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Vážení čtenáři,
venkovní teploty nám o nějakých deset stupňů poklesly, ale než nám nastanou klasické podzimní plískanice, musíme toho ještě hodně stihnout. Nejprve
se ale ohlédneme za Anenskou poutí na Staré Vodě,
kde budou pracovní i kulturní aktivity pokračovat
i v měsíci září. Proběhlo slavnostní svěcení pramene
císaře Karla I. i pouť za obnovu Českého království,
byla odhalena pamětní deska k 50. výročí okupace

naší země vojsky Varšavské smlouvy. V září nás
čeká setkání myslivců a přátel myslivosti „K poctě sv. Václava“, s Bc. Jánem Kadlecem si můžete
projít drobné památky Soběsuk, záštitu nad poutí k Panně Marii Určické převzala arcivévodkyně
Ulrika Habsbursko-Lotrinská, bohatou náplň mají
střelecké slavnosti v Litovli, nesmíte vynechat ani
Bystřické selské trhy.
Hezké babí léto přeje
Redakce

Památky Soběsuk
Ekocentrum Iris v září
Orli královští v roce 2018
Knihovna města Olomouce
TIC Konice v září
Akce ve Velké Bystřici v září
Středisko SOS
Případ vdovy
Zmizelé židovské město
Za poutí ke sv. Anně
Pamětní deska k výročí
Muzeum Litovel
Výstava v Dobromilicích
K poctě sv. Václava
O pohár předsedy MS
Svěcení pramene císaře

Zveme všechny příznivce hanáckých řemeslníků ke

slavnostnímu zahájení

stálé výstavy jejich tvorby
spolu s dílnou a možnos� si řemesla vyzkoušet.
Vše společně pod jednotným názvem
„Hanácká ambasáda“.

Vokální skupina

NESTEJSKÁME SI
(

Pardubice

)

uvádí
literárně hudební pořad
ke 100. výročí vzniku československého státu

KRÁLOVSKÁ LÍPA
VYPRÁVÍ

Otevření proběhne dne

15. září 2018 v 16 hodin
v prostorách zámeckého
parku Čechy pod Kosířem s �mto programem.

Zahájení v 16.00 hodin
Hanácká óda – první věta
Slosovatelná anketa o ceny
Dražba kompletní edice hanácké měny „Hangroš“

Účinkují:
Hana Antošová – soprán
Dita Veselá – alt, zobcové flétny, lesní roh
Jan Stejskal – tenor, klavír
Milan Antoš – baryton
Martin Pecháček – klavír, flétna, zpěv
V pořadu zazní lidové písně, renesanční hudba, písně
národního obrození, ukázky z díla F. Škroupa, A. Dvořáka
i současné písně autora pořadu Jana Stejskala
Obsahem pořadu je vyprávění tisícileté klokočovské lípy,
ležící v jižní části Železných hor. Na pozadí jejího příběhu
probíhají důležité historické události – zavraždění sv.
Václava, přítomnost Karla IV., ohlas husitských válek, Bílé
hory, odchod J.A.Komenského z vlasti, národní obrození,
vznik ČSR včetně světových válek až do současnosti.

Vyhlášení ankety

V pátek 21. září 2018 v 18:00 hodin

Prohlídka ambasády

kostel Stará voda u Libavé

18–19 hodin, zpíváme si pro radost
Našimi partnery jsou:
Obec
Čechy p. Kosířem

Šikulky u Sýkorek, spolek

Mediální partner:

Pořádá: Junák-český skaut,z.s. středisko Ladislava Ruska
Velký Týnec
Výtěžek z koncertu bude věnován na akci „Skauti obnovují
Starou Vodu“
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Drobné památky Soběsuk

Plumlovsko

Trojboká
Boží muka
u silnice
do Krumsína

Drobné památky Soběsuk

0 0,5 1

1,5 km

Vesnice Soběsuky leží v údolí západně
od Plumlova, ke kterému patří od roku
1980. Její katastr má úzký a zahnutý obdélníková tvar, který připomíná tvar rohlíku. Středem údolí protéká říčka Hloučela a okolí je mimo remízky prakticky
bezlesé. Obec se nachází ve staré sídelní
oblasti. První písemná zpráva o vesnici
je z roku 1384, kdy patřila k Plumlovskému panství. Název Soběsuky má složitý výklad, patří k typům označení lidí,
kteří žili sami pro sebe. Na pečeti z roku
1663 je nápis DIEDINA SOBISVKY.
Patří do farnosti Krumsín. Majiteli byli
na počátku páni z Kravař. V roce 1384
patřily k Plumlovskému panství a je tu
zmíněn mlýn. Roku 1495 jsou potvrzena
privilegia Johanky z Kravař – odúmrť,
odpuštění různých plateb, za to měli chodit na hony a klást vodovodní trubky
na zámek, měli také právo šenkovat
víno, pivo a jiné pití. Od roku 1495
byli majiteli Pernštejnové a od roku
1599 se vrchností stali Liechetsteinové. Ves postihly v minulosti různé pohromy a útrapy, jako byl mor,
cholera a vojsko v letech 1643, 1741
a 1866. Části vesnice se nazývají Dědina, Vrchní a Dolní konec, Na trávníko, Na vrcho, O obore, O škole.
Školní budova pochází z roku 1888.
Zdejší obyvatelé byli převážně rolníci a tkalci.
Vesnice Soběsuky nemá výraznou
památku. Je zde jen kaplička, několik
křížů, Boží muka a pomník padlých.
Přesto je místo zajímavé jak svým
položením u údolí pod horami, tak
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Kamenný kříž
z r. 1786
u silnice
do Krumsína

Kaplička V olšinkách

svými jedinečnými drobnými památkami.
O kapličce se studánkou V olšinkách,
která je ukryta v zeleni severně od obce
se píše, že: „Za pastvinou uprostřed čtyř
velikých lip stojí malá kaplička. Byla
postavena v roce 1869, stavěla ji obec
na svůj náklad, chlapci přitom pomáhali.
Nyní se o kapličku stará Hrubanová č.
42, dle jejíž výpovědi a nejstaršího pamětníka Jana Hrubana, výměnkáře z č.
27 se uvádí: záznam není ani v obecní
kronice, stáří se nelze dopátrat, dle výpovědi asi 80 let. Původně byl na tomto místě vydatný pramen, který i v letech největšího sucha napájel celý kraj,
Plumlov, Vicov, Žárovice, Soběsuky.
Pak nad ní byla vystavěna kaplička, asi
k ochraně té dobré křišťálové vody a jak-

si z úcty“. Uvnitř je nad studánkou umístěn kamenný kříž jetelového typu s ukřižováním Krista, na němž jsou zbytky
polychromie. Na bocích jsou umístěny
dva kameny s nápisy. Vpravo je kámen
s nápisem: „Tento vrch kříže stál od r.
1787 až do r. 1868 při dědině, kdešto následkem povětří shozen a na kusi polámán byl, načež od horlivých občanů sem
dovezen a k uctění postaven jest 1870“.
Na levé straně je pamětní deska k uctění
památky obětí první světové války. Má
nápis: „Vzpomínka na vás bratři, kteří
jste zemřeli za svobodu, nechť s …nás
i potomstvo naše ve svornosti a lásce“.
Pod ním jsou jména třinácti padlých
mužů ze Soběsuk.
U silnice ke Krumsínu stojí Boží
muka. Je to trojboká zděná stavba, natře-

