
FOTOAKTUALITY Dětské hřiště v Konici podpoří místní podnikatelé

, 

Z iniciativy Leo Doseděla, radního města 
a předsedy oděvního družstva Moděva, vznikl 
projekt “Podnikatelé Konice dětem”. Konice 
nemá ani jedno dětské hřiště a na rozdíl od 
okolních obcí se jí nepodařilo dosáhnout na 
dotace. Dle slov Leo Doseděla je jejím 
problémem velikost. Konice nepatří ani mezi 
větší města, ani velmi malá města a vesnice, 
které na dotace dosahují snadněji, a není 
zařazena do regionů se soustředěnou 
podporou státu. To, že děti po hřišti touží, 
dokázaly i svými kresbami ve výtvarné 
soutěži vyhlášené Městem Konice „Město 
očima dětí“, kde motiv dětského hřiště zvítězil 
na celé čáře. Rodiče i ostatní návštěvníci 
zámku si mohli desítky kreseb dětí 
prohlédnout v září ve výstavních prostorách 
konického zámku.
Zástupci města vytipovali jako vhodnou 
lokalitu k vybudování dětského hřiště 
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Turistická akce Pilavka - s.3

Koničtí skauti,
Ve westernovém městečku v Boskovicích - s. 3

prostory sousedící se sportovním areálem 
u základní školy. 
Na konci srpna se už uskutečnilo společné 
setkání podnikatelů s vedením města. Na 
schůzku dorazila ze čtyřiceti pozvaných 
zhruba polovina a výsledkem jednání je, že 
podnikatelé vznik hřiště podpoří.
Pro ty, kteří by se chtěli do projektu zapojit, je 
možné si vyzvednout darovací smlouvu na 
podatelně v přízemí městského úřadu nebo 
u asistentky starosty města Konice. Další 
možností je kontaktovat přímo pana 
Doseděla nebo si ji stáhnout z webových 
stránek města (www.konice.cz) – titulní 
strana – lišta vlevo – kapitola „ Různé“. 
Darovací smlouva je cíleně určená pouze pro 
tento projekt a je v ní uvedeno číslo účtu 
a bankovní ústav, na které je možné finanční 
prostředky odeslat.

Dne 2. září se před ZŠ v Konici shromáždilo 48 
prvňáčků se svými rodiči. Přivítal je pan 
ředitel J.Schön, místostarosta obce pan 
Vařeka a usměvavé paní učitelky M.Kýrová 
a L.Krampolová. Ty si pro své prvňáčky 
připravily pohádkové úkoly, které děti po 
cestě do své nové třídy plnily. Pohádková 
škola děti zaujala a rázem zapomněly na 
slzičky.
Přejeme všem prvňáčkům, aby se jim ve škole 
stále líbilo  tak,  jako první den.

M.Kýrová a L.Krampolová

Cimbálová muzika Ječmínek vzniklav roce 
2000 z iniciativy několika přátel – nadšených 
amatérských muzikantů a folkloristů. Svůj 
původ vztahují členové kapely k městu 
Konici, situovanému  na rozhraní severního 
úpatí Drahanské vrchoviny a úrodné Hané. 
V regionu, kterému je tento folklorní žánr 
poměrně vzdálen, tak vzniklo malé hudební 
těleso, které si do svého vínku vpisuje název 
Ječmínek. Proč právě jméno tohoto bájného 
hanáckého krále? Navenek tím muzikanti 
vyjadřují svoji vazbu a původní příslušnost 
k hanáckému kraji, ale co je důležitější: král 
Ječmínek se zjevoval a přicházíval mezi svůj 
lid vždy, když bylo krušno. Tak i naši 
muzikanti svojí muzikou rozdávají radost 
a potěšení všem, kteří jim chtějí naslouchat. 
Za dobu své působnosti  získali Ječmínci  
okruh posluchačů a příznivců, které dokázali 
rozveselit, roztančit, rozezpívat a potěšit na 
řadě plesů, lidových slavností, kulturních, 

Škola začala......

Výstava “Město očima dětí”
byla hojně navštěvovaná dětmi i rodiči

Odpoledne s písničkou - M. Podzimková

o s v ě t o v ý c h  a k c í  i  s o u k r o m ý c h  
společenských párty. 
Tvůrčí zájem skupiny není profilován  
k žádnému vyhraněnému folklórnímu stylu 
a v jejich pestrém repertoáru lze nalézt jak 
lyrické písně moravského Slovácka, tak  
bujaré valašské notovačky a verbuňky, stejně 
jako temperamentní čardáše středního 
a východního Slovenska, To vše má své 
nezaměnitelné kouzlo.
Cimbálová muzika Ječmínek vystupuje bez 
vlastního ozvučení, je snadno adaptabilní, 
mobilní a operativní. Na vaše přání, pozvání 
či výzvu je schopna zareagovat, bude – li tak 
učiněno alespoň s měsíčním předstihem 
k požadovanému termínu.

POSEZENÍ S CIMBÁLOVKOU
18. 10. 2013 od 18 hodin, zámek Konice

bližší informace str. 6.

POZVÁNKA:

Ječmínek



   

Usnesení č.50/2013
1.Vyhlašuje záměr prodeje pozemku p.č. 3094 
v k.ú. Runářov.
2.Vrací OZV č.2/2013 O místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství k zapracování 
připomínek.
3.Bere na vědomí zprávu o stavu nebytových 
prostor Tyršova 526,Konice – bar,kino.
4.Vyhlašuje záměr prodeje bytu 2 + 1 na adrese 

2Husova 489/2, Konice o celkové ploše 70,30 m  za 
cenu nejméně 500.000,-Kč obálkovou metodou 
nejvyšší nabídce, doručené v termínu do 1 měsíce 
od zveřejnění záměru.
5.Schvaluje Smlouvu o výpůjčce nemovitosti č. 25 
– 2013 mezi Městem Konice a ČSŽ Konice 
s účinností od 1.8.2013 na dobu neurčitou 
(výpůjčka místnosti č. 2012 na zámku v Konici 
vždy 1x za měsíc – 3 hodiny).
6 .Schvaluje  sdružení  CEPAC –  Morava,  
Jeremenkova 42, Olomouc v rámci projektu 
„Návrat do práce po 50“ pronájem zasedací 
místnosti č.212 v 1. poschodí na zámku v Konici, 
Kostelní č. 46, za cenu 100,-Kč/hod.  + DPH 
v rozsahu 20 vyuč. hodin ( 2., 3., 8. a 9.10.2013).
7.a)Vyhlašuje záměr pronájmu p.č.st.146, 580/25 
a části p.č. 2419/1 v k.ú. Čunín. b)Vyhlašuje záměr 
prodeje p.č.st.146, 580/25 a části p.č.2419/1 v k.ú. 
Čunín c)Schvaluje uzavření dohody o ukončení 
smlouvy s pí. Andreou Novotnou na pronájem 
pozemku p.č. 580/25 a st. 146 v k.ú. Čunín k 06.08. 
2013.
8.Schvaluje SDH Čunín vybudování zpevněné 
plochy na parkování na vlastní náklady.
9.Doporučuje ZM schválit prodej části pozemku 
p.č. 820/4 v k.ú. Konice firmě E.ON Distribuce a.s. 

