
FOTOAKTUALITYDIVADLA NA ZÁMKU 2014
V neděli 3. srpna 2014 od 14 hodin se na 
nádvoří konického zámku uskutečnil už 
šestý ročník divadelní přehlídky „Divadla 
na zámku“. Přehlídky se zúčastnily čtyři 
divadelní soubory a taneční skupina 
Country kamarádi. Moderováni celého 
festivalu se i letos ujal Láďa Sovjet Rus. 
Šestý ročník festivalu byl výjimečný 
i v tom, že díky rozmarům počasí 
a vydatnému dešti se festival uskutečnil 
na dvou scénách.
První dvě představení se odehrála na nádvoří 
konického zámku. DIVADLO PLYŠOVÉHO 
MEDVÍDKA PROSTĚJOV vystoupilo se 
s v ě t o v ý m i  k o u z e l n i c k ý m i  č í s l y  
v nonverbálním představení HANDY BANDY. 
Vystoupení určené i pro ty nejmenší diváky 
mělo obrovský úspěch, ostatně stejně jako 
následující představení KLAUNŮ NA VOLNÉ 
NOZE, při kterém se skvěle bavili malí i velcí.
Taneční skupině CONTRY KAMARÁDI ještě 
deštivé počasí dovolilo odtancovat své 
vystoupení na nádvoří konického zámku. 
Následující divadelní scéna už byla 
přemístěna do prostředí koncertního sálu 
a L O U T KO V É  D I VA D L O  S TA R O S T  
Z PROSTĚJOVA svou pohádku Rytíř 
Šnofonius, Mordulína, čili Turandot a ta 
druhá uvedlo právě tam. 
Celou přehlídku pak uzavřel DIVADELNÍ 
SPOLEK NA ŠTACI (Němčice nad Hanou), 
který doslova rozesmával publikum až 
k slzám konverzační komedií Jevana Bardona 
Thomase Charleyova teta.  Herecký koncert 
na pódiu mimoděk také ukazuje, že rozhodně 
soubor nemá problém s obsazením rolí 
představujících v příběhu hned několik 
generací aktérů.
I přes nepřízeň počasí letos hlediště zaplnilo 
na dvě stovky diváků.
Díky podpoře města Konice a Olomouckého 
kraje mohlo MěKS do Konice opět pozvat 
výborné  divadelní soubory nejen z Konicka 
a zajistitit všem i odpovídající zázemí. 

Divadelní festival navazuje na dlouholetou 
tradici fungování ochotnických divadel 
v Konici. 
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Loutkové divadlo Starost z Prostějova

Divadelní spolek Na Štaci, Němčice nad Hanou

Country kamarádi

Divadlo plyšového medvídka Prostějov
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Klauni na volné noze

Vernisáž výstavy Doteky času 28.6.2014

září  2014

100. výročí 1. světové války

U příležitosti uctění 100. výročí vypuknutí první 
světové války se 30. července 2014 sešli 
zastupitelé města, konický děkan P. Milan Ryšánek 
a několik desítek konických občanů k pietnímu 
položení kytic u budovy ZUŠ Konice, kde je 
umístěna deska se jmény padlých. Pak následovala 
mše svatá v Kostele Narození P.M. v Konici za oběti 
válek a světový mír. 

JN



Usnesení č.64/2014
1.Schvaluje Charitě Konice bezplatný pronájem 
prostor – travnaté plochy před zámkem, nádvoří 
zámku a sociálního zařízení v rámci konání 
příměstského tábora v termínech: 14.7. – 
18.7.2014 a 28.7. – 1.8.2014, vždy v době od 7:00 
do 16:00 hod. a v obou termínech ze čtvrtka na 
pátek v době večerního programu.
2.Schvaluje Příkazní smlouvu mezi městem 
Konice a firmou FORESTA SG, a.s., se sídlem Vsetín, 
Horní náměstí 1, PSČ 755 01, DIČ: CZ60735384, 
předmětem které je obstarat pro město Konice 
příležitost prodeje dřevní hmoty tak, aby bylo 
dosaženo nejlepší možné ceny na trhu v daném 
místě a čase, tedy oslovením konkurence a soutěží 
o nejlepší cenu.
3.Bere na vědomí žádost SPCCH Konice o finanční 
příspěvek a ukládá FO zařadit tento požadavek do 
rozpočtu na rok 2015.
4.Schvaluje Dodatek č. 17 k pojistné smlouvě č. 
7 7 2 0 0 2 3 7 2 0  u z av ř e n é  s e  s p o l e č n o s t í  
Kooperativa, pojišťovna, a.s. Vienna Insurance 
Group.
5.Bere na vědomí informaci o zajištění 
koordinátora BOZP na akci „Realizace snížení 
energetické náročnosti  budovy městské 
polikliniky v Konici.“
6.a)Schvaluje provozní řád dětského hřiště 
v Konici, ulice Tyršova. b)Pověřuje investičního 
technika k provádění provozní kontroly dětského 
hřiště v Konici, ulice Tyršova.
7.Schvaluje žádost VETERAN VEHICLE CLUB 
KONICE, o.s., na parkování historických vozidel na 
Masarykově nám. v Konici a konání tradiční jízdy 
pravidelnosti historických vozidel BŘEZSKÝ VRCH 
dne 13.7.2014 v době od 08:00 do 18:00 hod., za 
předpokladu  dodržení podmínek stanovených 
v rozhodnutí o povolení uzavírky. Zároveň 
povoluje výpůjčku plochy náměstí za účelem 
statické ukázky historických vozidel.
8.Schvaluje rozpočtová opatření č. 29, 30 /2014, 
která se týkají: 
a)č.29/2014 - Jedná se o převod finančních 
prostředků z příjmu za železný šrot na nákup 
popelnic  ve výši 2.800,- Kč.
V příjmech bude rozpočtováno:
§ 3722 sběr a svoz komunálních odpadů,  položka 
2310 - 2.800,- Kč.
Ve výdajích  bude rozpočtováno:
§ 3722 sběr a svoz kom. odpadů, položka 5139 
nákup materiálu, org. 16000000 – 2.800,- Kč.
b)č.30/2014 - Jedná se o finanční prostředky na 
opravu sociálního zařízení v objektu bývalé školy 
Čunín. Oprava bude financována ze zvýšených 
příjmů na dani z přidané hodnoty. Rozpočtové 
opatření ve výši 40.000,- Kč.
V příjmech bude rozpočtováno:
Položka 1211 daň z přidané hodnoty – 40.000,- Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno : 
§ 3613 položka 5171 opravy a udržování org. 
16000000 – 40.000,- Kč.
Doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření 
č.31/2014
c)č.31/2014 - Jedná se o dar finančních 
prostředků na nové dětské hřiště v Konici. 
Rozpočtové opatření ve výši 4.000,- Kč.
V příjmech bude rozpočtováno:
§ 3421 přijaté dary na pořízení dlouhodobého 
majetku pol. 3121 – 4.000,- Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno: 
§ 3421 využití volného času dětí a mládeže  pol. 
6121 org. 16000000 – 4.000,- Kč.