ná světle modře, má prázdné výklenky,
stanovou stříšku s železným křížem, vedle je pumpa.
Uprostřed velké zatravněné návsi byla
na střeše domečku hasičské zbrojnice
postavena malá zvonička.
U školy můžeme vidět velký starobylý
litinový kříž. Na podstavci má na přední
straně reliéf Panny Marie Bolestné, vlevo je sv. Antonín, vpravo sv. Barbora.
Vzadu je nápis: „Na wecnau pamatku
k uctieni Umiragiciho Spasitele a Spolutrpící Matky geho Tento kříž wizdwihl
Antonín Horák. Léta od wikaupeni lidského Con.Mor. 1787 R.Br.“ Kříž stával
na pastvicku za vesnicí a pořídil jej výměnkář Antonín Horák z č. 5. Po rozšíření vesnice se ocitl uprostřed zástavby.
Litinový kříž
z r. 1787
u školy

U silnice do Krumsína stojí vysoký
kamenný kříž, je poškozený erozí, bez
ukřižování Krista. Místo něj je na něm
umístěn malý kovový křížek. Na podstavci má reliéf Panny Marie Bolestné
a je bez nápisu. V soupisu křížů farnosti
Krumsín je uvedeno: „Postaven na pozemku čtvrtláníka z č. 17. Postaven z poslední vůle Růžilové, pasačky v té době
v této obci, z r. 1783, která dala základ,
zbytek dala obec, postaven v roce 1786“.
Na podstavci byl nápis:
„Ave Matko Bolestná, orodovnice
svich wiernych, pros u tvého ssina za nás
hřissné!“
Další kříž stojí vlevo u silnice do Vicova. Je to litinový kříž mezi dvěma lípami. Na podstavci má reliéf Panny Marie Bolestné a na zadní straně je nápis:
„Tento kříž postaven jest nákladem Martina a Kateřiny Jančík 1868“. Obnoveno
2006

Kříž nad
studánkou
V olšinkách

Pamětní deska u studánky věnovaná padlým

Litinový kříž z r. 1868
u silnice do Vicova

Detail kamenné
hlavy vojína
s erby

Pomník padlých
u křižovatky

U křižovatky byl postaven pomník
obětí první světové války, na kamenném
podstavci je umístěna kamenná hlava
vojína v přilbě a tři znaky, pod nimi je
deska se jmény třinácti padlých mužů.
Mezi zdejší zaniklé památky patří bývalý obrázek sv. Anny na sloupku u silnice z Plumlova do Vicova a bývalý obrázek Panny Marie Bolestné na sloupku
u silnice z Plumlova do Vicova.
K technickým zajímavostem patří bývalý vodní mlýn, který se připomínal již
v roce 1384. K místním přírodním zajímavostem můžeme přiřadit Lípu svobody u školy a hlavně studánka v kapličce
V olšinkách.
Podle zdejší pověsti sídlil u starého
mlýna vodník. Zdejší studánka zachraňovala obyvatele širokého okolí před suchem. Sucho nám letos způsobuje velké
problémy. Zajeďte se osvěžit do studánky pod horami a poznejte krásu zdejšího
kraje.
			 Ján Kadlec
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Orli královští v roce 2018 ...

ČSOP – Ekocentrum Iris pořádá v září tyto akce:
tvořivá dílna

Keramika

KDY: pondělí 10. září, od 16:00 do 18:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo
nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s sebou. Poplatek 100 Kč
za osobu na 2 pracovní hodiny.
akce na pomoc přírodě

Ukliďme si Hloučelu!

Kdy: sobota 15. září, od 9:00 do 12:00
Kde: biokoridor Hloučela, sraz u občerstvení U Abrahámka
Akce pro širokou veřejnost na pomoc přírodě.
Čeká nás tradiční úklid obou břehů říčky Hloučely mezi ulicí Kostelecká a Tichá. S sebou pracovní rukavice a staré igelitky. Na závěr bude
pro účastníky úklidu připraveno drobné občerstvení a opékání dobrot na ohýnku..

Tradiční podzimní geologická exkurze vlastním autobusem pod vedením RNDr. Tomáše
Lehotského Ph.D. nás zavede k pozůstatkům
vulkanické činnosti do okolí Uherského Brodu. Během exkurze navštívíme nejvýznamnější
moravské lázně Luhačovice, Bánov-Kalvárii
s výskytem vulkanické brekcie, Starý Hrozenkov se sloupcovitou odlučností čediče, lom
Rasová s bělokarpatskými pískovci. Poplatek:
250 Kč, pedagogičtí pracovníci 200 Kč. Nutno
se předem přihlásit na iris@iris.cz

tvořivá dílna

Keramika

KDY: pondělí 24. září, od 16:00 do 18:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo
nám. 67, Prostějov

Pracovní oblečení s sebou. Poplatek
100 Kč za osobu na 2 pracovní hodiny.

číslo 11)

Vycházka z Plumlova na nejstarší chráněné území Prostějovska – Přírodní památku
Čubernice. Z Plumlova se vydáme kolem
kostela ke staré cestě vedoucí k přehradě
a projdeme si nově vysazenou alej Malého Noe doplněnou informačními panely.
Odtud budeme pokračovat ke skalnatému
chráněnému území Čubernice. Zde bude
pro děti i dospělé připravena etapová hra
spojená s hledáním pokladu. V obtížném
terénu budou děti hledat indicie a nápovědu a plnit rozmanité úkoly. Dozvíme
se, čím je Čubernice cenná a jakou péči
od lidí potřebuje. Zapojíme se zde do hrabání sena a vyčistíme blízkou studánku.
Vycházku zakončíme opékáním dobrot
na ohýnku. Návrat zpět autobusem ze zastávky Plumlov přehrada ve 13:40. Délka
trasy asi 3 km.

vycházka nejen pro rodiny s dětmi
exkurze pro pedagogy a další zájemce

Luhačovice a geologické
zajímavosti v okolí

Kdy: sobota 22. září, od 8:00 do 18:00
Kde: okolí Uherského Brodu a Luhačovic

Den na louce – vycházka na Čubernici

Kdy: sobota 29. září, od 8:25 do 13:40
Kde: odjezd autobusem do Plumlova z aut. st. v Prostějově v 8:25 (st.
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Kontakt:

ČSOP, Ekocentrum Iris
Husovo nám. 67,
796 01 Prostějov
tel. 582 338 278, 603 298 039
e-mail: iris@iris.cz
www.iris.cz, FB: Ekocentrum Iris

Akce finančně podpořili:
Statutární město Prostějov, MŽP v rámci projektu Pomáháme přírodě a Olomoucký kraj, Program rozvoje pozemkových
spolků ČSOP s grantovou podporou MŽP.