2za cenu 100,00 Kč/m .
10.a)Navrhuje ZM neschválit prodej části 
pozemku p.č. 1/1 v k.ú. Křemenec firmě MarZ 
Corporation, s.r.o. dle žádosti č. 1 ze dne 
08.08.2013. b)Navrhuje ZM neschválit prodej části 
pozemku p.č. 1/1 v k.ú. Křemenec firmě MarZ 
Corporation, s.r.o. dle žádosti č. 2 ze dne 
08.08.2013. c) Navrhuje ZM neschválit prodej části 
pozemku p.č. 1/1 v k.ú. Křemenec firmě MarZ 
Corporation, s.r.o. dle žádosti č. 3 ze dne 
08.08.2013.
d)Neschvaluje zřízení věcného břemene vjezdu po 
části pozemku p.č.1/1 v k.ú. Křemenec dle žádosti 
č. 4 ze dne 08.08.2013 ve prospěch vlastníka 
pozemku p.č. st. 45 v k.ú. Křemenec.
11.Schvaluje Smlouvy o dodávce vody a odvádění 
odpadních vod č.500016874, 500017095, 
45101216, 500013681 a Smlouvy o dodávce vody 
č. 500019815, 500005929, 42003588, 45009935, 
42001514, 500010248, 500011263 mezi Městem 
Konice a společností Moravská vodárenská,  a.s., 
IČ: 61859575, Tovární 41, Olomouc.
12.a)Schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt 
„Snížení energetické náročnosti budovy městské 
polikliniky“ do 50. výzvy Operačního programu 
Životní prostředí. b)Pověřuje p. Mgr. Žouželku 
zpracováním projektové žádosti a současně také 
jednáním se Státním fondem životního prostředí 
České republiky.
13.Schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídající 
věcnému břemenu č.:PV-014130004844/001 
mezi městem Konice a E.ON Distribuce, a.s.  na 
stavbu „Konice, Husova, kabel NN“.
14.Schvaluje na doporučení odboru dopravy MěÚ 
Konice  žádost p. D. Šímy na pořádání 
automobilových závodů – Březský vrch v termínu 

5. – 6. 10. 2013 vždy od 07:00 do 18:00 hod. za 
předpokladu dodržení podmínek stanovených 
v rozhodnutí o povolení zvláštního užívání krajské 
silnice II/373 a stanovení dopravního značení OD 
MěÚ Konice. Dále schvaluje prominutí nájmu za 
prostory pro parkování závodních vozidel.
15.Vydává v souladu s § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) 
zákona č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení) 
Nařízení města Konice č. 1/2013, kterým se mění 
a doplňuje Nařízení města Konice č.1/2005, Tržní 
řád.
16.Doporučuje ZM schválit návrh na změnu Plánu 
rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje.
17.Doporučuje ZM schválit navýšení příspěvku na 
provoz na rok 2013 Mateřské škole Konice 
o 100.000,- Kč.
18.Schvaluje rozpočtová opatření č. 37, 38, 39, 40, 
41, 42/2013, která se týkají: a)č.37/2013 -Jedná se 
o převod prostředků ve výdajové části rozpočtu na 
energetický audit budovy polikliniky ve výši  
50.000,- Kč. 
Ve výdajích bude rozpočtováno: 
§ 6171 činnost místní správy  pol. 5169 služby  org. 
16000000 – 50.000,- Kč
§ 3519 ambulantní péče, pol. 5169 služby org. 
16000000 – 50.000,- Kč 
b)č.38/2013 -Jedná se o převod prostředků 
z příjmové části rozpočtu do výdajů na materiál na 
opravu autobusové čekárny v Runářově. 
Rozpočtové opatření ve výši 1.760,- Kč.
V příjmech bude rozpočtováno:
§ 3319 ostatní záležitost kultury, pol.  2111 příjmy 
ze služeb 1.760,- Kč
Ve výdajích bude rozpočtováno: 
§ 2221 provoz veřejné silniční dopravy, pol. 5139 
materiál org. 16000000 – 1.760,- Kč
c)č.39/2013 - Jedná se o úhradu pojistné události 
od Kooperativy pojišťovny a.s. – poškození 
skleněné výplně vandalem, ul. Na Příhonech. 
Rozpočtové opatření ve výši 1.067,- Kč
V příjmech bude rozpočtováno: 
§ 3639, položka 2322 přijaté pojistné náhrady – 
1.067,- Kč.
Ve výdajích  bude rozpočtováno na:
§ 3639, položka 5171 opravy a udržování   org. 
16000000 – 1.067,- Kč
d)č.40/2013 - Jedná se o převod prostředků ve 
výdajové části rozpočtu z komunálních služeb na 
nebytové prostory.  Prostředky budou použity na 
opravu  budovy Křemenec č.p. 9, která je v majetku 
města.  Rozpočtové opatření ve výši 73.584,- Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno: 
§ 3639 komunál. služby, pol. 5901 nespecifikované 
rezervy org. 16000000 – 73.584,- Kč
Ve výdajích  bude rozpočtováno :
§ 3613 nebytové prostory, pol. 5171 opravy 
a udržování org. 16000000 – 73.584,- Kč
e)č.41/2013 - Jedná se o převod finančních 
prostředků ve výdajové části rozpočtu z rezerv na 
položku služeb - zámek čp. 46 na revize a projekty.  
Rozpočtové opatření ve výši 20.000,- Kč.
Ve výdajích bude rozpočtováno: 
§ 6171 činnost místní správy, pol. 5901 nespecif. 
rezervy org. 5000000 – 20.000,- Kč
Ve výdajích  bude rozpočtováno:
§ 3322 zachování a obnova kult. památek, pol. 5169 
služby org. 16000000 – 20.000,- Kč
f)č.42/2013 - Jedná se o účelový neinvestiční 
finanční příspěvek poskytnutý Ministerstvem 
kultury ČR na obnovu nemovité kulturní památky 
zámek čp. 46 v Konici, rejstř. Č. USKP 24473/7-
5571 ve výši 237.000,- Kč.
Finanční prostředky jsou určeny na úhradu 
nákladů spojených s opravou části fasády 
a zajištění opěrné zdi. V rozpočtu a účetní evidenci 
musí být příjem a čerpání dotace označeny 
účelovým znakem 34002, který umožní oddělené 
vyúčtování skutečných příjmů a výdajů. 
a) V příjmech bude rozpočtováno: ÚZ      orj         org
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na položku 4116    34002    9000007    237.000,- Kč
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§ 3322 zachování a obnova kult. památek,pol. 5171 
- 34002 - 0110 - 9000007 - 237.000,- Kč
b) Spoluúčast města na opravách
Ve výdajích bude rozpočtováno:
§ 3322 zachování a obnova kult. památek, pol. 5171 
- 16000000 - 90 509,00 Kč
§ 3322 zachování a obnova kult. památek, pol. 5171 
- 34002 - 0131 - 9000007 – 90.509,- Kč
19.Schvaluje pronájem pozemku p.č. 1115 v k.ú. 

2Konice p. J. Greplovi za cenu 4,- Kč/m .
20.Bere na vědomí přípis o pálení rostlinných 
zbytků v nevhodném období a obtěžování občanů 
kouřem a v případě opakování této činnosti bude 
toto řešeno OZV.
21.Navrhuje ZM schválit prodej části pozemku p.č. 

22419/1 v k.ú. Čunín pí. Záleské za cenu 100,-Kč/m .
22.Vyhlašuje záměr prodat budovu č.p. 82 v Čuníně 
postavenou na p.č. st. 129 a pozemky p.č. st.129 
a 313/3 v k.ú. Čunín za minimální cenu 690.000,- Kč 
obálkovou metodou nejvyšší nabídce.
23.Bere na vědomí zprávu z jednání vedení města 
Konice s podnikateli ze dne 26.8.2013 a pověřuje 
starostu a Ing. Doseděla sepsáním darovacích 
smluv na výstavbu dětského hřiště. Vzor darovací 
smlouvy je umístěn na internetových stránkách 
města Konice pod odkazem „Různé“.
24.Ukládá starostovi města připravit schůzku RM 
s autory návrhů revitalizace náměstí v Konici.
25.Schvaluje Smlouvu o společném postupu 
zadavatelů-Oprava komunikace Chmelnice mezi 
SSOK a Městem Konice.