9.Schvaluje Smlouvu o zřízení služební povinnosti 
mezi městem Konice a společností Vodovody 
a kanalizace Prostějov, a.s., IČ: 49451723, 
předmětem které je právo jmenované společnosti 
zřídit na pozemku p.č. 203/3 v k.ú. Konice ve 
vlastnictví města Konice vodovodní řád a to na 
dobu neurčitou za úplatu ve výši 10.300,- Kč.
10.Schvaluje smlouvu o připojení k distribuční 
soustavě č. 12092821  kluziště v Konici, p.č. 
1422/2, uzavřenou mezi městem Konice a E.ON 
Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České 
Budějovice, IČ: 28085400, zastoupená společností 
E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 
České Budějovice, IČ: 25733591, na dobu 
neurčitou.
11.Schvaluje ZŠ a G města Konice výpůjčku obřadní 
síně na zámku v Konici za účelem předávání 
vysvědčení na den 3.6.2014 od 15:00 do 16:00 hod. 
a na den 27.6.2014 od 8:00 do 9:00 hod.
12.Schvaluje dohodu se SDRUŽENÍM HASIČŮ 
ČUNÍN,IČ:62859951 o bezplatném umístění 
orientační tabule o rozměrech 2,15 x 1,15 m  na 
městském pozemku p.č. 666/3 v k.ú. Čunín na dobu 
neurčitou.
13. Bere na vědomí nabídku Centra české historie.

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

Usnesení č.65/2014
1.Doporučuje ZM schválit navýšení příspěvku na 
provoz na rok 2014 Mateřské škole Konice 
o 41.000,- Kč.
2.Doporučuje ZM schválit navýšení příspěvku na 
provoz na rok 2014 MěKS Konice o 50.000,- Kč.
3.Schvaluje rozpočtová opatření č. 32, 33, 34, 35 36 
a 37/2014, která se týkají:
a)č.32/2014 - Jedná se o účelovou neinvestiční 
dotaci uvolněnou Krajským úřadem Olomouckého 
kraje ve výši 149.270,- Kč na činnost odborného 
lesního hospodáře za období I. čtvrtletí 2014, 
v případech kdy jeho činnost hradí stát. V příjmech 
bude rozpočtováno na položku 4116, ÚZ 29 008, ve 
výdajích na § 3749, položku 5213, ÚZ 29 008.
b)č.33/2014 - Na základě rozhodnutí o poskytnutí 
neinvestiční dotace vydané Ministerstvem práce 
a sociálních věcí v rámci Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost na financování 
projektu č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00080 „Zvýšení 
kvality poskytovaných služeb orgánem sociálně 
právní ochrany dětí MěÚ Konice“ byla poskytnuta 
část finančních prostředků, a to ve výši 
190.131,- Kč.
V příjmech bude rozpočtováno: 
85 % Evropský podíl na položku 4116, ÚZ 33 5 
13233 – 161.611,85 Kč.
15 % Národní podíl na položku   4116, ÚZ 33 1 
13233 – 28.519,74 Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno: 
Evropský podíl + národní podíl
§6171 místní správa pol.5011 platy zaměstnanců
nástroj. zdroj ÚZ 33513233 orj 0110 org 9000008 – 
76.319,80 Kč,
§6171 místní správa pol.5011 platy zaměstnanců
nástroj. zdroj  33113233 orj 0110 org 9000008 – 
13.468,20 Kč,
§6171 místní správa pol.5031 sociální pojištění
nástroj. zdroj ÚZ 33513233 orj 0110 org 9000008 – 
19.082,50 Kč,
§6171 místní správa pol.5031 sociální pojištění
nástroj. zdroj  33113233 orj 0110 org 9000008 – 
3.367,50 Kč,
§6171 místní správa pol.5032 zdravotní pojištění
nástroj. zdroj ÚZ 33513233 orj 0110 org 9000008 – 
6.869,70 Kč,
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§6171 místní správa pol.5032 zdravotní pojištění
nástroj. zdroj  33113233 orj 0110 org 9000008 – 
1.212,30 Kč,
§6171 místní správa pol.5167 vzdělávání
nástroj. zdroj ÚZ 33513233 orj 0110 org 9000008 – 
23.449,72 Kč,
§6171 místní správa pol.5167 vzdělávání
nástroj. zdroj  33113233 orj 0110 org 9000008 – 
4.138,19 Kč,
§6171 místní správa pol.5169 služby
nástroj. zdroj ÚZ 33513233 orj 0110 org 9000008 – 
6.800,00 Kč,
§6171 místní správa pol.5169 služby
nástroj. zdroj  33113233 orj 0110 org 9000008 – 
1.200,00 Kč,

§6171 místní správa pol.5139 materiál 
nástroj. zdroj ÚZ 33513233 orj 0120 org 9000008 -  
29.090,13 Kč,
§6171 místní správa pol.5139 materiál
nástroj. zdroj  33113233 orj 0120 org 9000008 – 
5.133,55 Kč,
18% nepřímé náklady z dotace.

c)č.34/2014 - Jedná se o účelovou   neinvestiční 
dotaci ve výši  143.650,25 Kč. Finanční prostředky 
jsou určeny na realizaci projektu s reg. č. 
CZ.1.04/4.1.01/69.00050 v rámci Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 
V příjmech bude rozpočtováno:
položka 4116  nástroj zdroj ÚZ 33514013. - 143 
650,25 Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§  6 1 7 1  m í s t n í  s p r á v a  p o l o ž k a  5 9 0 1  
nespecifikované rezervy org. 5000000 – 25.350,05 
Kč  spoluúčast,
§6171 místní správa pol.5011 platy zaměstnanců
nástroj. zdroj ÚZ 33514013 orj 0110 org 9000001 - 
48.471,00 Kč,
§6171 místní správa pol.5011 platy zaměstnanců
nástroj. zdroj 331 orj 0131 org 9000001 - 
8.553,- Kč,
§6171 místní správa pol.5031 sociální pojištění
nástroj. zdroj ÚZ 33514013 orj 0110 org 9000001 – 
18.360,- Kč,
§6171 místní správa pol.5031 sociální pojištění
nástroj. zdroj 331 orj 0131 org 9000001 - 
3.240,- Kč,
§6171 místní správa pol.5032 zdravotní pojištění
nástroj. zdroj ÚZ 33514013 orj 0110 org 9000001 – 
6.609,- Kč,
§6171 místní správa pol.5032 zdravotní pojištění
nástroj. zdroj  331 orj 0131 org 9000001 – 
1.167,- Kč,
§6171 místní správa pol.5167 vzdělávání,
nástroj. zdroj ÚZ 33514013 orj 0110 org 9000001 - 
70.210,25 Kč,
§6171 místní správa pol.5167 vzdělávání,
nástroj. zdroj 331 orj 0131 org 9000001 - 
12.390,05 Kč.
Č e r p á n í  f i n a n č n í c h  p ro s t ře d ků  s e  ř í d í  
Rozhodnutím o poskytnutí dotace. V rozpočtu 
a účetní evidenci musí být příjem dotace a její 
čerpání označeny účelovým znakem 14 013, který 
umožní oddělené vyúčtování skutečných příjmů 
a výdajů. 
d)č.35/2014 - Jedná se o účelovou neinvestiční 
dotaci v rámci dotačního programu Podpora 
zkvalitnění služeb turistických informačních 
center v Olomouckém kraji v roce 2014 – 
zkvalitnění služeb TIC V,  uvolněnou Olomouckým 
krajem ve výši 40.000,- Kč pro Městské kulturní 
středisko Konice na částečnou úhradu nákladů 
spojených s realizací projektu v rámci dotačního 
programu, dle uzavřené smlouvy o poskytnutí 
příspěvku.
V příjmech bude rozpočtováno na položku 4122, ÚZ 
00 512, 
ve výdajích na § 3319,položku 5336, ÚZ 00 512 org 
5000 000.