Orli královští v roce 2018 – partnerské rošády, podprůměrné hnízdění a hi-tech vysílačky
Dva mladí orli královští dostali lehké batůžky se satelitními vysílačkami. Foto: Zuzana Karlíková, ČSO

Praha, 22. srpna 2018. Letošní hnízdní sezóna orlů
královských odstartovala nadějně – tito celosvětově
ohrožení dravci obsadili na jižní Moravě celkem osm
teritorií. Úspěšně ale skončilo hnízdění pouze dvou
párů, které vyvedly každý po dvou mláďatech. V červenci pak ornitologové dvěma z nich nasadili batůžky
vybavené moderní technologií. Vysílačky pomohou
se sledováním pohybu mladých orlů a mohou odhalit
i nebezpečí, kterým tito králové oblohy čelí. O jejich
zvýšené úmrtnosti totiž svědčí i pozorované případy
výměn partnerů.

Začátek letošní hnízdní sezóny orlů královských vypadal slibně. Vzácní dravci
obsadili celkem osm teritorií a šest párů
následně postavilo hnízdo. Vejce už ale
snesly jen tři samice a mláďata se nakonec
podařilo vyvést pouze dvěma orlím párům.
„Čtyři mláďata jsou v porovnání s loňskými deseti opravdu málo. Letošní nevydařená sezóna ale není žádná katastrofa – je
potřeba si uvědomit, že česká populace
orlů královských je na samém okraji jejich
areálu. Výkyvy v početnosti tedy nejsou
překvapivé a poměrně velký počet obsazených teritorií dává do budoucna naději
na další nárůst populace,“ vysvětluje David Horal z České společnosti ornitologické, který se věnuje výzkumu a ochraně orlů
královských.
Jediné dva páry orlů královských, které
úspěšně vyvedly mláďata, jsou blízkými
sousedy. Hnízda si postavili jen necelého
1,5 kilometru od sebe. Dva sourozence
z jednoho hnízda pak ornitologové v červenci označili satelitními vysílačkami.
„Vysílačky váží jen něco přes 20 gramů,
ale dokážou toho hodně. Budeme moci
sledovat nejen pohyb orlů v prostoru, ale
také jejich aktivitu, tedy známku toho, že
jsou v pořádku. Batůžky jsou vybavené
i drobným solárním panelem, který umožní
fungování vysílačky několik let,“ popisuje
David Horal. Celá akce, do které byla zapojena i vysokozdvižná plošina, se mohla
uskutečnit díky mezinárodnímu ochranářskému projektu PannonEagle Life.
Poměrně časté výměny partnerů u sledovaných párů orlů královských dokazují jednak neopodstatněnost tradovaných
tvrzení o „trvalých, celoživotních“ párech
dravců i dalších druhů ptáků, jednak svědčí o ohrožení orlů různými antropogenními
faktory, jako jsou dráty elektrického vedení nebo přímé pronásledování. V roce 2017
prokázali ornitologové v Česku vůbec po-

prvé otravu orla královského. A to
hned ve dvou případech. To zřejmě
vedlo k zániku teritoria na Uherskohradišťsku, kde samice přišla kvůli
travičům o partnera. „Letos měli orli
královští štěstí a žádného otráveného
jedince jsme nezaznamenali, ale lidé
tráví zvířata včetně ohrožených dravců dál. Do začátku srpna jsme řešili
64 případů, kdy se otrava buď přímo
prokázala v laboratoři, nebo jsme ji
mohli předpokládat podle polohy zvířat a mrtvého hmyzu v okolí,“ uvádí Klára Hlubocká, psovodka České
společnosti ornitologické, která se
věnuje vyhledávání otrávených návnad a uhynulých živočichů. Letos
se svými dvěma speciálně cvičenými psy pátrala zatím na 25 lokalitách, většinou na základě podnětů
veřejnosti, České inspekce životního
prostředí nebo Policie ČR. „Kromě
urgentních výjezdů v případě nálezu
podezřelých návnad nebo uhynulých
zvířat provádíme i preventivní vyhledávání, jak v oblastech výskytu orlů
královských, tak v místech dřívějších
případů trávení. Žádného z travičů se
dosud nepodařilo potrestat, ale policisté pracují na několika případech
a věříme, že alespoň některé se brzy
podaří dotáhnout do konce,“ uzavírá
Hlubocká.
Kontakt pro další informace:
David Horal
David.Horal@seznam.cz
775 254 220
Klára Hlubocká
hlubocka@birdlife.cz
606 412 422
Zuzana Karlíková
karlikova@birdlife.cz
774 920 725/

Další informace:
Orel královský je mohutný dravec ze skupiny jestřábovitých. Větší samice má rozpětí
křídel přes dva metry a může vážit až 4,5 kg.
Pro dospělé ptáky je charakteristická nažloutlá až bělavá hlava a šíje a bílé podlouhlé
skvrny na lopatkách. Právě velké bílé plochy,
které připomínají královský hermelín a impozantní velikost, dala orlům královským jejich druhový název. Ve vědeckém názvosloví
má dokonce ještě vyšší status – orel císařský.
Mláďata jsou méně kontrastní a jsou světlejší
než dospělci. Při svatebních letech ptáci dlouze krouží ve dvojici a ozývají se nápadnými
štěkavými hlasy. Na stavbě nového hnízda
začínají orli královští pracovat již v listopadu. Koncem března či v průběhu dubna pak
samice snáší obvykle 2–3 vejce. Po měsíci
a půl se líhnou mláďata, která hnízdo opouští zhruba po dvou měsících. Na rozdíl od orlů
skalních nebo křiklavých se u mláďat orlů
královských neprojevuje kainismus (silnější
mládě nepustí slabšího sourozence k potravě nebo ho rovnou zabije či vystrčí z hnízda)
a mohou tak úspěšně vyvést dvě i tři mláďata.
U orlů královských byl ve volné přírodě zjištěn
nejvyšší věk přes 20 let. Většina mladých ptáků ale nepřežije první roky svého života, což je
způsobeno přírodním výběrem tak, jako u všech
živočichů. Velký vliv na zvýšenou mortalitu
má ovšem v našich podmínkách trávení, úhyny
na sloupech elektrického vedení a vyrušování
na hnízdištích. Otravy a úhyny na sloupech se
netýkají pouze mladých ptáků, ale všech věkových kategorií. Orel královský loví především
středně velké savce, ale také ptáky a často se
přiživuje i na mršinách. Česká republika (Morava) tvoří severo-západní hranici areálu orla
královského.
Projekt PannonEagle Life
www.birdlife.cz/co-delame/vyzkum-a-ochrana-ptaku/ochrana-druhu/volna-kridla/pannoneagle/
www.imperialeagle.eu/cs
Ptačí kriminalita
www.birdlife.cz/co-delame/vyzkum-a-ochrana-ptaku/ochrana-druhu/volna-kridla/
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Knihovna města Olomouce
Zvířátková školička
Na nejmenší návštěvníky knihovny a jejich
rodiče se v oddělení pro děti a mládež na náměstí Republiky těší knihovnice ve středu 5.
září 2018 v 10 hodin. Tentokrát se necháme
inspirovat knížkami pro batolata se zvířecí
tématikou.
Olomoucký literární kalendář
Knihovna spolu s neziskovou společností
EuForAll, o.s. pokračuje v budově na náměstí Republiky v cyklu besed věnovaných
literatuře a umění. Pravidelné i méně pravidelné literární „svátky“ jako knižní veletrh
LITR, Noc Literatury, Cena Václava Buriana Olomouc, Noc básníků, klání ve slamové poezii, Tichých úterý,… budou námětem
povídání Petry Kožušníkové ve čtvrtek 6.
září 2018 v 16 hodin v budově na náměstí
Republiky.
Dny evropského kulturního dědictví
V pátek 7. září 2018 od 12–17 hodin a v sobotu 8. září 2018 od 10–17 hodin si můžete
posedět a počíst v Čítárně u kašny (Tritonů)
na náměstí Republiky. V sobotu 8. září 2018
od 8–16 hodin prohlédnout historickou budovu na náměstí Republiky, zhlédnout řadu
prezentací a výstavek, uspět v kvízu Poznejte svoji knihovnu či využít bezplatné registrace (do konce roku 2018) do knihovny.
Komentované prohlídky v dobových
kostýmech zahrnující zajímavosti o historii vily získané od pamětníků a povídání
o osobnosti architekta Rudolfa Stockara Bernkopfa, proběhnou v sobotu 8. září
2016 od 10–16 hodin také v kubistické vile
Františky Lipčíkové (tzv. Hrubanově vile) –
dnes pobočce Brněnská.
Balicí dílna
Šikovní školáci mohou přijít na pobočku
Brněnská v úterý 11. září 2018 od 13 do 17
hodin a pod vedením zkušené knihovnice si
obalit své učebnice, sešity či vlastní knížky.
Průhledná fólie bude k dispozici, doporučujeme přinést si ostré nůžky.
Klub deskových her
Klub deskových her zve nejen své členy (ti
mají přednost), ale všechny fanoušky bez
ohledu na věk, v pondělí 17. září 2018 od 16
do 19 hodin do budovy na náměstí Republiky na Krycí jména, Pandemic, Citadelu,
Osadníky z Catanu, Dixit a další. Můžete si
přinést i vlastní hry a změřit síly s ostatními.
Přihlásit se lze deskovky@kmol.cz nebo
v oddělení pro dospělé čtenáře.