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

Kolik nás je?
Údaje ke dni 31.8.2013

Počty obyvatel dle částí obce:
Konice                    2107
Čunín   185
Křemenec                       122
Ladín          85
Nová Dědina      164 
Runářov   134
celkem                    2797

matrikářky MěÚ Konice

KČT Konice
Konické štrapáce

Letos jsme s obavou sledovali předpověď počasí, 
a ta se bohužel naplnila. V noci přišla bouřka, déšť 
a tak jsme si mysleli, že na startu budou jen 
pořadatelé. Další problém spočíval v tom, že 
mikroregion Kosířsko nestihl otevřít rozhlednu na 
Kosíři 8. května a bez ohledu na to, že pořádáme 
tyto akce, naplánoval slavnostní otevření ve 
stejném termínu, čímž se řada prostějovských 
turistů vydala na Kosíř. Ale skalní turisté 
a cykloturisté nezklamali a na start se jich dostavilo 
247, což je sice méně než loni, ale i tak je to pěkné 
číslo. Ráno se počasí umoudřilo, nespadla ani kapka 
a dopoledne bylo počasí pro turistiku ideální. Na 
startu se zaregistroval starosta i místostarosta 
Konice. Příště rádi přivítáme i konické zastupitele. 
A nyní několik statistických čísel. Akce ze zúčastnilo 
47 dětí.107 účastníků bylo z Konice. Pěší trasu 50 
km absolvovalo 10 turistů , 35 km 11 , 20 km 81 a 10 
km 79. Cyklotrasu 120 km zdolávalo 6 cyklistů, 90 
km 11, 60 km 22, 40 km 22 a 20 km 5. 
Nejvzdálenější účastníci byli z Třeboně. Letos nám 
pan Výmola umožnil návštěvu areálu nad Ponikví, 
kde byla sovětská posádka a tuto možnost pěší 
turisté i cykloturisté využili. Další turisté 



 si pak prohlédli zámek. Chtěl bych poděkovat všem 
sponzorům a pořadatelům, bez jejichž pomoci 
bychom tyto akce neuskutečnili. Poděkování patří 
paní Lexmanové z IC Konice za propagaci 
a personálu restaurace Na Bytovkách za perfektně 
připravené občerstvení pro žíznivé a hladové 
turisty.

.
Za pořadatele Stanislav Dostál

Pilavka

 

V loňském roce se uskutečnil pochod k prameni 
říčky Pilavky v rámci akce EURORANDO. Při této 
akci, která v České republice měla název Voda ze 
střechy Evropy, se putovalo k pramenům řek, říček 
a potoků v rámci Evropské olympiády turistů, která 
se uskutečnila ve Španělsku a měla zdůraznit 
význam vody pro člověka. Voda z Pilavky se tak 
dostala až do španělské Alhambry, kde byla vylita 
k vodám z celé Evropy. Koničtí turisté společně 
s turisty z Přerova se rozhodli tento pochod 
zachovat, a proto na konci prázdnin v sobotu 
31.srpna 2013 tento pochod zopakovali. 1.ročníku 
se zúčastnilo 54 turistů a cykloturistů. U pramene 
se mohli občerstvit a obdrželi diplom a razítko do 
vandrovní knížky. Měli jsme i zahraniční účastníky 
z Anglie. Věříme, že v dalším ročníku bude účast 
vyšší.

Za pořadatele Stanislav Dostál

Koničtí skauti

Milí čtenáři konického Zpravodaje,
Po delší odmlce vám přináším informace z dění  
konických skautských oddílů. Dozvíte se, jak 
skončilo bodování na konci skautského = školního  
roku, jak proběhl tábor, i kdy máme schůzky, aby za 
námi mohli přijít i noví členové. 

Během celého skautského roku se děti účastní akcí, 
soutěží, her a dalších aktivit. Tyto jsou oceňovány 
body. Většinou je to tak, že ti s nejlepší účastí  mají 
největší šanci na celkové prvenství. Přes všechny 
peripetie a hlavně radostné a zábavné chvíle 
skončilo bodování následovně: Mezi vlčaty 
a světluškami: 1.Tom Šilhan, 2.Michal Krejčí, 
3.Klárka Švecová
Mezi skauty a skautkami: 1.Aneta Gottwaldová, 
2.Erik James Leckie, 3.Ráďa Švec
Mezi družinami: 1.Sokoli, 2.Zelená šestka, 3.Hnědá 
šestka.
Na přelomu července a srpna se konal letní stanový 
tábor, tentokrát u Malého Hradiska. Letos tábor 
pořádalo středisko z Kostelce na Hané, takže jsme 
přijeli do již postaveného tábora. A stany tu byly 
pěkně nad zemí.  Letošní etapová hra se odehrávala 
mezi indiány. Stihli jsme si taky vyrobit indiánské 
oblečení, luky a šípy, totemy a spousty dalších věcí. 
Etapovku jsme střídali s různými hrami, soutěžemi, 
dováděním  apod. Stihli jsme taky postavit Jogínov. 
To je takové malé městečko v lese z přírodních 
materiálů. Na výlet jsme se vydali do Boskovic do 
westernového městečka, kde jsme si také 
vyzkoušeli práskání bičem, nebo jsme si zahráli 
tamní hru, kterou je protkáno celé městečko. 
Bohužel nic, netrvá věčně, a i my se z tábora museli 
vrátit domů. 
Od začátku září již probíhají schůzky. Vždy v pátek 
v naší klubovně jsou schůzky ve 14-16hod. 
(děti od 1. do 5.třídy) a 16-18hod. (děti 
od šesté třídy a starší). Spoustu zajímavých 
informací najdete na našich webových stránkách 
w w w. s k a u t i ko n i c e . s k a u t i n g . c z  n e b o  m i  
můžete napsat v případě dotazů na mail 
vladihi@centrum.cz.
Těšíme se na všechny nové děti mladší i starší i na 
případné zájemce 18+.
Přeji všem, aby si užívali poslední zbytky léta 
a snad ještě přijde i léto babí a s ním spousta 
skvělých zážitků.

Vlaďa Hirt - Kartágo 

Nejlepší výsledky žáků a studentů Základní 
školy a gymnázia města Konice v soutěžích 

a olympiádách ve šk.r. 2012/2013

Zkratky OF: okresní finále;   KF: krajské finále; NF: 
národní finále
Český jazyk
Český jazyk - kategorie II – SŠ - OF: 2.místo – 
Martina Burgetová, 4.místo Šárka Škrabalová
Anglický jazyk
-Olympiáda v anglickém jazyce – kat. IIA – SŠ – OF: 
1.místo – Tomáš Adel
Dějepis
-Dějepisná olympiáda – kat. D – OF: 5.místo – 
Martin Burget
Matematika
-Pythagoriáda Z 5 - OF: 8.místo Michal Zapletal 
-Matematická olympiáda Z6 – OF: 3.místo 
–Martin Burget
-Matematická olympiáda Z7 – OF: 2. místo – 
Jakub Škrabal
-Matematická olympiáda Z8 – OF: 1.místo – 

Zuzana Dosedělová
-Matematická olympiáda Z9 – OF: 4. a 5.místo – 
Aneta Vévodová, Miroslava Krönerová
Zeměpis
-Zeměpis – kat. A – OF: 4.místo – Tereza Dutszaková
-Zeměpis – kat. B – OF: 5.místo – Tomáš Neuer
-Zeměpis – kat. C – OF: 5.místo – Radek Koudelka
-Zeměpis – kat. D – OF: 7.místo – Zdeněk Konečný
Biologie
-Biologická olympiáda – kat.D – OF: 9.místo – Hana 
Machačová
-Biologická olympiáda – kat.A (střední školy) – KF: 
6.místo - Klára Navrátilová 

 Chemie
- Malá chemická olympiáda - OF: 1., 2.  a 7.místo - 
Šárka Škrabalová, Kateřina Vlachová, Zuzana 
Bomberová
-Chemická olympiáda kat. B (střední školy) - KF: 
9. místo – David Kopečný
-Chemická olympiáda kat. A (střední školy) - KF: 
4. místo – David Kopečný

Pohár rozhlasu (atletika)
-Starší žákyně: 2.místo v OF
Zuzana Dosedělová, Rozsívalová Tereza, Jašíčková 
Tereza, Bartková Anna, Vopelková Marie, Novotná 
Tereza, Trnková Simona, Krönerová Miloslava
Atletický čtyřboj
-Starší žákyně: 2.místo v OF
Zuzana Dosedělová, Rozsívalová Tereza, Jašíčková 
Martina, Bartková Anna, Vopelková Marie