Rada
města Konice
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V účetní evidenci bude označen příjem a čerpání 
účelovým znakem 00512, případně jiným 
způsobem, který umožní oddělené vyúčtování 
skutečných příjmů a výdajů. Čerpání finančních 
prostředků se řídí Smlouvou o poskytnutí 
příspěvku.
e)č.36/2014 - Převod finančních prostředků ve 
výdajové části rozpočtu  z rezerv ambulantní péče 
(vlastní zdroje)  na daň z přidané hodnoty 
k projektu "Realizace snížení energetické 
náročnost i  budovy městské pol ikl iniky 
v Konici"CZ.1.02/3.2.00/13.20102 akcep. 
č. 14166663. Rozpočtové opatření ve výši 
315.000,- Kč,
Rozpočtováno ve výdajích: 
§ 3519 ostatní ambulantní péče pol. 5901 nespecif. 
rezervy org 16000000 – 315.000,- Kč,
§ 6399 ost. finanční operace  pol.5362 platby daní 
SR  org 5000000 – 315.000,- Kč.
f)č.37/2014 - . Na základě rozhodnutí Ministerstva 
práce a sociálních věcí ČR č.j 2014/39852-911 ze  
dne 24. června 2014 uvolňuje Krajský úřad 
Olomouckého kraje  účelovou neinvestiční dotaci 
ve výši 397.645,- Kč.
Finanční prostředky jsou určeny na úhradu 
nákladů související se zabezpečením činnosti 
vykonávaných v oblasti sociálněprávní ochrany 
dětí v roce 2014 – II. pololetí. 
V příjmech bude rozpočtováno na položku 4116, 
ÚZ 13011 – 397.645,- Kč.
4.Schvaluje bezplatný pronájem prostor 
konického zámku Charitě Konice na konání akce 
Prázdninový den v Srdíčku  dne 24.7.2014.
5.Schvaluje vnitřní směrnici č. 9/2014 „Evidence 
a vymáhání pohledávek.“
6.Navrhuje ZM schválit prodej části p.č. 5714 v k.ú. 

2Konice manželům Kýrovým za cenu 100,- Kč/m .
7.Schvaluje uzavření pachtovní smlouvy na 
pozemek p.č. 406/2 v k.ú. Křemenec s p. Kolářem 

2za cenu 2,- Kč/m .
8.Vyhlašuje záměr prodat pozemek p.č. 1215/4 
v k.ú. Březsko.
9.Schvaluje použití zboží ze skladu MěKS jako darů 
na Žváčkově festivalu 22.6.2014 v celkové hodnotě 
423,50 Kč.
10.Ukládá starostovi města projednat s p. M. 
Polákem účast na  přípravě Vánočních trhů 2014.
11.Doporučuje ZM schválit bezúplatný převod 
realizované stavby „Polní cesty a VHO v k.ú. Konice 
– 1. etapa“ dle předávacího protokolu ze dne 
9.7.2014 od Státního pozemkového úřadu, 
Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký 
kraj, pobočky Prostějov. Stavba byla provedena dle 
projektové dokumentace pro stavební povolení 
zpracované firmou HBH projekt, Kabátníkova 5, 
602 00 Brno pod zakázkovým č. 08/11/78.
12.Doporučuje ZM schválit smlouvy o budoucích 
smlouvách o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
pro pozemky p.č. 705/6, 705/8, 705/1, 705/10, 
705/9, 705/2, a 705/4 v k.ú. Nová Dědina.
13.Ukládá MPO zajistit a provést podepsání 
darovacích smluv mezi TJ Sokol Konice a městem 
Konice.

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

Kolik nás je?
 

Údaje ke dni 31.7.2014
Počty obyvatel dle částí obce:
Konice                    2101
Čunín   181
Křemenec                       120
Ladín          82
Nová Dědina      163 
Runářov   129
celkem                    2776

matrikářky MěÚ Konice

Dětské hřiště 

V červnu bylo otevřeno nové dětské hřiště v Konici, 
ulice Tyršova, které vybudovalo město Konice za 
finančního přispění těchto subjektů:
BAMEDILA s.r.o. – MUDr. Anna Látalová, Ing. 
Zdeněk Opletal, Lékárna Konice s.r.o., Moděva, 
oděvní družstvo, MUDr. Anna Eyerová, MUDr. 
Magda Prudká, NEKL s.r.o., Petr Hemzal, Štěpán 
Hemzal, Zdeněk Hájek, Železářství Aleš Novák.
Touto cestou bychom proto chtěli poděkovat všem, 
kteří se na realizaci hřiště podíleli a dětem popřát 
zábavné chvíle při jejich hrách.
Poděkování rovněž patří p. Ing. Leo Dosedělovi, 
který inicioval oslovení konických podnikatelů 
s žádostí o finanční příspěvek.
Provozní doba je stanovena denně na dobu od 6 do 
22 hodin. Bližší podmínky navštěvování a pravidla 
chování na dětském hřišti upravuje Provozní řád.

Městský úřad Konice, odbor majetkoprávní

MŠ Konice

Modernizace kuchyně v mateřské 

škole v Konici 

V měsíci červnu byl díky zřizovateli pořízen do 
kuchyně mateřské školy konvektomat v hodnotě 
188.550,- Kč. 
Zakoupením tohoto moderního technologického 
zařízení se v naší školní jídelně vyřešil problém 
s nedostatkem varných i pečících zařízení. V MŠ 
Konice došlo k navýšení počtu dětí o jednu třídu 
a kuchyň se začala potýkat s problémem, jak toto 
větší množství pokrmů uvařit, některá jídla se 
nemohla vařit vůbec. Jídlo připravované z větší 
části v konvektomatu umožňuje vaření v páře, 
pečení a smažení na minimálním množství tuku 
a to vše šetrně, tak, aby se v potravinách uchovalo 
co nejvíce vitaminů a minerálů. Současně šetří čas 
i elektrickou energii .  Bez dostatečného 
technologického vybavení nelze zajistit řádné 
dodržování hygienických požadavků na školní 
stravování. 
V naší mateřské škole se stravuje 100 dětí a 14 
zaměstnanců. 