Lidová slovesnost z okolí Olomouce
Neprofesionální sběr lidové slovesnosti
na Lošticku, Bouzovsku a Mohelnicku, kterým se zabývá Karel Faltýnek, archeolog,
pracovník Národního památkového ústavu,
amatérský národopisec a sběratel pověstí již
od konce 80. let 20. století, bude námětem
besedy doplněné dobovými fotografiemi
ve čtvrtek 20. září 2018 v 17 hodin v budově na náměstí Republiky.
Setkání s hvězdnou oblohou
Pobočka Jungmannova srdečně zve ve čtvrtek 27. září 2018 v 16:30 na setkání s hvězdami, souhvězdími a planetami, které můžeme pozorovat na noční obloze. Průvodcem
nám bude olomoucký astronom amatér
a člen Spolku Hvězdárna Olomouc - Josef
Masničák, který v současné době připravuje
populárně-naučnou knížku „Chatařův průvodce po Galaxii“.
Historie výroby piva od nejstarších dob
po současnost
Letošní Týden knihoven s tématem lokální historie zahájí přednáška Mgr. Martina
Buchlovského, archiváře a muzejního kurátora, v úterý 2. října 2018 v 17 hodin v budově na náměstí Republiky. Přiblíží historii
výroby piva v jednotlivých částech světa se
zvláštním zaměřením na evropský kontext
a zdejší „pivovarské země“. Řeč bude samozřejmě i o pivovarech v českých zemích
a v neposlední řadě o současném stavu našeho pivovarnictví. Doporučujeme včasnou
rezervaci místa v oddělení pro dospělé čtenáře nebo na dospele@kmol.cz.
Flora Olomouc pohledem Milana Ticháka
Populární olomoucký historik. PhDr. Milan
Tichák svým osobitým a velmi poutavým
vyprávěním přiblíží historii i současnost
olomoucké Flory, která letos slaví 60 let
od první květinové výstavy, v úterý 2. října
2018 v 17 hodin na pobočce Brněnská.
Malí stavitelé
Další setkání s nejmenšími návštěvníky
a jejich rodiči v oddělení pro děti a mládež
na náměstí Republiky proběhne ve středu 3.
října 2018 v 10 hodin. V rámci projektu rozvíjení čtenářské gramotnosti od nejútlejšího
věku „S knížkou do života“ si společně si
přečteme příběh a postavíme věž.
Nestarší kulturní státy na území mezi řekami Eufratem a Tigridem
Jak se mění kulturní tradice na území dnešního Íránu a Íráku v průběhu tisíciletí, něco

o starých Sumerech, Asyřanech i Babyloňanech si
povíme s Mgr. Věrou Mičkovou, pedagožkou a textilní výtvarnicí. Beseda ve spolupráci s neziskovou společností EuForAll
proběhne ve čtvrtek 4. října 2018 v 16 hodin
v budově na náměstí Republiky.
Indie
Cestopisnou besedu s názvem „Cesta kolem
světa: Indie“ s množstvím fotografií i předmětů z této asijské země připravila ve čtvrtek 4. října 2018 v 16:30 hodin ve spolupráci s Centrem na podporu integrace cizinců
pro Olomoucký kraj pobočka Jungmannova. Povídání vedené rodilým Indem přiblíží
zemi, její obyvatele i kulturu a dotkne se též
interkulturních rozdílů mezi ČR a Indií.

VÝSTAVY
Architektura ve službách první republiky
Regionální část výstavy připravené Národním památkovým ústavem věnovanou
Olomouckému kraji nabízí foyer pobočky
Brněnská v září a říjnu 2018. Návštěvníky
provede architektonickou tvorbou, která se
přímo váže k prvnímu dvacetiletí mladé
státnosti, kdy při budování a modernizaci
státu vznikla řada nových správních, školních či bankovních budov a v řadě míst se
postavily zajímavé sakrální, sportovní či
soukromé objekty.
Ludvík Mazur – „Mozaika“
V prostorách pobočky Jungmannova lze
zhlédnout až do konce října 2018 digitální
fotografie různého žánru inspirované objekty běžného života v autorské úpravě olomouckého fotografa Ludvíkem Mazurem.
Fotografická sekce VSM potřetí
Až do konce září 2018 oživuje budovu
na náměstí Republiky třetí společná výstava
fotografií aktivních členů fotografické sekce
Vlastivědné společnosti muzejní (Zdeněk
Vích, Josef Beran, Karel Hula, Jindřich
Flusek, Radomír Kratochvíl, Jana Vykydalová, Ladislav Pecha, Gustav Foret, Stanislav Páleník, Renáta Krátká)..
RNDr. Lenka Prucková
ředitelka

pruckova@kmol.cz
Knihovna města Olomouce,
příspěvková organizace

KULTURNÍ PŘEHLED
ZÁŘÍ 2018

VÝSTAVY
Zámecká galerie

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
Konice v datech1918 - 1938

Vernisáž 7. září v 17:00 hodin v obřadní
síni.
Vernisáž začne přednáškou PhDr. Libora
Vykoupila, Ph.D., na téma
OBDOBÍ PRVNÍ REPUBLIKY
V 18:00 hodin přesun do zámecké galerie
na malé občerstvení a prohlédnutí výstavy.
Vstupné - dobrovolné
Připravujeme velký doprovodný program se
Starým Městem pod Sněžníkem i na sobotu
6. 10. 2018 od 14.00 hodin.
AKCE „NA SHLEDANOU POHRANIČÍ – SLZY
V OČÍCH ROKU 1938“ se uskuteční v konici
před zámkem.