Výsledky přijímacího řízení na VŠ
Oktáva 2012/2013

Z 22 absolventů gymnázia  uspělo v přijímacím 
řízení na VŠ 21 z nich.
V přehledu jsou uvedeny všechny vysoké školy, na 
které byli studenti přijati a kurzívou jsou 
zvýrazněny ty vysoké školy či obory, které si 
studenti vybrali pro akademický rok 2013 – 2014.
MU Brno, Všeobecné lékařství; UP Olomouc, 
Všeobecné lékařství
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, obor 
Fa r m a c i e  –  o b o r :  Fa r m a c i e ;  M U  B r n o ,  
Přírodovědecká fakulta, obor Biochemie, Chemie; 
VUT Brno, Chemická fakulta, obor Chemie pro 
medicínské aplikace; UP Olomouc, Přírodovědecká 
fakulta, obor Bioorganika
MU Brno, Filozofická fakulta, obor: AJ+ČJ
UP Olomouc, Právnická fakulta, obor Právo ve 
veřejné správě; UP Olomouc, Filozofická fakulta, 
obor Historie
MU Brno, Lékařská fakulta, obor: Všeobecné 
lékařství, Zubní lékařství
UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta, obor 
Matematika – ekonomie se zaměřením na 
pojišťovnictví
VŠB Ostrava, obor: Informatika
UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta, obor 
Bioorganická chemie
VŠ obchodní a hotelová Brno, obor Gastronomie 
a cestovní ruch
VUT Brno, Fakulta informatiky, obor Informační 
technologie; VUT Brno, Fakulta podnikatelská, 
obor Manažerská informatika; MU Brno, Fakulta 
informatiky
Mendelova univerzita Brno, Lesnická fakulta, obor 
Lesnictví; Agronomická fakulta, obor Ekologie
UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta, obor 
Matematika – ekonomie se zaměřením na 
bankovnictví
VŠB Ostrava, obor: aplikovaná informatika
VUT Brno, Stavební fakulta; ČVUT Praha, Stavební 
fakulta; VŠB Ostrava, Stavební fakulta
UP Olomouc, Filozofická fakulta, obor Angličtina se 
zaměřením na komunitní tlumočení a překlad; obor 
Historie; obor Muzikologie
VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství
UP Olomouc, Fakulta zdravotnických věd, obor:  
Radiologický asistent; UP OL, Přírodovědecká 
fakulta; VUT Brno, Chemická fakulta
MU Brno, Lékařská fakulta, obor: Všeobecné 
lékařství; UP Olomouc, Všeobecné lékařství; UK 
Hradec Králové, Farmacie
Mendelova univerzita Brno, obor: Regionální rozvoj
MU Brno, Lékařská fakulta, obor: Zubní lékařství; UP 
Olomouc, Zubní lékařství; MU Brno, Všeobecné 
lékařství
UP Olomouc, Pedagogická fakulta, obor: Učitelství 
pro 1. stupeň ZŠ
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okolních zdeptaných vesnic, kde se rovněž konaly 
oslavy. A dne 8. listopadu se na náměstí  konala velká 
veřejná oslava celého Konicka. Sešlo se několik 
průvodů za všech stran, celkem asi 1.200 osob. 
Slavnostní řečníci byli: dr. Karafiát, jenž pohnul opět 
dav k slzám, poslanec Fr. Navrátil z Laškova, býv. 
poslanec A. Jedlička z Hvozdu a učitel Č. Falta 
z Ochoze.

Den 28. říjen 1918 byl na Konicku přijat s radostí 
a s pocitem úlevy. Znamenal nejen vznik samostatné 
republiky, ale i konec strašné světové války. Nové 
vedení Konice svolalo na den 8. listopadu 1918 jako 
na výroční den bitvy bělohorské pro celé okolí do 
Konice tábor lidu, na kterém se mělo oslavit získání 
samostatnosti po téměř 300 letech její ztráty. Sraz 
byl na náměstí v odpoledních hodinách a tábor měl 
být zakončen slavnostní vatrou na Březském kopci.

Tuto oslavu si živě pamatoval ještě na jaře roku 1994 
očitý svědek PhDr. Josef Jedlička z Rakové, jenž o ní 
napsal:

Tábor byl hojně obeslán. Z některých obcí přicházeli 
účastníci v organizovaných průvodech. Se svým 
otcem a mladším bratrem jsem se zúčastnil i já. Bylo 
mi tehdy 12 let a byla to pro všechny neobvyklá 
událost. Tu atmosféru si lze dnes asi těžko představit. 
Nad vchodem do obchodu Hynka Loewa vdova 
(obchod se smíšeným zbožím) v dolním rohu náměstí 
byla vybudována jakási řečnická tribuna, z níž měl 
promluvit hlavní řečník tábora, jímž byl známý 
MUDr. Ferdinand Karafiát.

Jako zvědavý chlapec postavil jsem se rovnou před 
tribunu, abych dobře slyšel. Viděl jsem odtud ještě 
příchod průvodu z Přemyslovic. Vpředu šli vlajkonoši 
a průvod přišel za zpěvu pochodové revoluční písně.

MUDr. Karafiát začal svůj projev takto: My básníci 
máme jiné vidění světa než oststní lidé. Tak já, když se 
zamyslím nad minulostí, vidím, jak se nad Konicí 
vznáší sudička, která věští budoucnost, a v rukou drží 
kalich hořkosti a z tohoto kalichu upouští kapku také 
do prostoru pod sebou. A rozvíjel pak svou vizi dál 
a uváděl, čím vším muselo Konicko projít, než přišel 
Den svobody.

Po programu na náměstí se dav s přibývajícím 
podvečerem odebral na Březský kopec, kde byla 
připravena a zapálena mohutná vatra.

Účastníci byli vyzváni, aby v plamenech spálili 
všechny symbolické znaky starého Rakouska: vlajky, 
obrazy, atd. Vzpomínalo se bitvy na Bílé hoře 
a přítomnost se přijímala jako odčinění. Zástupci 
jednotlivých obcí a jednotlivci přistupovali a plnili 
výzvu.

Motal jsem se mezi davem, až jsem otce s bratrem 
ztratil. Nemoha je nalézt, čekal jsem až do rozchodu. 
Když jsem zjistil, že tam už nejsou, vydal jsem se už za 
tmy domů a trochu jsem se přes ochozský les té tmy 
i bál. Ale otec už byl doma. Spoléhal na mou 
samostatnost. 

Taková je moje osobní vzpomínka na podzim 1918 
a na MUDr. Karafiáta jako táborového řečníka.

PhDr. Josef Jedlička

Na Březském vrchu byla na památku vystavěna 
Masarykova mohyla, u které si můžeme tyto 
události připomínat. Současná podoba mohyly 
pochází z doby po Sametové revoluci, jak 
připomíná nápis „OF KONICE“ při patě mohyly.

JN

Program MC Srdíčko

říjen  2013 

Program pro rodiče s dětmi – ŘÍJEN (8-13hod.)
St 2. 10. – Hrajeme si na pohádku
St 9. 10. – Povídání a jablíčkách a hruškách
St 16. 10. – Bramborový den
St 23. 10. – Podzimní tvoření
St 30. 10. – Vyrábíme draka
Setkávání generací v Srdíčku (14-18h)
Ve středu (2.10., 9.10.,16.10.,23.10.,30.10) - 
trénink paměti, cvičení, jóga, ruční práce, 
připomínání si různých výročí, lidových tradic 
a zvyků
Mimořádné akce  - ŘÍJEN
Setkání věřících maminek – úterý 15. října 
od 9 do 11 hodin
Zelené potraviny s měřením antioxidantů – 
středa 16. října ve 14 hodin, přednáška na téma Jak 
mohou zelené potraviny změnit naše zdraví a život. 
Bude připravena ochutnávka mladého ječmene. 
Zájemci si mohou nechat změřit množství 
antioxidantů.

Těšíme se na Vás !!!