Zdeňka Jurková, ředitelka MŠ Konice 

Konické štrapáce 2014

Obě turistické akce, pěší Konické štrapáce a cyklo 
Na kole okolo Konice se konaly v sobotu 21.června 
2014. Na startu panovala dobrá nálada, celkem se 
zaprezentovalo 256 účastníků. Z tohoto počtu bylo 
66 cykloturistů. Na pěších trasách byl největší 
zájem o trasy 10 a 20 km, na nejdelší trasu 50 km se 
vydalo 11 pěších turistů. Na cyklotrasách byl 
největší zájem o trasy 60 a 90 km. Počasí nám přálo, 
jen škoda, že nerostly houby. Někteří využili 
možnost a navštívili kopec nad Ponikví, kde byla 
umístěna sovětská posádka a kde je dnes malé 
muzeum. Je zde i umístěna hláska (špačkárna), 
kterou používali pohraničníci na našich hranicích. 
Z ní je pěkný rozhled po krajině. Účastníci si 
pochvalovali dobré doznačení tras a tak nezbývá, 
než značkařům poděkovat. Na startu se 
zaprezentoval i starosta a místostarosta Konice , 
bývalý a nynější předseda oblastního výboru KČT 
Olomoucký kraj a také turista z Katovic, který si 
troufl na trasu 50 km. Nejmladším účastníkem byl 
Šimon Ehl z Hamer, který absolvoval trasu s rodiči 
ve vozíku za kolem. Nejstarším pak byl pan 
Bohumil Vokroj z Ostarvy. Na startu nám však 
chyběli mladí hasiči, skauti a jsem přesvědčen, že 
do akce by se více mělo zapojit gymnázium i dětský 
domov. Příště bychom chtěli připravit i kočárkovou 
trasu po Konici. Rád bych znal i stanovisko centra 
Srdíčko k této akci, tak si o tom můžeme popovídat. 
Všichni turisté byli maximálně spokojeni s 
občerstvením, které připravila restaurace Na 
Bytovkách, o čemž svědčilo to, že se všechno 
snědlo. Závěrem bych chtěl poděkovat vedení 
města za podporu, poděkovat všem sponzorům a 
pořadatelům a všechny pozvat na další akci ZA 
VÍLOU PILAVKOU, která se uskuteční v sobotu 30. 
srpna 2015 se startem od 6.30 do 9.30 hod. 
v restauraci Na Bytovkách.

Za pořadatele Stanislav Dostál. 
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 v 18.42hod. 16km.
Zdrávi došli!!!

Muzeum řemesel Konicka otevřelo 

novou expozici

Z iniciativy správce Pavla Šína byly nově 
zpřístupněny prostory spojovací chodby mezi 
zámkem a kostelem, kde byla umístěna nová stálá 
expozice audiovizuální techniky. Vystavené 
exponáty zapůjčil pro muzeum pan Roman 
Doseděl, jehož sbírka představuje desítky rádií 
a gramofonů.

Do nových výstavních prostor za konickou 
knihovnou bylo umístěno přes sedmdesát kusů 
rádií. Jak mladý sběratel Roman Doseděl uvedl: 
“Většina exponátů pochází z předválečného období, 
kterému se věnuje nejvíc. Ve své sbírce mám ale 
také přístroje z pozdější doby. Na výstavě je 
i nejmladší tranzistor, vyrobený kolem roku 1970.”
Během pěti let, kdy se sběratelství věnuje, 
nashromáždil kolem pěti set přístrojů. Počet ani 
rozsah vystavených exponátů tedy není konečný 
Celá sbírka se orientuje na výrobky domácí 
provenience. Mnohé značky jsou už dnes neznámé, 
nicméně ve své době byly špičkou. Konkrétně jde 
třeba o výrobky firmy Mikrofona, z níž má ve své 
sbírce téměř ucelenou řadu.
Dále je expozice doplněna gramofony ze sbírky 
pana Jaroslava Procházky a psacími stroji od 
dalších sběratelů.
Stálá expozice na konickém zámku je přístupná 
v pracovních dnech, nebo po domluvě na tel.:  
602934905.

Chtěl bych za občanské sdružení poděkovat všem 
zastupitelům za vstřícný postoj k realizaci a udržení 
provozu Muzea řemesel Konicka.

Za občanské sdružení Pavel Šín.

Prázdninový den v Srdíčku

Dne 24. 7. se konal Prázdninový den v Srdíčku. Pro 
děti byly připraveny pohybové a taneční hry, 
skákací hrad, ukázky první pomoci a v závěru 
pěnová atrakce, kterou připravili členové SDH 
v Konici. Rádi bychom jménem všech účastníků 
Prázdninového dne v Srdíčku poděkovali SDH 
v Konici za pěnovou atrakci, Kateřině Motlové za 
ukázky první pomoci, Marcele Podzimkové za 
moderování celého odpoledne, skákací hrad 
i taneční aktivity, Pavlu Šínovi za pomoc s přípravou 
akce a v neposlední řadě patří poděkování i našim 
dobrovolníkům. Zároveň také děkujeme Městu 
Konici za podporu všech našich  akcí.

Příměstské tábory

V červenci proběhly v Mateřském centru Srdíčko 
příměstské tábory, kde celkem 40 dětí prožilo 
Barevné prázdniny v Srdíčku. Pro děti byly 
připraveny kreativní, sportovní a společenské hry. 
Nechyběly ani výlety po okolí, do Drahanovic a do 
Střížova, prohlídka konického zámku a tradiční noc 
na zámku.

MC Srdíčko

Zákony  schválnosti

Je doba cestování za letním sluncem, krátkodobých 
výjezdů do zahraničí a nenadálých cest 
o prodloužených víkendech, třeba jen kousek za 
hranice do koupelí v Rakousku, Slovensku nebo 
Maďarsku.. Proto přinášíme skutečný příběh 
mladé rodiny, který se stal minulý rok. Cituji:
Vyjeli jsme si se dvěma rodinami s dětmi 
v předpubertálním věku na dovolenou do 
Chorvatska. Ubytování v předem domluveném 
soukromí bylo úžasné. U domu byla i plocha na 
hřiště. Naše děti se již druhý den otrkaly a během 
čekání na oběd začaly běhat po pozemku. Syn 
zakopl a narazil rukou na zídku na hranici 
pozemku. V podstatě se nic nestalo.
Po obědě však syn začal mít ruku oteklou, a tak 
jsme raději jeli do nemocnice. Tam nás však vrátili, 
že nemáme doporučení od dětského lékaře. V tu 
dobu jsme již kontaktovali pojišťovnu, u níž jsme 
měli sjednáno cestovní pojištění, a současně 
našeho poradce ve společnosti  Astorie  
v Prostějově. Všechno klapalo jak na drátkách, až 
na tu malou komplikaci s nutnou návštěvou 
u dětského lékaře v místě ubytování. Poté, co jsme 
již měli v ruce doporučení, udělali synovi rentgen 
a zjistili, že má ruku naštípnutou. Naštěstí se 
nejednalo o vážné zranění, syn sice strávil zbytek 
dovolené se sádrou na ruce, ale po návratu nám 
pojišťovna veškeré náklady na ošetření proplatila. 
Ony totiž nepřesáhly 3.000,-Kč, a proto jsme si vše 
po dohodě s asistenční službou zaplatili ze svého. 
Jak už to tak bývá, neštěstí nechodí po horách ale po 
lidech, a tak při zpáteční cestě nám na jednom autě 
přestalo fungovat dobíjení. Zjistilo se v servise, že 
je špatný alternátor a musí se vyměnit. Byl pátek 
odpoledne a už nechtěli pracovat. Zavolali jsme 
opět asistenci pojišťovny, kde jsme měli sjednáno 
cestovní pojištění, a ráno nám dovezli náhradní 
vozidlo na cestu zpět, porouchané odvezli do 
servisu v ČR,  který jsme měli již domluvený, a to 
nám ještě zaplatili v motelu u dálnice nocleh, když 
jsme čekali, než dojedou s náhradním vozidlem. 
Zpozdili jsme se sice s návratem o 16 hodin, ale bylo 
to v klidu.  
Doporučení od pracovníků Astorie,  a.s. ,  
z Masarykova nám. 67 v Konici je: Přijděte 
v provozní dobu nebo zavolejte, poradíme Vám, 
jaký typ cestovního pojištění pro cestu a pobyt si 
můžete sjednat pro takovouto službu již za 220,-Kč. 
Tyto velké problémy řeší pojišťovna kompletně za 
Vás i s úhradou.
Podobná situace se může stát komukoliv z nás. 
Jestli potřebujete vědět, na koho se obrátit 
s otázkami, tak jsme pro Vás k dispozici  v kanceláři 
Astorie, a.s., na Masarykově náměstí v sousedství 
prodejny Zelenina. 