KPH

Koncertní sál zámku
Ve středu 26. září v 19 hodin

Zahajujeme 31. koncertní sezónu s velice kvalitním programem.
ESCUALO QUINTET

Předprodej abonentek od 10. září v kanceláři
TIC (přízemí zámku Konice)
Abonentka 600,- Kč, členství 70,- Kč.
Jednotlivé koncerty za 120,- Kč, členové KPH
za 100 Kč.
Studenti, děti do 15 let a ZTP -50% z ceny vstupenky, tzn. 60Kč.
Žáci a učitelé ZUŠ vstup zdarma.

ZÁJEZD DO DIVADLA - PŘEDPRODEJ
V sobotu 20. října 2018 v 15.00 hodin
Divadlo Na Fidlovačce - Praha

JEPTIŠKY (muzikálová komedie)

Odjezd autobusu v 6.30 hodin z autobusového nádraží v Konici (Výlet na celý
den s procházkou po Praze)
Jednotné vstupné včetně dopravy 699,Kč.

ZÁMEK

Prohlídková trasa s průvodcem.

Od 1. 6. 2018 do 2. 9. 2018 je otevřeno
od pondělí do pátku v 9.00 – 12.30 a 13.00
– 16.00 hod., v sobotu 9.00 – 12.30, 13.00
– 17.00 hodin a v neděli 14.00 – 17.00 hodin.
Prohlídková trasa zámku Konice a expozic
(včetně sbírky seker) probíhá s průvodcem.
Začátek prohlídky vždy v celou hodinu, kromě 12.00 hod. Poslední prohlídka je hodinu
před ukončením otevírací doby. Minimální počet na prohlídku jsou 3, (bez slev 2)
osoby. Doba trvání prohlídky je 45 minut.
(Po dobu prohlídky může být TIC Konice
uzavřeno, děkujeme za pochopení). Informace na tel.: 739 333 721, 602 934 905.

Autor, Dan Goggin, se původně domníval, že
napsal muzikálovou komedii, která pobaví
přátele a pár platících diváků navíc. Jeptišky však zůstaly na programu divadla Cherry Lane v New Yorku neuvěřitelných 10
let, dosáhly 3672 repríz a staly se druhým
nejhranějším offbroadwayským muzikálem
v historii.
V inscenaci Lumíra Olšovského se vedle oblíbených stálic našeho souboru poprvé objeví
KNIHOVNA
herečka Zora Jandová v roli Matky předsta1. patro zámku
vené. Zdroj: www.fidlovacka.cz

VYPRODÁNO!

(zapisujeme náhradníky, tel.: 601 590 007)

Městské kulturní středisko Konice, Kostelní 46, 798 52 Konice
IČO: 00209988, Banka: 23339701/0100 Komerční Banka
Telefon: 582 397 250, mobil: 601 590 007,
web: www.mekskonice.cz, mail: kultura@konice.cz

Půjčovní doba: pondělí – středa – pátek
9.00–11.00 a 11.30–16.00

NOVÁ SLUŽBA – PROFI BALENÍ KNIH
www.konicka.knihovna.cz
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Přehled zářijových akcí ve Velké Bystřici
LIDOVÝ ROK
2. 9. (ne) 10.00 – 18.00 ● amfiteátr, Zámecké náměstí
XXVIII. ročník mezinárodního folklorního festivalu Lidový rok® vrcholí:
9.00 – Mše svatá v kostele Stětí sv. Jana
Křtitele
10.00 – koncert lidových muzik na Zámeckém náměstí
14.00 – Vyhlášení výsledků soutěže
„O nejkrásnější okno a předzahrádku“
14.15 – „Debe decke tak belo“ – festivalový galaprogram – vystoupení folklorních souborů dospělých
Po celou dobu programu probíhá na Zámeckém náměstí jarmark, k dispozici je
bohaté občerstvení i pouťové atrakce.
Navštívit můžete výstavy v galeriizet
a cukrárně Galerie. V rámci Dne otevřených dveří budou zpřístupněny prostory
rekonstruované mateřské školy.
VZPOMÍNKOVÁ
SLAVNOST
NA PROF. ING. JOSEFA KONŠELA,
DR. H. C.
15. 9. (so) 14.00 – 19.00 ● kostel Stětí sv.
Jana Křtitele, KD Nadační
Vzpomínková slavnost u příležitosti 60.
výročí úmrtí.
Program:
14.00 – kostel Stětí sv. Jana Křtitele
pontifikální mše a odhalení pamětní desky (mši celebruje arcibiskup
Jan Graubner)
16.00 – KD Nadační
udělení ceny města Velká Bystřice prof. Konšelovi in memoriam
(s krátkými příspěvky vystoupí zástupci
olomouckého arcibiskupství, Arcibiskupských lesů a statků Olomouc, ostravsko-opavského biskupství a Lesnické
fakulty Mendelovy univerzity)
17.00 – vernisáž výstavy o životě a díle
prof. Konšela a prezentace drobné publikace vydané k této příležitosti
KONCERT VÁŽNÉ HUDBY
– datum a čas bude upřesněn
22. 9. (so) 19.00 ● galeriezet
Klenoty barokní židovské hudby v podání barokní flétny – Lucie Dušková, houslí – Filip Dvořák a cembala – Kristýna
Hodinová.
Program je sestaven z barokních skladeb
židovských autorů, židovských modlitebních písní a sefardských písní.

BYSTŘICKÉ SELSKÉ TRHY a FESTIVAL ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO
STYLU
23. 9. (ne) 8.00 – 12.00 ● Zámecké náměstí, KD Nadační
Zelenina, ovoce, květiny, masné i mléčné produkty malých farem, regionální
prodejci, zdravá výživa, různé pochutiny, burčák – to vše najdete na podzimních selských trzích. Tentokrát se navíc
můžete zúčastnit formou účasti na přednáškách a workshopech Festivalu zdravého životního stylu – zdravá výživa, vaření pro děti, výroba přírodní kosmetiky
– ukázka výroby, ochutnávka jídel.
Na přednášky a workshopy se hlaste předem na mailu festivalvareni@velkabystrice.cz nebo na tel. číslech 732 140 646
(Jaroslava Pechová) a 776 456 916 (Tereza Procházková).
8:00–10:00 Skutečně zdravá škola,
www.skutecnezdravaskola.cz, příprava
ukázkového jídla s možností ochutnávky, KD Nadační
9:00–11:00 Barbora Charvátová (Praha)
– www.mamavkuchyni.cz, přednáška,
KD Nadační, účastnický poplatek 150
Kč/osobu

Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů, z. s.
24. 9. (po) 8.00 – 12.00 ● růžový domeček vedle informačního centra
Na výstavu svých nejlepších výpěstků
vás zve Český zahrádkářský svaz Velká
Bystřice.
VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ
JANA SPĚVÁČKA
29. 9. (so) 17.00 – 19.00 ● galeriezet
Jan Spěváček: V letním rozmaru
Jan Spěváček se narodil 8. 9. 1973
v Teplicích, od roku 1994 žije a pracuje
v Brně. Střední umělecké školy studoval
v Praze a Kamenickém Šenově, aniž by
jej sklářské školení odklonilo od malířské dráhy. V letech 1994-2000 studoval
v malířském ateliéru Jiřího Načeradského na FaVU VUT v Brně, kde se usídlil
a stal se jedním z nejznámějších malířů
střední generace.
Kontakt:
Mgr. Martina Žbánková
vedoucí odboru kultury a informací
zbankova@muvb.cz tel: 734 236 506
Město Velká Bystřice
Zámecké náměstí 79, 78353 Velká Bystřice
www.velkabystrice.cz

9:00–11:00 Lucie Rosenbergová (Brno)
– facebook Lucie mlíko nepije, přednáška s ochutnávkou jídel připravených bez
mléčných výrobků, KD Nadační, účastnický poplatek 150 Kč/osobu
9:00–11:00 Anna Pačevová (Olomouc),
mygreenovi.cz, workshop Pickles a sladké nepečené svačinky, venkovní prostory
před KD Nadační, účastnický poplatek
150 Kč/osobu, každý účastník si odnese
skleničku s pickles a sladkou svačinku
11:30–13:00 Barbora Charvátová (Praha) – workshop Vaření pro malé děti
(a nejen pro ně), KD Nadační, účastnický poplatek 200 Kč/osobu
11:30–13:00
Petra
Ochmannová
(Mrsklesy), workshop Výroba přírodní
kosmetiky, KD Nadační, účastnický poplatek 150 Kč/osobu, každý účastník si
vyrobí přírodní krém a mýdlo
PODZIMNÍ VÝSTAVA
KVĚTIN A ZELENINY
23. 9. (ne) 8.00–17.00 ●

OVOCE,
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Partner
Zeleného kruhu
Olomouc

Jsme nezisková organizace, která pracuje
už osmadvacet let a každým rokem roste
počet lidí, kterým pomohla. Poskytujeme
pomoc tam, kde se člověk z jakýchkoliv
důvodů ocitl ve vážné krizi a trpí materiálním nedostatkem. Vyzýváme spoluobčany k solidaritě s potřebnými a pro ně
shromažďujeme pěkné věci, které mohou
lidé doma postrádat. Zdarma je pak předáváme osobám sociálně ohroženým –
viz sociální projekt „Výdej bezplatné
materiální pomoci“.
V rámci této činnosti navíc poskytujeme práci jedincům, kteří jsou delší dobu
bez práce, a osobám postiženým – viz sociální projekt „Pracovní uplatnění pro
dlouhodobě nezaměstnané a handicapované.“
V Olomouci máme rozmístěno jednačtyřicet kontejnerů, do kterých lze vkládat zánovní šatstvo, obuv a další užitečné

předměty. Tyto kontejnery mají na starosti právě naši handicapovaní pracovníci.
Kontrolují jejich stav, odebírají nashromážděné dary a třídí je v obou našich
provozovnách. Pomáháme tak udržovat
nebo vytvářet pracovní návyky těchto lidí
a podporujeme jejich snahu hledat si zaměstnání a trvalé uplatnění.
Každoročně realizujeme další sociální
projekt „Vánoce pro osamělé“, kdy pořádáme štědrovečerní pohoštění a setkání
pro lidi bez rodinného zázemí a roznášíme vánoční balíčky osamělým a nemocným seniorům. V případě živelních
katastrof realizujeme projekt „Humanitární pomoc“, během něhož organizujeme sbírky pro postižené oblasti a staráme
se o převezení potřebných věcí do jednotlivých míst.
Jména dárců – stejně jako další informace o naší činnosti – zveřejňujeme

ve výroční zprávě a na webových stránkách www.strediskosos.cz. Po dobu
jednoho měsíce také na informačních
tabulích Střediska SOSv Rooseveltově 9
a v Praskově 16, dále i v Knihovně města
Olomouce na Náměstí Republiky 1.
Dar převyšující částku 2 000 Kč si dárce
může odečíst z daní (dle zák. č. 586/1992
Sb. o daních z příjmů, § 20, odst. 8).
Vážení spoluobčané, věříme, že najdete brzy cestu k nám – do Praskovy 16,
do Rooseveltovy 9 – tam máme otevřeno
od 9 do 18 hodin a do Slovenské 8, kde
máme otevřeno od 9 do 17 hodin. „Sebe
levně ošatíte a dobrou věc podpoříte!“
za Středisko SOS pro vzájemnou pomoc
občanů, z. s.
Jan Kučera,
člen výboru spolku,
 585 220 050
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Ohlédnutí za poutí ke sv. Anně
Bývalá věhlasná obec Stará Voda byla o víkendu 21.–22. července místem konání
Anenské poutě. Pořadatelem byla římskokatolická farnost Moravský Beroun, obec
Město Libavá, okrašlovací spolek Lubavia
a naše skautské středisko Ladislava Ruska.
Ještě před poutí bylo potřeba udělat spoustu práce, zejména upravit areál, posíct trávu
a nainstalovat poutní kříž česko-německého smíření, jehož autorem je Karl Kainer.
Kříž má dutou konstrukci a je možné do něj
vhazovat kamínky z míst, odkud poutníci
do Staré Vody přišli. Svěcení kříže proběhlo
již v pátek odpoledne za přítomnosti německých rodáků a jejich rodinných příslušníků.
Večer se konalo setkání rodáků z Libavska
v armádním domě v Libavé za přítomnosti
představitelů armády, libavských zastupitelů, starostů okolních obcí, senátora Lumíra
Kantora a členů spolků spolupracujících
na péči o památky a místa na Libavsku. Proběhlo také tematické divadelní představení.
V sobotu se konala mše svatá, celebrantem byl Olomoucký emeritní děkan o. František Hanáček. Dále následoval program
v okolí kostela, např. přednáška o historii

k výročí 330 let kostela sv.
Jakuba Většího a sv. Anny
nebo o předávání víry v rodině. Byl také připraven program pro děti, na kterém jsme
se také podíleli. Jak už bývá
zvykem, v našem stánku jsme
prodávali pohlednice a publikace o Staré Vodě a Libavsku.
Vyšel šestý dotisk Kroniky
Libavska od Jindřicha Machaly a naše středisko vydalo
kalendář Staré Vody pro rok
2019 při příležitosti výročí
25 let našeho mezinárodního
projektu Obnova Staré Vody,
které si budeme připomínat
v příštím roce.
V neděli ještě dorazili
do Staré Vody poutníci z Fulneku a Bělotína, proběhla mše svatá a procesí ke Královské studánce s žehnáním vody. Další možnost navštívit kostel bude při mši ke svátku
Narození Panny Marie 2. září v 15h. Podzimní Obnova Staré Vody proběhne 21.–23.
září, přičemž na pátek je plánovaný koncert
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Pamětní deska k padesátému výročí okupace