Oznámení
Regionální kancelář senátorky Boženy Sekaninové ve 
spolupráci s Občanským sdružením ARCUS – ONKO 
CENTRUM otevřela dne 4.9.2013 v Prostějově novou 
Poradnu pro rodiny s rakovinou v senátorské 
kanceláři – Rostislavova 5, PV. 
Otevřeno každou středu od 8.00-12.00 a od 12:30-16.30
Poradenství je poskytováno zdarma, v ostatní dny dle 
telefonické domluvy na tel.č.: 606 076 063 nebo e-mailem 
na adr.:  hana.sopikova.arcus@email.cz
Věnovat se Vám bude Bc.Hana Šopíková.
Bezplatné poradenství zajišťuje Občanské sdružení 
ARCUS -ONKO CENTRUM pro prevenci rakoviny 
a následnou péči o onkologické pacienty. Toto sdružení 
pomáhá již 20let lidem s onkologickým onemocněním 
i jejich rodinným příslušníkům. Svoji pomoc směřuje i do 
oblasti zdravotní prevence, kde jsou významné ozdravné 
pobyty pro nemocné a Mezinárodní onkologické kongresy 
pro zdravotnický personál i další (nejbližší bude 4.9.-
5.9.2013 ve Znojmě).
Podobná služba pro tuto skupinu občanů zde schází. 
Nabízíme lidem nejen psychickou podporu, ale i pomoc při 
zajišťování kompenzačních pomůcek (např. polohovací 
postele, chodítka aj), pečovatelské, či odlehčovací služby, 
které jim pomohou být co nejdéle soběstační a s nemocí se 
lépe vypořádat.
Je důležité, aby se lidé svěřili se svými problémy otevřeně.  
Jen tak jim mohu pomoci, jak řešit jejich situaci, a aby se 
jim dostalo co nejvíc potřebných informací, a mohli žít co 
nejlépe běžným způsobem života.
Ne každý má možnost přijet do Prostějova, proto bych do 
budoucna chtěla jednou za měsíc otevřít pro lidi poradnu v 
Konici, Kojetíně a  Němčicích n/H. 
Vždy jsem se snažila lidem pomáhat. Nejvíc mně však dalo 
impulz se tímto více zabývat onemocnění tatínka. 
Najednou se snažíte bojovat s ním a váháte, zda to říci 
ostatním, ale nakonec řešíte, zda říci pravdu  jemu 
samotnému, aby se nevzdal….
Nebojte se přijít, volejte, pište, jsem zde pro vás.
Další informace o možnostech pomoci najdete na 

Bc. Hana Šopíková 
www.arcus-oc.org

Den české státnosti – 28. říjen

Rok se s rokem sešel a opět si budeme brzy 
připomínat 28. říjen. Toho dne, roku 1918, vznikla 
na troskách (doslova i obrazně) Rakousko-
Uherské monarchie Československá republika. 
Nová republika povstala z národa vyčerpaného 
válkou. Vyčerpaného jak hospodářsky, tak 
množstvím mužů, kteří se z fronty domů nevrátili. 
V tu dobu navíc ještě fakticky trvala první světová 
válka, i když již měla na kahánku. Rakousko-
Uhersko vyjednalo příměří až 3. listopadu 
a 11. listopadu císař Karel I. podepsal prohlášení, 
že se vzdává všech zásahů do státních záležitostí. 
Tentýž den osamocené Německo podepsalo 
příměří, čímž první světová válka skončila. 
Z uvedeného plyne, že okolnosti i atmosféra 
musely být vskutku dramatické. Dobře to ilustruje 
Jaroslav Pinkava v druhém dílu Dějin města 
Konice:

Až po více než čtyřech letech války přišel velký den 
28. říjen 1918. Byl pěkný slunný den. O půl jedenácté 
přišel na radnici telegram, jehož obsahem bylo 
vyhlášení Československé republiky. V městečku 
zavládla radost a volání: Konec války! Svoboda!

A zavlál červenobílý prapor. Před čtvrtou hodinou 
odpoledne se sešli na náměstí mnozí občané. 
Náměstek starosty Leopold Spurný přečetl onen 
telegram a pak promluvil dr. Karafiát – sám velmi 
dojat k slzám a dojal i dav posluchačů. Večer se konal 
pochod městečkem s hudbou a zpěvem národních 
písní.

Z Konice se rozlehla zpráva o Dni svobody i do 
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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  „ Po 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 Domov 
pro seniory Ludmírov.

Domov pro seniory Ludmírov
Domov pro seniory Ludmírov je příspěvková 
organizace zřízená obcí Ludmírov. Toto zařízení 
s kapacitou 36 míst poskytuje sociální služby 
seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost 
v základních životních dovednostech, a proto 
potřebují podporu, pomoc a péči při zajišťování 
základních životních potřeb.
Posláním Domova je usilovat o důstojný a spokojený 
život seniorů, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu 
stavu a sociální situaci žijí v tomto zařízení. Domov 
podporuje jejich soběstačnost a udržení kontaktu 
s okolím. Snaží se o vytvoření co nejpříznivějšího 
prostředí, aby uživatelé co nejméně pocítili změnu po 
příchodu do zařízení.
Historie a současnost
Domov pro seniory Ludmírov, p. o. se nachází 8km od 
městečka Konice a 30 km od Prostějova a Olomouce. 
Zařízení se začalo stavět v roce 1978 a v roce 1980 
bylo otevřeno. Stavělo se z regresních náhrad, 
přebytků obce a brigádnické činnosti občanů. 
Nejdříve se jednalo o Dům s pečovatelskou službou. 
V roce 1990 toto zařízení převzala Charita a od 1. 1. 
2000 přešlo opět pod obec jako ÚSP-Domov důchodců 
Ludmírov, od 1. 1. 2007 nese název DOMOV PRO 
SENIORY LUDMÍROV.  Zřizovatelem organizace je 
obec Ludmírov.
Objekt domova je třípodlažní, nepodsklepený, obytná 

2plocha budovy je 674 m . Velikost ostatní plochy/ 
2 2zahrady činí 2114 m , ostatní plochy činí 1632 m . 

Budova je bezbariérová, třípatrová.
Jednotlivá poschodí jsou navzájem spojena 
schodištěm a výtahem. Přízemní část je provozní a
ubytovací částí je 1.,2., a 3. patro.
Služby jsou poskytovány formou celoročního pobytu. 
Nabízíme ubytování, stravování, úkony péče 
a odbornou ošetřovatelskou péči. Ubytování 
zahrnuje: úklid, praní osobního a ložního prádla, 
drobné opravy prádla, žehlení a zašívání. Strava je 
celodenní, tzn. tři hlavní jídla a svačinky.
Cílová skupina uživatelů
Cílovou skupinou uživatelů jsou senioři, kteří mají 
sníženou soběstačnost, zejména z důvodu věku, 
jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné 
fyzické osoby.
Věková struktura cílové skupiny: mladší senioři 
(65–80 let), starší senioři (nad 80 let).
Cílovou skupinou uživatelů nejsou osoby, jejichž 
zdravotní stav vyžaduje odborné léčení ve 
zdravotnickém zařízení nebo ve specifickém zařízení 
pro léčbu občanů s psychickými a jinými závažnými 
zdravotními problémy, pro které existují speciální 
zařízení, osoby trpící chronickým alkoholismem 
a jinou toxikománií.
Kapacita Domova
K ubytování slouží celkem 10 jednolůžkových a 13 
dvojlůžkových pokojů převážně se sociálním 
zařízením a kuchyňským koutem.
Vybavení Domova
Součástí každého poschodí je koupelna a sociální 
zařízení. Novinkou ve výbavě jedné z koupelen je 
i vana, která umožňuje koupání uživatelů všech 
stupňů pohyblivosti. Součástí této vany jsou výklopné 
dveře a perličková koupel, které uspokojuje 
individuální požadavky. Postupně dochází také 
k o p ravá m  a  m o d e r n i z a c í m  j e d n o t l iv ýc h  
koupelnových jader na pokojích. Pokoje jsou 
vybaveny signalizací. Všichni obyvatelé mají kvalitní 
elektricky polohovatelné postele a zdravotní matraci. 
Samozřejmostí je, že každý uživatel má svůj noční 
stolek, skříň a své křeslo, které slouží k relaxaci. Dále 
jsou na pokoji různé doplňky jako poličky, TV stolky, 
lampičky atd. Pro vyšší stupeň soukromí jsou 