Z a s t i h n e t e  n á s  n a  m o b i l n í m  t e l e f o n u  
775769707,724073915 a 724717682. 
Více informací na webových stránkách .
Těšíme se na Vaši návštěvu: Petr Wasserburger, Petr 
Kašparovský a Ivana Valentová.

Sportovní úspěch žákyně ZŠ Konice

V neděli 25. května 2014 se konal v Šumperku 
Přebor Olomouckého kraje v gymnastice, kterého 
se zúčastnila i žákyně 2. třídy ZŠ Konice Ema 
Crhonková, členka gymnastického oddílu TJ 
Prostějov, a získala 1. místo v kategorii základní 
stupeň (7 -  9 let).
Přebor byl důležitým závodem nejen pro účastnice 
nejvyšší české soutěže, ale i pro mladší děvčata, 
která měla možnost splnit další výkonnostní 
stupeň a posunout se tak do kategorií, které 
umožňují start na MČR.
V Šumperku se přestavily téměř všechny 
kategorie, které v systému české gymnastiky 
předepisují převážně povinné sestavy nebo 
sestavy s povinnými prvky. Závodnice tak mají 
možnost porovnat prostřednictvím bodového 
zisku svoji výkonnost s reprezentantkami z dalších 
třinácti krajů.

JN

ZUŠ  Konice přijímá nové žáky 
do VÝTVARNÉHO OBORU

pro školní rok 2014/2015
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  snižuje školné:

Základní studium 1000,- Kč/pololetí,
Přípravné studium 850,- Kč/ pololetí.

Přihlášky odevzdejte v kanceláři školy do 5. září 
2014 (kapacita oboru je omezena).
Bližší informace v kanceláři školy,  
tel.: 582 396 620,  725 128 438.

Program KČT září 2014
Sobota 6.9. - Velká Bystřice – odjezd vlakem v 7.41 
hod. přes Olomouc do Vel. Bystřice, kde navštívíme 
folklorní festival. Možnost i menší túry po žluté 
značce na okraj Hluboček, pak odbočit doleva na 
modrou do Lešova a zpět do Vel. Bystřice. Odjezd 
vlakem v 16.17 hod. 9km.
Pátek 12.9. – 14.9. - Jeseníky – Karlov.  Pobytový 
zájezd.
Sobota 20.9. - Nezamyslice – odjezd vlakem 
v 9.11hod. na odložený výlet. Dále do Mořic, Němčic 
a Pivína na vlak v 16.47hod. 13km.
Neděle 28.9. - 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 Rataj na autobus
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ZUŠ Konice
Zápis žáků  do všech oborů ZUŠ Konice 

proběhne od 1. do 12. září 2014
od 13 do 17 hodin v budově školy

Na Příhonech 425.



Program MC Srdíčko

září  2014 

Pondělí (dle domluvy) Cesta ke zdravé rodině – 
přímá pomoc rodinám Mgr. Jana Procházková,
739 246 008, prochazkova@kpsskonicka.cz
Pondělí (18 - 19 hodin) Cvičení s Marcelou - 
Marcela Podzimková, 608 216 741
Úterý (dle domluvy) Konzultační a informační 
středisko v Srdíčku – základní individuální 
poradenství a zprostředkování poradenství v oblasti 
prorodinných služeb, Bc. Dagmar Trnková, 608 000 
181, dasatrnkova@seznam.cz
Třetí úterý v měsíci  (9 - 11 hodin) Setkání 
věřících maminek - Blanka Hájková Dis., 731 640 
799, blanka.hajkova@konice.charita.cz
Středa (8 - 12 hodin) Klub pro rodiče a děti - 
Bohuslava Šmídová, Markéta Klíčová, 739 246 019, 
charita.srdicko@centrum.cz
h3.9. - Srdíčková školička
h10.9. Kdo žije v lese
h17.9. Srdíčko pro Sjednocenou organizaci 

nevidomých a slabozrakých
h24.9. Jablíčkový les
Středa (14 - 17 hodin)Mezigenerační setkávání v 
Srdíčku - Markéta Klíčová, 739 246 019, 
charita.srdicko@centrum.cz
Čtvrtek (9 - 13 hodin) Srdíčkový klub - Markéta 
Klíčová, 739 246 019, charita.srdicko@centrum.cz,
M g r .  J a n a  P r o c h á z k o v á  7 3 9  2 4 6  0 0 8 ,  
prochazkova@kpsskonicka.cz
Třetí čtrvetk v měsíci (10 - 12 hodin)- Klub pro 
rodiče se zdravotně znevýhodněnými dětmi - 
Ludmila Veselá
M g r.  J a n a  P r o c h á z k o v á ,  7 3 9  2 4 6  0 0 8 ,  
prochazkova@kpsskonicka.cz
Pátek (8 - 12 hodin) Klub pro rodiče a  děti - 
Ludmila Veselá, Markéta Klíčová, 739 246 019, 
charita.srdicko@centrum.cz
Pátek (pro předem objednané) Laktační 
poradenství - Markéta Klíčová, 739 246 019, 
charita.srdicko@centrum.cz
Mimořádné akce září 2014:
20.9. Srdíčko pro projekt Regionu Haná 
„Dobrovolní hasiči-historie a budoucnost“, 
Náměšť na Hané
24.9. (od 14. 30 hodin) Finanční gramotnost aneb 
finance trochu jinak, Petr Kašparovský
26.9. (9 - 13 hodin)Den otevřených dveří 
v Mateřském centru Srdíčko
Připravujeme na říjen: Kurz přirozeného 
a efektivního vzdělávání jen pro rodiče – kurz je 
zdarma, max. pro 12 účastníků.

Těšíme se na Vás !!!

V rámci cíle a opatření – informovanost občanů 
o sociálních a návazných službách na Konicku, který 
v z n i k l  n a  z á k l a d ě  p r o j e k t u  „ P o d p o r a  
střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb 
Konicka“, reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00009  Vám 
v tomto čísle Zpravodaje představíme Sjednocenou 
organizaci nevidomých a slabozrakých České 
republiky.