Vokální skupiny Nestejskáme si, která uvede literárně hudební pořad ke 100. výročí
vzniku československého státu „Královská
lípa vypráví“.
Jiří Dvořák, Poutníci Čechovice

Padesáté výročí okupace tehdejšího Československa připomíná od 21. srpna pamětní deska na budově Pedagogické fakulty
v Olomouci. Slavnostní odhalení uspořádal
Vojenský spolek rehabilitovaných vojáků
Armády České republiky a zúčastnili se
ho jak zástupci Univerzity Palackého, tak
i představitelé města a kraje. Tuto budovu
si pro sebe na 20 let zabralo velitelství 28.
a 29. sboru sovětských okupačních vojsk.
Desku společně odkryli rektor univerzity Vít Zouhar a předseda spolku Bohumil
Reml. Ten také ve svém projevu uvedl,
že pro naprostý nesouhlas s okupací naší
země vojsky VS bylo z tehdejší ČSLA propuštěno 11558 vojáků, 2246 vojákům byla
odňata, nebo snížena hodnost, 643 vojákům byly odňaty řády a vyznamenání, 951
vojáků bylo souzeno tehdejšími vojenskými soudy s různými postihy. Rozpadly se
mnohé rodiny. Takovou daň zaplatili příslušníci tehdejší ČSLA, kteří nezklamali.
Odhalení pamětní desky je tedy výrazem
úcty a poděkování těm, kteří projevili svůj
nesouhlas s normalizací a neztratili svoji
čest. Setkání proběhlo důstojně a se všemi poctami, na závěr zazněla státní hymna
v podání Vojenské hudby Olomouc.

Střelecké slavnosti v Litovli
park před muzeem

21. září

22. září

23. září

Program akce:

21. 9.

přednáška „O litovelských střelcích“, otevření krátkodobé střelecké expozice v přízemí muzea

22. 9.

ukázka dobového ležení a lukostřelnice, prezentace armády ČR, vystoupení na téma střelectví, křest
nové publikace o litovelských střeleckých spolcích, předvádění historických zbraní a zábavné soutěže
pro děti i dospělé

23. 9.

přednáškový cyklus „Kabinet hrůzy palných zbraní, Lukem to začalo..., Milníky vývoje palných zbraní,
Ostrostřelci včera a dnes“

Po celé tři dny:

unikátní střelecká expozice na počest 500. výročí – litovelské střelecké řetězy
komentované prohlídky výstavy
Podrobnosti k prog ramu budou brzy uveřejněny. Sledujte www. muzeumlitovel. cz nebo www.facebook.com/MuzeumLitovel .
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Výstava retro autíček v Regionálním muzeu v Dobromilicích

Muzeum Litovel a Muzejní společnost Litovelska, z. s. zvou

Ještě celé září má Muzeum Litovel otevřeno středa – neděle: 9 – 17 hodin.
Od středy 5. září 2018 mimo tří stálých
expozic nabízí návštěvníkům novou krátkodobou výstavu „100 let Československa a Litovel“, která je vytvořena z místních zdrojů a novodobých sbírek muzea.
V rámci Dnů evropského dědictví a Litovelských slavností bude muzeum v sobotu
8. září 2018 od 9 do 17 hodin přístupné pro
všechny zdarma.
Druhým velkým počinem budou
ve dnech 21. – 23. září 2018 Střelecké slavnosti u příležitosti 500. výročí od nejstaršího prokazatelného dokladu, datovaného
štítku na litovelském královském řetězu.
Akci pořádá Historický spolek Kirri z Pňovic, Muzejní společnost Litovelska, z. s.
a Muzeum Litovel.
V pátek 21. září 2018 bude od 8.30 do 17
hodin otevřena v přízemí muzea malá výstava věnovaná střelnici a střeleckým spolkům. V 17 hodin se můžete v expozici řemesel těšit na přednášku Davida Křížana
o litovelských střeleckých řetězech.
V sobotu 22. září 2018 se bude hlavní
část střeleckých oslav odbývat před muzeem, bývalou střelnicí. Od 10 do 18 hodin
zveme opět k návštěvě výstavy zaměřené
na historii litovelské střelnice a střelců
v přízemí budovy. Sobotní akce je zdarma, běžné vstupné se vybírá do výstavních prostor v 1. patře a podkroví muzea.
Po celou dobu bude ukázka dobového ležení a lukostřelnice. Slavnostní zahájení
odpoledního programu se uskuteční ve 14
hodin čestnou salvou ostrostřelců, na 15

hodin je plánován křest nového
střeleckého řetězu a na 16 hodin
křest publikace Ivany Kubíčkové Historie litovelských střelců
a střelnice. Po celé odpoledne
budou vystupovat různé historické spolky, představí především
historické metné, palné a střelné
zbraně. Účast přislíbila Armáda
ČR, soutěže pro děti bude zajišťovat Dům dětí a mládeže Litovel, k dobré pohodě je zajištěno
občerstvení. Závěrečná salva
ostrostřelců a oficiální ukončení
programu je plánováno na 18.30
hodin.
V neděli 23. září 2018 bude
od 9 do 17 hodin (ve 13 hodin
i s komentářem) pro zájemce
otevřená výstava o litovelské
střelecké historii v budově muzea
a program oslav zakončí série
kratších odpoledních přednášek
na střelecká témata ve stálé expozici řemesel. Ve 14 hodin se uskuteční
přednáška Ondřeje Soukupa na téma Kabinet hrůzy palných zbraní. V 15 hodin jej
vystřídá David Křížan prezentací Lukem to
začalo… a v 16 hodin se ke slovu znovu
dostane Ondřej Soukup (Tempest) s přednáškou Milníky vývoje palných zbraní.
Tečku za střeleckým víkendem udělá Miloš Malý z Kroměříže, který v 17 hodin
vystoupí s příspěvkem Ostrostřelci včera
a dnes. I celý nedělní program ke střelcům
je pro všechny zájemce zdarma.
Kdo bude chtít poznávat historii a architekturu, tak v neděli 23. září 2018
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Stará retro autíčka, která se vyráběla
v 70.–90. letech 20. století v Československu byla k vidění v Regionálním muzeu
v Dobromilicích. Autíčka vyráběly, tehdejší známé firmy jako byla IGRA, ITES nebo
Kovodružstvo Náchod. Výstavu jste mohli
navštívit od 10. – 26. srpna 2018.
Výstavu zapůjčili manželé Tiefenbachovi z Lužice u Šternberka. Jak sami přiznali,
zálibu ve starých věcech a obzvláště v autíčkách měli oba dva od malička. Hlavním impulsem pro sbírání autíček jim bylo
narození jejich dvojčat, které mají dnes již
8 let.
Výstavu hojně navštívily především rodiny s malými dětmi. Tatínci zavzpomínali
na hračky se, kterými si hrávali jako děti.
A děti se těšily z autíček.