zrealizovány na dvojlůžkových pokojích kuchyňské 
linky, které jsou uzpůsobeny pro 2 osoby.
V Domově se nyní zřizuje také nová aktivizační 
místnost, jejíž součástí je i knihovna, kuchyňská linka 
s elektrickou troubou a televizor. Tato místnost bude 
využívána k rukodělným a zájmovým činnostem, 
relaxaci a jako místo k setkávání s ostatními uživateli či 
známými.
Služby
O uživatele se stará 15 zaměstnanců, domov zajišťuje 
jak zdravotní, tak i sociální péči. Služby poskytované 
v domově jsou odborné a zajištěné kvalifikovaným 
personálem. Zdravotní péče o uživatele je zajištěna 
zdravotní a ošetřovatelskou službou 24 hodin denně. 
Lékařskou péči zajišťuje smluvní lékař domova, který 
do zařízení dojíždí 1 x týdně a dle potřeby. Každou 
středu do Domova dojíždí kněz na bohoslužbu do 
kapličky. Možnost zúčastnit se bohoslužby má 
i veřejnost. Na přání uživatelů kněz obchází i ležící na 
pokojích, kteří se nemohou ze zdravotních důvodů 
bohoslužby v kapli účastnit.
Zařízení poskytuje tyto služby: ubytování, celodenní 
stravu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče 
o vlastní osobu, menší ošetřovatelské úkony, podávání 
léčiv těm, kteří nejsou schopni samostatnosti, 
terapeutické služby, pomoc při osobní hygieně, pomoc 
při stravování těm, kterým zdravotní stav nedovoluje 
soběstačnost, uložení cenin a finanční hotovosti 
uživatelů.
Zařízení zprostředkovává služby: kadeřnické, 
pedikérské, kosmetické, poštovní, masérské, 
rekondiční a regenerační, osobní nákupy, návštěvu 
lékařských odborných zařízení. Nabídnuté jsou také 
pobyty mimo zařízení dle vlastního přání uživatele, 
podpora při styku s institucemi /trvalý pobyt, OP, 
platební příkazy, důchody, příspěvky na péči, 
kompenzační pomůcky, rekreace, lázeňské pobyty 
atd./ dovoz léčiv a zdravotnických potřeb, osobní 
nákupy běžných potravin, ošacení a obuvi, nákupy 
v DpS od externích prodejců.
Kulturní a zájmové činnosti
Pro kvalitní využití volného času jsou Domovem 
pořádány celodenní výlety a výlety po okolí.
V letošním roce byl uskutečněn výlet na Kalvárii 
v Jaroměřicích se zastávkou v Arboretu Borotín 
a na výstavě pohyblivých betlémů. Na přání uživatelů 
se zorganizovala prohlídka kostela v Kladkách. 
Každým rokem Domov pořádá výlet do hostince 
U posledního mohykána ve Vojtěchově, v měsíci 
květnu se účastníme májových pobožností v nedaleké 
kapli ve vesnici a mnoho dalších akcí. V zahradě 
Domova se každým rokem staví a kácí máj. Od jara do 
podzimu se pořádá grilování s živou hudbou 
a posezení pod altánem (havajské odpoledne, 
zmrzlinové osvěžení, barmanské odpoledne, toastová 
party...). Uživatelé se také účastní výstav, na kterých 
prezentují vlastní výrobky, a sportovních soutěží v DD 
Jesenec. Obyvatelé Domova mají také k dispozici 
elektrický vozík a elektrický skútr. Prostřednictvím 
těchto pomůcek se i imobilní a částečně mobilní 
uživatelé mohou podívat po vesnici. K těmto účelům je
zprostředkován doprovod pracovníka zařízení.
V zařízení jsou podporovány i jiné zájmové činnosti. 
K dispozici jsou sportovní aktivity, pečení, šití, práce 
s papírem, textilem a slámou, cvičení paměti 
a motoriky, rukodělné činnosti, muzikoterapie, četba, 
promítání, rozcvičky, přednášky a osobní rozhovory, 
péče o zeleň v interiéru Domova i v jeho okolí, 
pěstování zeleniny ve skleníku, krmení ptáčků. Je 
možnost se podílet na pomoci ve stravovacím provozu 
a v údržbě okolí domova.
K výchovné a vzdělávací činnosti patří promítání 
dokumentů, individuální předčítání z novin, časopisů 
a knih, trénování paměti, stolní hry, cestopisné 
přednášky, koncerty a hudební vystoupení. Pravidelně 
jednou měsíčně jsou pořádány Sedánky s ředitelkou 

domova. Uživatelé se při nich podílejí na uspořádání 
života v zařízení, navrhují různá opatření ke zlepšení 
chodu Domova a spolužití uživatelů. Jsou také 
nápomocni při tvorbě jídelníčků a skladbě stravy. 
Společně s vedením plánují aktivity a výlety na celý 
měsíc, přicházejí se svými návrhy a připomínkami.
Úhrady
Úhrada se skládá z těchto položek:
·úhrada za ubytování (ubytování, úklid, praní, žehlení 
a drobné opravy ošacení)
·úhrada za stravování (celodenní strava)
·úhrada za péči
Úhrada za pobyt se liší dle typu a velikosti pokoje. 
Jednolůžkový pokoj s kuchyňskou linkou a sociálním 
zařízením 180,- Kč/den. Jednolůžkový pokoj bez 
sociálního zařízení 148,- Kč/den. Jednolůžkový pokoj 
s kuchyňskou linkou a se sociálním zařízením 
169,- Kč/den. Dvojlůžkový pokoj s kuchyňskou linkou 
a sociálním zařízením 154,- Kč/den. Dvojlůžkový 
pokoj rohový s kuchyňskou linkou a sociálním 
zařízením 164,- Kč/den.  Dvojlůžkový pokoj 
s kuchyňskou linkou, ale bez sociálního zařízení 
145,- Kč/den. Dvojlůžkový pokoj bez kuchyňské linky 
a sociálního zařízení 135,- Kč/den.
Úhrada za stravování činí 140,- Kč/den.
Úhrada za péči je stanovena v aktuální výši 
přiznaného příspěvku na péči za tyto úkony:
·pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu
·pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu
·zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím
·sociálně terapeutické činnosti
·aktivizační činnosti
·pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí
Přijímání zájemců
Žadatelé jsou zařazování do pořadníku na základě 
vyplnění žádosti o přijetí do DpS Ludmírov. Tuto 
žádost mohou obdržet v zařízení nebo si ji 
stáhnout na webových stránkách domova 
www.volny.cz/ddludmirov.  Žádost doplní aktuální 
lékařskou zprávou, posledním důchodovým výměrem 
a rozhodnutím o přiznání příspěvku na péči (pokud 
byl přiznán). Schopnost pobytu v zařízení 
vyhodnocuje smluvní lékař, který tímto písemně na 
žádost potvrdí, jestli je žadatel schopen nebo 
neschopen pobytu v zařízení.
Žádosti jsou přijímány v písemné podobě. Mohou být 
odeslány poštou nebo doručeny osobně.
Souhlas se zpracováním osobních údajů dává zájemce 
podpisem na žádosti. Po přijetí žádosti obdrží zájemce 
písemné vyrozumění o jejím přijetí do 30 dnů ode dne 
doručení žádosti.  Pokud dojde k uvolnění místa v DpS 
Ludmírov, o přijetí rozhoduje pracovní skupina 
výběrem ze žádostí zájemců o službu na základě 
kritérií pro výběr žadatelů. V případě zájmu o službu 
je možný osobní či telefonický kontakt. Rádi 
zprostředkujeme prohlídku zařízení a doplníme další 
informace.

