizovaná, a tím se drží tyto nemoci „na 
u z d ě “   

a nezpůsobují veliké ztráty, jako například psinka 
cca před 15 lety. Důležité je tento stav udržet, ne-li 
zlepšit! Veliké mezery jsou ještě u koček. Například 
virus leukemie dokáže napáchat veliké škody, 
vakcinace existuje, ale očkováno je zoufale malé 
procento kočiček.

MVDr. Eva Kouřilová
Veterinární ordinace Jevíčko

Veverka na poliklinice?

Na přelomu měsíce dubna a května 2013 došlo 
k opravě WC v 1. patře budovy polikliniky v Konici. 
Byla zde položena nová dlažba a stěny obloženy 
obklady, nahradilo se nevyhovující sanitární 
zařízení, zcela odstraněn byl nefunkční ohřívač 
teplé vody, k vytápění budou sloužit nová topná 
tělesa a celý prostor byl nově vymalován. Pokud 
budete mít štěstí, můžete zahlédnout i veverku, 
která se rozhodla postavit si hnízdo ve sluníčkem 
prohřátém prostoru mezi okny.

Mgr. Monika Rozehnalová
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Zvýhodněné rozbory vody ze studní a bazénů

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. nabízí majitelům studní zvýhodněné rozbory 
základních chemických a mikrobiologických parametrů pitné vody za smluvní cenu 750 Kč 
(s DPH). Nabídka zvýhodněných rozborů platí do konce září 2013.
Zvláště nyní po vydatných deštích může dojít ke zhoršení kvality vody. Voda v soukromých studních 
nepodléhá žádné pravidelné povinné kontrole. V letech 2011 a 2012 provedla MOVO 700 rozborů 
soukromých studní. Výsledky ukázaly, že až 80 % analyzovaných vzorků vod ze soukromých studní 
neodpovídala alespoň v jednom parametru vyhlášce č.252/2004 Sb. v platném znění, kterou se stanoví 
hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Nejčastěji nevyhovovaly 
mikrobiologické ukazatele. V některých případech byly překročeny limity dusičnanů (limit 50 mg/l) a 
také limity pro hodnotu manganu nebo železa. 
V České republice je necelých 10 % obyvatel trvale zásobováno vodou z domovních nebo veřejných studní, 
vedle toho mnoho lidí používá vodu ze studní na chatách a chalupách o víkendech a dovolených. Pouze 
laboratorním rozborem fyzikálně chemických a mikrobiologických ukazatelů, které musí splňovat limity 
dané vyhláškou, se dá zjistit, zda je voda ve studni pitná. Na pohled křišťálově čirá voda může v sobě 
skrývat nebezpečí v podobě mikrobiálního znečištění. 
Všechny rozbory provádí zkušební laboratoř akreditovaná ČIA č. 1446 společnosti MORAVSKÁ 
VODÁRENSKÁ, a.s., Oddělení kontroly kvality vody, e-mail laboratore@smv.cz
Kontakt na pracoviště: Laboratoř Olomouc, Dolní novosadská, 779 00 Olomouc, tel. 585 412 031-32 / 
Laboratoř Prostějov, ČOV Prostějov – Kralický Háj, 798 12 Kralice na Hané, tel. 582 337 441 / Laboratoř 
Zlín, ÚV Klečůvka, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, tel: 577 901 654. 

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