zve Muzejní společnost Litovelska, z. s.
na procházku Chudobínem. Projdeme
vesnici známou třemi kostely. Zaměříme
se na zámeckou zahradu (nepřesně park),
kde vzdáme hold práci architekta a stavitele Antona Archeho a seznámíme přítomné
s novými poznatky týkajícími se Chudobína. Komentář zajišťují Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D. a Ing. Radovan Urválek. Sraz
zájemců je ve 13.45 hodin na křižovatce
u chudobínské pošty. Tam i zpět je možné
se dopravit linkovým autobusem z Litovle.
David Křížan

Myslivecký spolek Blata Hněvotín za podpory Koruny České
(monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska)
si Vás dovoluje pozvat
na třetí setkání myslivců a přátel myslivosti

K poctě sv. Václava
dne 29. září 2018 od 9.00 hod
v areálu „Výrovka“ při cestě z Hněvotína do Bystročic

Program:
Trubači Koruny České
Soutěž ve střelbě na skeet o pohár sv. Václava
(zbraň, doklady a náboje s sebou)
C. a k. Polní Kafírna
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O pohár předsedy MS Slatinice
Po páteční bouřce, která se zde prohnala,
se počasí umoudřilo a vypadalo to, že bude
hezká sobota, na kterou připravili slatiničtí
myslivci tradiční střeleckou soutěž o pohár
předsedy MS Slatinice. Pravděpodobně
sychravější pátek a chladnější sobotní ráno
bylo důvodem nižší účasti na této oblíbené
střelecké soutěži. Nakonec se do Slatinic
sjelo 34 střelců včetně jedné ženy.
Nastoupené střelce přivítal předseda MS
Slatinice a ředitel závodu Lubomír Vymazal a hlavní rozhodčí Rostislav Daněk
a Jiří Valoušek. „Chci Vám popřát příjemně strávený den, pršet snad již nebude,“
začal svou uvítací řeč předseda MS.
Seznámil přítomné s rozhodčími, zapisovateli, kterými jsou Vítězslav Hartman, Zuzana Kolašinová a Věra Formanová. „Samozřejmě je pro Vás připraveno bohaté občerstvení, horní stánek vede
Vlastimil Korec st. a David Jamrich. Udírnu obsluhuje Lubomír
Forman. Dole na chatě se o výčep stará Jaroslav Reif. Šéfkuchař
Ondřej Vymazal pro Vás připravil, kančí řízek, brambor, obloha,
zvěřinovou směs, hranolky, tatarka a srnčí guláš, jistě si dle chuti
vyberete.“ Poté požádal rozhodčí o seznámení s organizací a pravidly střelby. „Střílí se nejdříve lovecké kolo na 20 terčů, potom
se přejde na americký trap 21 terčů“, upozornil na bezpečnost při
střelbě a zákaz požívání alkoholu. Dále následovalo losování pořadí
střelců a provoláním „Myslivosti zdar“ byla soutěž zahájena.
První výstřely byly také zvukovým upozorněním místním občanům, kteří v poledne zaplnili velkou zasedací místnost chaty Lumpík do posledního místa, zvěřinová kuchyně je zde zřejmě ve velké
oblibě.
Po odstřílení amerického trapu se všichni přesunuli do chaty,
kde proběhlo ukončení a vyhlášení výsledků. Předseda MS Slatinice spolu s rozhodčími poděkoval střelcům za účast a vítězům
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Svěcení pramene císaře Karla I.

Ranní nástup střelců
Losování pořadí střelců,

Dne 27. 11. 2017 se Svazu c.k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české podařilo označit pramen, který pojmenovali
po poslednim rakouském císaři a českém
králi blahoslaveném Karlu I. Habsbusko-Lotrinském. Pramen se nachází v malebném údolí říčky Kamenice v podhůří Jizerských hor, nedaleko penzionu Rusalka
a mostu spojující státní silnici s příjezdem
k hradu Navarov. Akci zorganizoval praporečník Svazu Jirka Šubrt, který pramen nalezl v létě roku 2017. Do té doby, než Jirka
tento zapomenutý pramen nalezl a vyčistil,
voda skrytě vytékala do podloží a podmáčela přilehlou turistickou cestu. Následně Jirka Šubrt vysekal lože pramenu, uložil hrdlo
a vyzdil podezdívku. Poté byla nad pramen
upevněna dřevěná deska s barevným vyobrazením císaře a jeho jménem, které je zároveň i jménem pramenu. Voda z pramene
je krystalicky čistá, chutná a obsahuje léčivé složky. Věříme, že tento počin poslouží
kolemjdoucím a zároveň bude sloužit i jako
připomínka našeho posledního císaře. Slavnostní požehnání pramene, které provedl otec Vít Rozkydal, spolupořádané Svazem
c.k. vojenských vysloužilců a Korunou Českou, se uskutečnilo
dne 11. srpna 2018 od 10:30 hodin.

Zapisovatelky zleva: Zuzana Kolašinová a Věra Formanová

til a třetí místo nástřelem
35 terčů ze 41 možných
obsadil Tomáš Petrášek.
Rovným nástřelem 35
Střelkyně Materčů ze 41 možných jen
rie Olšanská
menším počtem dvojstřelů
se na čtvrtém místě umístil
mladý střelec z MS Bystročice Jakub Pikart. Blahopřejeme.
Střelby skončily, za jejich organizaci
poblahopřál a předal poháry a věcné ceny.
První byla odměněna jediná zástupkyně a průběh pod novým vedením si zaslouží
něžného pohlaví paní Marie Olšanská. poděkování všichni členové MS SlatiniNa prvním místě s nástřelem 38 terčů ze 41 ce, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli
možných se umístil Aleš Foral, na druhém na jejich zajištění.
místě s nástřelem 36 terčů ze 41 možných
Rudolf Krč
se umístil místní střelec Drahoslav Navrá-

s podporou Koruny České
Vítězná trojice zleva Tomáš Petrášek,Aleš Foral, Drahoslav Navrátil.

www.moravskehnuti.cz
www.kcolomouc.cz
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Rodinný Penzion
Majorka
Nově a stylově zrekonstruovaný
secesní dům postavený Janem Husičkou v letech 1867–1872. Statek
s konírnou býval ve své době nejkrásnějším domem v obci Slatinice.
Manželé Husičkovi měli dceru Marii,
která se po I. světové válce provdala
za Františka Koudelku, důstojníka rakouské armády, který se narodil v nedalekých Drahanovicích. Marie Koudelková Husičková byla zvaná podle
hodnosti svého manžela „Majorka“.
Dnes je z bývalého statku stylový
penzion, který svým návštěvníkům
nabízí ubytování v šestnácti pokojích.
Pro náročné klienty je připraveno VIP
apartmá Pekárna, vybavené stylovým
nábytkem a americkými kamny.
Všem hostům je k dispozici společenská místnost a dále se v objektu
penzionu nachází stylově zařízený
prostor Pekárny. Oba tyto prostory
lze využít pro firemní večírky, oslavy
narozenin, rauty a jiné společenské
akce. Pro školení a semináře nabízí
penzion vlastní vybavenou školící
místnost pro 40 osob.
Lázně Slatinice a. s.,
Slatinice 29, 783 42,
www.lazneslatinice.cz,
recepce@lazneslatinice.cz

Toto číslo vyšlo s podporou Lékárny U černého orla v Prostějově