Bc. Tereza Francová,
sociální pracovnice DpS Ludmírov, p.o.

Kontakty:
Charita Konice, Zahradní 690, 798 52 Konice
Koordinátor projektu:
Mgr. Jana Procházková mobil: 739 246 008
e-mail: prochazkova@kpsskonicka.cz
Předseda řídící skupiny:
Mgr. Daniel Žouželka,mobil: 724704108
e-mail: daniel.zouzelka@konice.cz
Projektový a finanční manažer:
Hana Motlová, mobil: 739 246 018
e-mail: ekonom@charitakonice.cz
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Čtvrtek 26.září.2013 v 18.00 hodin vernisáž 
výstavy 

TURISTIKA V KONICI A OKOLÍ 

Výstava otevřena od pátku 27.9.2013 do pátku 
11.10.2013, ve všední dny od 10 do 12 hod. 
a od13 do 16 hod.

125 let Klubu českých tutistů

Koncertní sezona 2013/2014
Předprodej vstupenek a abonentek na 26. koncertní 
sezonu 2013/2014 od 16. září 2013:
Turistické informační centrum, zámek Konice
Kostelní 46, 798 52 Konice, tel.:582 334 987,
739 333 721; e-mail: icko.konice@seznam.cz

Středa  2. října 2013 v 19 hodin
Obřadní síň
Marek Kozák

KLAVÍRNÍ RECITÁL

V roce 2012 ukončil studium na Janáčkově 
konzervatoři v Ostravě maturitní zkouškou a byl 
přijat na HAMU v Praze, kde nyní studuje ve třídě 
prof. Ivana Klánského. K jeho posledním úspěchům 
patří 3. cena v Mezinárodní klavírní soutěži Leoše 
Janáčka v Brně a 1. cena na Mezinárodní klavírní 
přehlídce v Praze. 
Vstupné: 100/80 Kč.
Koncert podporuje Ing. Svatopluk Odehnal - 
kamenosochařství Konice

Čtvrtek 17. října  2013
od 15.00 do 19.00 hodin 

TŘINÁCTÉ 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. 
Zajištěno bohaté občerstvení a kulturní program. 
Přijďte s námi strávit pohodové odpoledne.

Úterý 22.10.2013 v 16.00 hod.
Zámecká galerie

Zdeněk Vychodil
LETEM SVĚTEM
české horolezecké expedice
(Aljaška,Mexico,Kanada,USA,Tanzánie atd.) 
Dobrovolné vstupné.

Sobota 9. listopadu v 17 hodin
Janáčkovo divadlo v Brně

Giuseppe Verdi: AIDA

Jádrem příběhu je drama etiopské princezny Aidy 
a egyptského válečníka Radama. Příběh staví 
hlavní hrdiny do situace, kdy se musí rozhodovat 
mezi věrností své vlasti a láskou k člověku, který 
patří k nepřátelům jejich národa.

(tel.: 601 590 007, 582 397 250)
Odjezd autobusu v 15.00 hodin,
cena včetně dopravy 650,- Kč,
důchodci 520,- Kč, studenti 420,- Kč.

Nahlásit nejpozději do 7. října 2013!!!

Pátek 18. října 2013 od 18.00 do 21.00 hod.
Zámecká galerie.

POSEZENÍ S CIMBÁLOVKOU
hraje cimbálová muzika Ječmínek
Občerstvení zajištěno.
Prožijte s námi pohodový večer u vínečka 
a krásných lidových písniček. 
Vstupné 50,- Kč.
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KULTURNÍ

VÝSTAVY

KPH

PŘEDNÁŠKA

POSEZENÍ S CIMBÁLOVKOU

ODPOLEDNE S PÍSNIČKOU

ZÁJEZD DO DIVADLA

Prohlídková  trasa
Od  září  2013  do  května  2014  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  - 
12.00  a  13.00  -  16.00  hod.,  sobota  -  neděle 
zavřeno.   (Prohlídky  jsou  vždy  v  celou, 
nejpozději   hodinu  před  zavírací   dobou), 
prohlídku  lze  objednat  také  telefonicky  či 
m a i l e m  ( 5 8 2  3 3 4  9 8 7 ,  7 3 9  3 3 3  7 2 1 ,  
icko.konice@seznam.cz)

Novinky z TIC:

V září přidělila certifikační komise pro Jednotnou 
klasifikaci turistických informačních center v ČR 
Turistickém informačnímu centru v Konici 
certifikát třídy C.
Turistické informační centrum a Zámek v Konici  
navštívilo v letošní turistické sezóně třikrát více 
návštěvníků než minulá léta. Atraktivnost  
a návštěvnost konického zámku vzrostla díky 
největší sbírce seker v ČR, kterou spravuje Muzeum 
řemesel Konicka, o.s. 
Konický zámek a TIC můžete navštívit během 
c e l é h o  r o k u .  O d  z á ř í  d o  k v ě t n a ,  
ve všední dny od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 
16.00 hodin.

Na Vaši návštěvu se těší Radka Lexmanová

ZÁMEK

Určeno pro odbornou veřejnost
ale i pro rodiny pečující

o onkologicky nemocného člena rodiny.

mailto:icko.konice@seznam.cz)


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

....a také někdy VŠI.  Když jsem na 
začátku září odvedla starší dceru do školy a mladší 
do školky, proběhlo mi hlavou, že asi zase  budeme 
muset občas bojovat s tímto parazitem, a napadlo 
mě, že by to mohlo být téma pro další článek, i když 
zrovna veš nebude oblíbeným domácím miláčkem. 
Veš dětská je stará jako lidstvo samo, ale stále ještě 
mnoho lidí ji má spojenou se špínou a propadají 
panice a hanbě, pokud se u nich vši vyskytnou. Vši 
dětské je ale jedno, jestli máte doma nepořádek, 
nebo používáte hektolitry desinfekce denně. Pro ni  
jsou důležité jen a pouze VLASY. Takže pokud 
nejste doma všichni totálně holohlaví, můžete si vši 
přinést a je úplně jedno, jestli máte doma 
naklizeno, nebo ne. Existuje ještě veš šatní a veš 
muňka, které už s hygienou mají co do činění, ale 
veš dětská ne!
Veš dětská je bezkřídlý hmyz žijící výlučně ve 
vlasech a živící se sáním krve hostitele. Svá vajíčka 
lepí na vlasy v blízkosti hlavy.  Mimo hlavu přežije 
maximálně 1-2 dny. Veš pouze přelézá, proto se 
nejvíce roznáší v dětských kolektivech, kde děti 
dávají hlavy k sobě při hrách a učení. Přítomnost vší 
se projeví svěděním, neklidem dítěte, možná je 
alergická reakce, do rozškrabaných ranek může 
vniknout infekce. 
Co dělat, pokud zjistíte, že vaše dítě má vši? V první 
řadě je nutné to NEPRODLENĚ NAHLÁSIT  do školy 
či školky a do kolektivů, kde bylo dítě v posledních 
14 dnech, a nechat dítě doma, dokud se nezbaví  
všech živých vší a všech hnid. Většina učitelů je 
loajální a postižené dítě nejmenují. Jde o to, aby se 
co nejdříve všechny děti prohlédly a začalo se 
s vešmi bojovat, aby se jich rozšířilo co nejméně. 
Není ostuda mít vši, ale je velikou ostudou 
a nezodpovědností neinformovat, tajit nákazu, 
dostatečně a podle pravidel neodvšivovat a posílat 
nakažené děti do školy či školky, kroužků apod. To, 
že nebudete informovat v kolektivu, kde se dítě 
zdržuje, se vám může i vymstít. Pokud byste 
v tichosti doma sami odvšivovali, ale neinformovali 
další rodiče, tak  se vaše pracně odvšivené dítě  
může nakazit rychle znovu . Nejlepší  je, když se 
všechny děti (a ostatní členové rodin) prohlížejí, 
hlídají a eventuálně odvšivují ve stejnou dobu. 
Jak bojovat? Běžné hygieně se vši  vysmějí, 
i kdybyste si vlasy myli 3x denně. Maximálně se 
zaradují, že jsou osprchované a mají umyté obydlí. 
Nevadí jim ani barvení, trvalá a laky. Pokud 
nechcete dítě nebo kohokoli jiného postiženého 
ostříhat na maximálně 1cm dlouhý vlas ( v takto 
krátkém vlase veš nepřežije), nezbývá než navštívit 
lékárnu, nechat si doporučit přípravek, u kterého je 
dobrá účinnost. Doma vlasy vyčesat všiváčkem nad 
něčím bílým nebo nad vanou a pak použít koupený 
preparát dle návodu. Hned po této  proceduře vše, 
co mohlo být v kontaktu s postiženou hlavičkou 
(polštáře, povlečení, deky, plyšáky, čepice, šátky, 
bundy, mikiny  aj. ), vyprat a min. 2 dny nepoužívat. 
Co se nedá vyprat ,můžete třeba přikrýt a 2 dny 
nepoužívat. Z vlasů je potřeba pečlivě odstranit 
všechny hnidy! Nejvíce jich je na zátylku a za ušima. 