Sjednocená organizace nevidomých 

a slabozrakých České republiky (dále jen 

SONS ČR) je občanským sdružením s celostátní 
působností, které vzniklo 3. července 1996. SONS 
ČR má 75 odboček po celé ČR a přes 7000 členů. Je 
zřizovatelem sociálních poraden. V Olomouckém 
kraji se sociální poradny SONS ČR nacházejí 
v Prostějově, Olomouci, Přerově, Šumperku 
a v Jeseníku. Oblastní odbočka SONS ČR Prostějov 
sídlí v ulici Svatoplukova č. 15, kde také od roku 
2007 provozuje Sociální poradnu.
Sociální poradna SONS ČR Prostějov poskytuje 
odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační 
služby pro seniory a pro osoby se zdravotním 
postižením a dobrovolnou dopomoc. 

Sociální služba odborné sociální poradenství si 
klade za cíl podporovat osoby se zrakovým 
postižením a jejich rodinné příslušníky a směřovat 
je k řešení již vzniklé, nebo hrozící nepříznivé 
sociální situace v důsledku tohoto znevýhodnění. 
Obrátit se na ni můžete v případě, že potřebujete 
poradit v oblasti dávek a příspěvků od státu, získání 
příspěvku na některou z kompenzačních pomůcek 
pro osoby slabozraké a nevidomé, slev a výhod 
určených pro osoby se zrakovým postižením, jako 
např. vodicích psů a průkazů TP, ZTP a ZTP/P. 
Všechny sociální poradny SONS ČR mají k dispozici 
také tým právníků, na který se v případě 
komplexnějšího a složitějšího problému mohou 
klienti obrátit. Náplní poradny je též prezentace 
a půjčování kompenzačních pomůcek. Právníci 

SONS ČR mají za úkol mimo jiné i lobovat za osoby 
se zrakovým postižením přímo v parlamentu, díky  
čemuž se v zákonech objevují dodatky a novely 
o osobách se zrakovým  postižením.
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zrakovým postižením mají vzdělávací, kulturní 
a sportovní zaměření. Všechny aktivity vedou 
klienty ke zlepšení zdraví, rozšíření vědomostí 
a sociálního kontaktu. Je provozováno rehabilitační 
cvičení, poznávací a turistické výlety, exkurze, 
besedy a přednášky, ve Tvořivé dílně pro nevidomé 
práce s keramickou hlínou a pedikem.

Mezi další činnosti, které zajišťuje Sociální 
poradnou SONS ČR Prostějov, patří bezplatná 
dobrovolná dopomoc, která funguje díky 
darovanému času našich dobrovolníků. Základem 
této služby je pomoc osobám se zrakovým 
znevýhodněním při pohybu ve městě a při 
doprovodu k lékaři a na úřady. Dobrovolníci našim 
klientům dopomáhají také při drobných domácích 
pracích a při třídění dokumentů. Dobrovolnou 
dopomoc organizují koordinátorky SONS ČR. V 
P ro s t ě j ově  m á m e  v  s o u č a s n é  d o b ě  1 5  
organizovaných dobrovolníků. Touto službou také 
poradna SONS ČR Prostějov podporuje činnost 
TyfloCentra, o. p. s. při naplňování sociálních služeb 
(kulturní, vzdělávací a sportovní akce a aktivity). 
Dobrovolníci pomáhají oběma organizacím i při 
různých kulturněprezentačních akcích. 
Jednou z hlavních akcí, které pořádá oblastní 
odbočka Prostějov pro členy a veřejnost, jsou Dny 
umění nevidomých na Moravě. Každoročně se tato 
akce koná koncem dubna a jejím obsahem je 
p ř e d s t a v i t  t v ů r č í  č i n n o s t  n e v i d o m ý c h  
a slabozrakých hudebníků, zpěváků a rukodělců. 
Diváci a účastníci se mohou seznámit s výrobky 
hmatem a dalšími smysly a zažít tak jedinečnou 
atmosféru přehlídky nejrůznějších aktivit osob se 
zrakovým postižením.  
Aktuální informace o činnosti sociální poradny 
a oblastní odbočky SONS ČR Prostějov jsou 
pravidelně  uveřejňovány v  informátoru 
Semtamník, který je vydáván každé dva měsíce.
Sociální poradna SONS ČR Prostějov funguje 
především díky podpoře města Prostějova 
a drobných donátorů, kteří přispívají ve veřejných 
sbírkách Bílá pastelka a Psí kasičky. 
Úzce spolupracujeme zejména s dceřinými 
společnostmi, založenými SONS ČR – TyfloCentrem 
Olomouc, o.p.s., Tyfloservisem, o.p.s. Olomouc 
a Prodejnou tyflopomůcek Olomouc, které naši 
činnost doplňují o podporu při hledání zaměstnání, 
jazykové a rehabilitační kurty, kurzy sebeobsluhy 
a prostorové orientace a obsluhy PC. Společně 
nabízíme komplexní služby pro zrakově 
handicapované osoby v Olomouckém kraji. Všechny 
tyto služby a provozované činnosti pomáhají 
osobám se zrakovým postižením žít plnohodnotný 
život.

Autoři: Mgr. Jaroslava Krystková, DiS., 
        Alena Hejčová 
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Čtvrtek 11. září  2014
od 15.00 do 19.00 hodin

PATNÁCTÉ ODPOLEDNE S PÍSNIČKOU
Po celé odpoledne vás bude provázet skupina 
TREX z Brodku u Konice.
Vstupné 30,- Kč
Akce se pořádá ve spolupráci s SPCCH Konice. 
Přijďte s námi strávit pohodové odpoledne.

.

Koncertní sezona 2014/2015
Předprodej vstupenek a abonentek na 
26. koncertní sezónu 2014/2015 od 15. září 
2014:
Turistické informační centrum, zámek Konice
Kostelní 46, 798 52 Konice, tel.:582 334 987,
739 333 721; e-mail: icko.konice@seznam.cz

Středa 15. října 2014 v 19 hodin
KONCERT ITALSKÉHO TENORISTY GIALCARLA 
RUGGIERIHO
Giancarlo Ruggieri – tenor
Soňa Ruggieri – balet
Zdeněk Brož – klavír
Vstupné 100/80 Kč

MěKS Konice pořádá
celodenní zájezd do Prahy na nový rodinný 
muzikál

Sněhová královna
na  motivy pohádky  H. Ch. Andersena, režie  Lumír 
Olšovský, 

v neděli 26. října 2014 v 11 hodin
v Divadle HYBERNIA Praha 1.
Příběh  se  snaží  prostřednictvím  velké  podívané  
s  výpravnými kostýmy,  krásnou scénou  
a působivou hudbou zavést diváky nejen do  
kouzelného  světa  pohádek,  ale  hlavně  do  světa  
lidských vztahů, vášní, dobra, zla a lidských  
hodnot. 

Nahlásit nejpozději do 10. září 2014
(tel.: 601590007, 582397250).
Odjezd autobusu v 6.00 hodin, cena včetně dopravy 
850,- Kč.