Pozor, pouze všiváčkem hnidy nejdou, musí se  
vysbírat prsty. Hodně lpí na vlasu a musí se z něho 
stáhnout pomocí nehtu ( na rozdíl od lupy, která jde 
lehce). Po 8-10 dnech je potřeba znovu použít 
přípravek. I když jste velmi poctivě a opakovaně 
prohlíželi a hnidy sbírali, může se stát, že nějaká 
živá vám unikla. Z té se vylíhne další veš  a tu je 
potřeba zlikvidovat opakovanou aplikací 
přípravku a znovu dál kontrolovat hnidy. 
Nikdy nepoužívejte neschválené přípravky, 
přípravky pro zvířata a nedejte na různé jiné 
"rady"! Vždy se poraďte v lékárně nebo u lékaře. Ti 
vědí, co v danou dobu nejlépe funguje. Používání 
přípravků jinak než je doporučeno, může způsobit 
odolnost vší a zase horší boj do budoucna. 
Pokud vši nemáte, ale máte ze školy hlášen výskyt, 
prohlížejte hlavy obden 3 týdny.
Preventivně toho moc nefunguje. Možná Alpa, Tee 
Trea Oil a šampon Capissan mají mírné repelentní 
účinky. 
Z výše uvedeného vyplývá, že lidstvo by se mohlo 
úplně zbavit vši dětské jen tak, že by se  všichni lidé 
na celé zeměkouli domluvili a ve stejný den se 
všichni, ale opravdu všichni, ostříhali do hola. 
Dokud se tak nestane, musíme se smířit s tím, že  
veš dětská prostě je a bude mezi námi. Apeluji tedy 
na všechny rodiče, buďte zodpovědní a důkladní, 
,jen tak se nebudeme muset několikrát do roka 
trápit s těmito nepříjemnými parazity.

MVDr. Eva Kouřilová

PŘÍBĚH HASICŮ Z ČUNÍNA

Byla jednou jedna malá vesnička, která se 
jmenovala Čunín. Jednou se stalo, že v Čuníně 
vypukl požár hospodářského stavení a mnoha 
dalších staveb, které lehly popelem. 
Místním se tohle nelíbilo, a proto se rozhodli, že 
založí požární sbor. Povedlo se a v roce 1891 
založili Sbor dobrovolných hasičů Čunín. Byli velmi 
úspěšní a do roku 1900 byli u 17 požárů i mimo 
vlastní obec. Hasičskou zbrojnici měli v malé 
stodole a k požárům vyjížděli s ruční koňskou 
stříkačkou, kterou vlastnili až do roku 1957. V roce 
1955 postavili velkou hasičskou zbrojnici, která 
měla sloužit sboru i národnímu výboru a obci. 
Protože v roce 1955 už byla koňská stříkačka stará, 
v roce 1970 jim proto dala armáda ČSSR zdarma 
vyřazenou Tatru 805. Také si koupili požární 
stříkačku  8, zelený vozík a postupně i požární 
stříkačku 12. 
Sbor byl velmi aktivní. Pořádali plesy, sběr 
kovového odpadu, stavěli vánoční strom 
a organizovali hasičská cvičení. Jezdili také na 
hasičské závody a různé výjezdy. 
Jedním z jejich největších zásahů byl požár domu, 
ve kterém se na půdě skrývaly plynové bomby. Můj 
strejda, který je dlouholetý člen sboru, u tohoto 
požáru byl. Nejdříve nevěděl, jaké nebezpečí hrozí, 
ale později se zjistilo, co dům ukrývá. Strejda 
nezaváhal a jako jediný z třiceti přítomných hasičů 
pro ty bomby šel. Tím se hodně proslavil a mnoho 
občanů ho za to obdivovalo. Kdyby bomby 
vybuchly, můj strejda už by tu nebyl a nemohl mi 

o tom vyprávět.
Uplynulo pár let, byl rok 2005, a sbor měl v té době 
jen 10 členů a techniku stejnou jako před 35 lety. 
V tomto roce aktivita sboru poklesla, protože jim 
vzali jejich jediný automobil Tatru 805, takzvanou 
kačenu. Z důvodu, že Čunín začal patřit pod Konici 
a kačena neprošla technickou kontrolou, musela 
pryč. A už tehdy bylo jasné, že se bez auta 
neobejdou. Proto začala hasičská zbrojnice chátrat, 
akcí ubylo, a když potřebují něco odvést, musí 
požádat SDH Konice, což jsou hasiči z nedaleké 
vesnice. 
Tak to chodí až dodnes a je malá pravděpodobnost, 
že se sbor podaří zachránit. Přitom by na záchranu 
sboru stačilo tak málo. Je škoda, že sbor nemá 
mladé aktivní členy, kteří by byli jako můj strejda.

Matyáš Rejzek, 4.B – ZŠ Morávkova 40, Vyškov
Povídka získala druhé místo v celostátní literárni 
soutěži “Požární ochrana očima dětí” v kategorii 

3.-5. tříd Celkový počet zaslaných prací byl 48.103..

Jste spokojeni s dodávkami 
pitné vody a službami vodáren? 

Tuto otázku mohou zaslechnout zákazníci 
společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 
od 2. září do 15. října v telefonním sluchátku. 
Telefonický průzkum spokojenosti zákazníků 
všech vodárenských společností skupiny Veolia 
Voda provádí nezávislá společnost IBRS – 
International Business and Research Services s.r.o., 
která je členem evropského sdružení výzkumu 
trhu ESOMAR. Celkem bude dotazováno 3 700 
zákazníků. Průzkum se týká spokojenosti 
zákazníků se službami vodáren, zákaznickým 
centrem ale i kvalitou dodávané vody.

Na Olomoucku, Zlínsku a Prostějovsku bude 
osloveno asi 700 zákazníků, z toho 600 
domácností, 50 firem a 50 správců bytových domů 
nebo zástupců bytových družstev. Názory našich 
zákazníků jsou pro nás velmi důležitou zpětnou 
vazbou. Vítáme každou možnost dozvědět se, s čím 
jsou naši zákazníci spokojeni, a kde máme podle 
nich rezervy. Telefonický průzkum probíhá již 
devátým rokem a jeho výsledky budou k dispozici 
v listopadu.

Průzkum probíhá tak, že operátorka zavolá 
zákazníkovi a ten, pokud má o rozhovor zájem, 
odpovídá asi 10 minut na její otázky. Ty se týkají 
samozřejmě pitné vody a zvyků zákazníka: 
například zda je spokojen s kvalitou dodávané vody 
nebo se způsobem plateb za vodu. Padnou také 
o t á z k y :  z d a  z á k a z n í k  v í ,  k d o  j e  j e h o  
provozovatelem v regionu, nebo zda je spokojen se 
službami vodáren, či s množstvím a dostupností 
informací o vodě. Děkujeme všem zákazníkům, 
kteří se zúčastní telefonického průzkumu, jejich 
cenné odpovědi nám mohou přispět k dalšímu 
zkvalitnění našich služeb.

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