Prohlídková  trasa
Od  září  2014  do  května  2015  je  otevřena  
prohlídková trasa v  konickém zámku 
a Turistické  informační  centrum  Konice pouze  
ve  všední  dny.
Otevírací  doba  TIC  po  dobu  vedlejší  turistické 
sezony  (září  -  květen):  pondělí  -  pátek  9.00  - 
12.30  a  13.00  -  16.00  hod.,  sobota  -  neděle 
zavřeno. Prohlídky jsou vždy v celou hodinu, 
nejpozději hodinu před zavírací dobou,  prohlídku  
lze objednat také telefonicky 582334987 nebo 
739333721, či  mailem:  icko.konice@seznam.cz.
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 PŘEHLED
ZÁŘÍ 2014

KULTURNÍ

ODPOLEDNE S PÍSNIČKOU

ZÁMEK

KPH

ZÁJEZD DO DIVADLA

Z činnosti děkanátního centra

pro rodinu Kána Konice

V pátek 5. září v 7.50 hodin bude v kostele 
Narození Panny Marie v Konici sloužena mše svatá 
za členy společenství seniorů KLAS. Po mši svaté 
a prvopáteční adoraci (asi v 9 hodin) se senioři 
sejdou opět po měsíci na konické faře ke 
společnému zamyšlení nad každodenním životem 
podle křesťanských zásad a přátelskému sdílení.
V pátek 5. a 19. září v 17 hodin bude nácvik 
zpěvu dětské scholy Skřivánci ve Společenském 
domě v Ochozi.
V sobotu 6. září ve 14 hodin začne olympiáda 
pro děti na farní zahradě v Konici. Pro děti jsou 
připraveny hry, soutěže a také odměny. Svou 
energii mohou děti uplatnit i při svém pobytu ve 
skákacím hradě. Sportovní odpoledne bude 
ukončeno táborákem.
Ve středu 10. září bude v konickém kostele 
sloužena mše svatá pro děti. V závěru mše svaté 
dostanou děti a studenti požehnání pro začínající 
školní rok a budou požehnány také jejich školní 
batohy a pomůcky.
V pátek 12. a 26. září v 16 hodin – setkání dětí ve 
Spolčátku na konické faře.
V pátek 12. září v 19 hodin na faře v Konici se 
uskuteční setkání společenství manželů.
Společné zamyšlení a sdílení se bude tentokrát 
týkat potřeby odpuštění.

AB

Nepřetržitý provoz TIC Konice byl po dobu 
hlavní turistické sezóny (červen – srpen), 
o víkendech a státních svátcích zajištěn díky 
získané dotaci z dotačního programu
P O D P O R A  Z K VA L I T N Ě N Í  S L U Ž E B  
TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER 
V OLOMOUCKÉM KRAJI V ROCE 2014.

VÝSTAVY



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

V dnešním článku si budeme povídat opět 
o otravách. Léto je v plném proudu, vše kvete a plodí, 
tak se budeme věnovat možným otravám 
pokojovými a zahradními rostlinami. Otravy mohou 
vzniknout při požití určité jedovaté části rostliny 
nebo při jejím kontaktu s kůží nebo sliznicí 
s následným podrážděním či poškozením. Jedovatá 
může být celá rostlina nebo jen její část. 
Nejohroženějšími jsou mláďata, která mají tendenci 
vše okusovat. Dobré je znát, co konkrétně u vás 
doma a v okolí máte, aby pomoc mohla být co 
nejpřesnější. Pokud rostlinu neznáte, vezměte ji 
s sebou.
Zmíním některé rostliny dle jejich toxických účinků 
na jednotlivé orgány. Hodně rostlin ale ovlivňuje více 
systémů dohromady, protože obsahují často více 
jedovatých látek. Rozdělení tedy bude orientační, 
podle převažujících účinků. 
Převážně na NERVOVÝ SYSTÉM působí například 
durman. Jedovatý je celý. Příznaky otravy jsou : 
zrychlená srdeční činnost, zvracení, přehřívání, 
rozrušení, křeče, útlum dýchání. Většinou nekončí 
smrtí. Příznaky odeznívají za několik minut až den 
a půl. Na nervový systém působí i vlčí bob, u něhož je 
prognóza při požití nepříznivá. Nebezpečné jsou 
i dekorativní ostrožka a oměj, kde je toxicita různá 
dle druhu. Způsobují ochrnutí dýchacího systému. 
Ochrnutí, slinění, zvracení a průjem, křeče můžou 
způsobit velmi frekventované a oblíbené túje.
Mezi SRDEČNÍ A CÉVNÍ jedy patří například taxiny 
obsažené v tisu červeném. Způsobují průjem, 
zvracení, slabost, zvíře se motá, je dýchavičné, může 
dojít k zástavě srdeční činnosti  nebo dýchání. 
Srdeční jedy v sobě obsahují i náprstník červený, 
oleandr obecný a konvalinka vonná. Klinické 
příznaky  se objevují do 2 až 8 hodin. Projevují se 
sliněním, zvracením, průjmem, poruchami srdeční 
činnosti, které vedou ke snížení tlaku, šoku, kolapsu, 
kómatu a často ke smrti do 48 hodin. Rychlé otravy 
může způsobit i pěnišník či azalka. V nich obsažené 
grayanotoxiny vyvolávají rychlé otravy projevující 
se sliněním, zvracením, průjmem, který může být i 
krvavý, nechutenstvím, bolestí břicha, třesem, 
slabostí, otokem plic. 
Na TRÁVÍCÍ SYSTÉM mají nežádoucí vliv skočec 
obecný, ocún jesenní a vistárie čínská. Otravy se 
projevují zvracením, průjmem, často i krvavým, 
křečemi, může dojít k selhání ledvin a jater. Záněty, 
ulcerace zažívadel a křeče mohou způsobit i cibule či 
listy amarylku, narcisu, tulipánu, hvězdníku 
a hyacintu. Při rozžvýkání listů monstery, 
filodendronu, diefenbachie, epiprenma, anturia, 
aglaonemy či kaly dochází k podráždění sliznice 
dutiny ústní. Postižená zvířata třepou hlavou, 
škrábou si čenich, sliní, otéká jazyk, patro a může tak 
docházet i k dušení. Pokud dojde ke spolknutí listů, 
objeví se dávení, nemožnost polykání, zvracení, 
průjem. U diefenbachie může následovat arytmie, 
rozšíření zorniček, kóma a smrt. Stejně nebezpečné 
jsou i pryšce (vánoční hvězda), kroton pestrý 
a břečťan popínavý. I oblíbené bramboříky, kosatce 
a mečíky obsahují jedovaté látky, schopné vyvolat 
vážnou otravu.
K SELHÁNÍ LEDVIN může dojít po pozření lilie 

 
denivky nebo vinné révy. Změny ve složení KRVE 
vyvolává česnek, cibule, bobkovišeň a semena

meruňky, švestky, broskvoně, mandloně a celá 
rostlina hortenzie.
Rostlin schopných vyvolat otravu je tedy spousta. 
A jsou to rostliny běžně a hojně se vyskytující kolem 
nás. Co přesně z té které rostliny je jedovaté a kolik 
látky musí zvíře přijmout, aby vznikla otrava, je nad 
rámec tohoto článku, ale velmi často bývá rostlina 
jedovatá celá a stačí malé množství. Logicky jsou 
nejohroženější malá a mladá zvířata a na druhé 
straně zase zvířata stará nebo oslabená. Je dobré 
znát každou květinu a dřevinu doma a v blízkém 
okolí, a pokud máte malé děti nebo zvířata, tak je 
nejraději nepěstovat nebo dobře zabezpečit. 
Z článku také vyplývá, že příznaky otrav jsou si velmi 
podobné. Jedná se o slinění, zvracení, průjem, často 
s krví, bolest dutiny břišní, křeče, třesy, slabost, 
kolaps, namáhavé dýchání, kóma a úhyn. Příznaky 
můžou být všechny najednou nebo přicházejí 
postupně. Výjimečné nejsou ani náhlé úhyny bez 
předchozích výraznějších příznaků. Podobné 
příznaky také můžou být i u jiných onemocnění, 
orgánových, infekčních a podobně, a pokud není 
zvíře přichyceno přímo „při činu“, je často bez 
dozoru a na volno, příčina potíží bývá často 
neodhalena. 

Krásné léto bez nepříjemností přeje MVDr. Eva 
Kouřilová

Milí příznivci konického skautingu,

zpočátku tohoto příspěvku bych rád doplnil článek 
z červnového čísla konického Zpravodaje. Zmiňoval 
jsem v něm, že jsme v dubnu uspořádali již 9. ročník 
akce Noční Konice. Tato akce by se neobešla bez 
sponzorských darů a sponzorům se sluší poděkovat. 
Rád bych toto napravil. Poděkování patří: fa Mrňka, 
a.s., Konice, Jakub Vlček, Matěj Hudák a Tereza 
Jančáková. 
V měsíci červnu nám již mnoho času na činnost 
nezbylo, přestože počasí nám přálo. Vedení 
střediska připravovalo tábor, který se letos 
uskutečnil v Lukově u Zlína. Ukončili jsme tak 
celoroční bodování jak jednotlivců, tak družin. 
Bodování vlčat a světlušek dopadlo následovně: 
1.Vítek Lipenský 621b, 2.Štěpán Bednář 523b, 
3.Mirek Matoušek 491b, 4.Bohdanka Švecová 479b, 
5.Michal Krejčí 453b, 6.Amálka Mlynárová 449b, 
7.Denča Ochranová 447b, 8.Ondra Janeček 412b, 
9.Táňa Vrtková 396b, 10.Áďa Křesalová 394b, 
11.Tom Šilhan 371b, 12.David Janeček 342b, 
13.Verča Švecová 266b. 
Bodování mezi skauty a skautkami: 1.Aneta 
Gottwaldová 415b, 2.Beky Leckie 349b, 3.Vlača 
Pírková 301b, 4.Ráďa Švec 250b, 5.Klárka Švecová 
211b, 6.Marek Vičar 189b, 7.Filip Matúš 150b, 
8.Filip Křivánek 124b.
Bodování mezi družinami dopadlo následovně: 
1.Sokoli 1135b, 2.Zelená šestka 1051b, 3. Hnědá 
šestka 876b.
V červenci na nás čekalo vyvrcholení celého 
Junáckého roku a to letní stanový tábor. 
O prázdninách před táborem jsme se několikrát 
sešli, abychom nachystali vše potřebné a na nic 
nezapomněli. 19.července jsme konečně mohli 
vyrazit. Jeli jsme opět se střediskem z Kostelce na 
Hané, takže celkem jelo 20 dětí. Jak je u nás již 
tradice, tábor stavíme s pomocí dětí. Takže i letos po 
příjezdu na tábořiště děti uviděly holou louku 
a hromadu věcí již složenou z nákladních aut. 
Naštěstí nám tu pomáhali nejen naši roveři, takže 
večer už měly děti stany postavené a mohly bydlet. 
Tábor jsme dostavěli v pondělí a pak už jsme se 
mohli věnovat hrám, soutěžím, celotáborové hře 
apod. Ta byla letos na téma O čestné uznání Roberta 
Baden Powella. Družiny plnily různé úkoly podobné 
těm, které ve svém životě dělal i samotný zakladatel 
skautingu Robert Baden Powell. Během tábora jsme 
nezapomněli navštívit zvířata v ZOO Lešná nebo 
hrad Lukov. Tábor jsme si zpestřovali hraním 
bojových her, z nichž nejoblíbenější je Boj o vlajku. 
Utkávali jsme se také v různých soutěžích jako 
Táborová sportovní olympiáda, Zálesácký víceboj, 

Skautský desetiboj, Střelecký čtyřboj apod. Bohužel 
ani nás neminuly prudké lijáky, které nám narušily 
mírně program, ale i ty jsme nakonec zvládli. Děti 
mají alespoň zajímavé zážitky. Věřím, že se všem 
tábor líbil a že se i se mnou těší na další. 
Od pátku 5.září zahajujeme po prázdninách naši 
činnost. Děti v 1.-5.třídě mají schůzky ve 14 hod. 
v klubovně na zámku a děti v 6.-9.třídě v 16 hod. 
v klubovně na zámku. Uvítáme rádi mezi námi nové 
členy, tak neváhejte a přidejte se. Případné dotazy mi 
můžete psát na mail: vladihi@centrum.cz.

Vlaďa Hirt - Kartágo

Renesance chovatelství?

Konická výstava ukázala zvyšující 

se zájem!

Konice – Uplynulý víkend otevřeli svůj areál 
v Záloučí koničtí chovatelé. Každoroční letní výstava 
představila kromě klasických chovných druhů také 
například páva nebo poníka.

Už po několik let se uprostřed léta v Konici otevírá 
tato chovatelská výstava. V areálu ZO ČSCH 
rozhodně neměli o návštěvníky nouzi ani 
o uplynulém víkendu. „Termín na přelomu července 
a srpna se v posledních letech ukázal jako nejlepší,“ 
řekl Týdeníku předseda výstavního výboru Zdeněk 
Abrle. Podle jeho slov se zvyšuje nejen zájem 
veřejnosti. Konkrétně v uplynulém roce se konická 
organizace rozrostla o deset nových členů, z toho 
šest mladých. Budoucnost chovatelství tedy 
rozhodně není ohrožena.
K vidění bylo na 120 králíků, drůbež, holubi, ale také 
exotické ptactvo, páv nebo také ukázka kozího 
chovu. Malí návštěvníci se mohli také povozit na 
osedlaném poníkovi. Z trochu jiného soudku byla 
expozice kaktusů Zdeňka Lehara z Nové Dědiny. 
„Určitě velkým lákadlem pro děti je nafukovací 
skluzavka zapůjčená Mikroregionem Konicko. Děti 
se mohou zabavit a rodiče mají víc času na prohlídku 
samotné výstavy,“ pokračuje Zdeněk Abrle.

Na výstavě pořádané konickými chovateli se 
samozřejmě prezentovali chovatelé také z jiných 
organizací ,  a  to  nejen na Prostějovsku.  
„Nejvzdálenější vystavovatelé jsou z Nákla, naopak 
naši chovatelé jezdí vystavovat i k nim,“ 
poznamenává předseda výstavního výboru Zdeněk 
Abrle.

Vyhodnocení výstavy:
Vítěz výstavy: Josef Šín
Nejlepší kolekce drůbež: Jan Beneš
Nejlepší kolekce králíci: Vladimír Hýbl
Nejlepší jednotlivec - králík tříslový černý: Emil 
Müller

M. Havelka
Převzato z Týdeníku Prostějovska, srpen 11, 2014
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