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Vážení čtenáři,
společně uzavíráme 27. ročník vydávání měsíčníku
Zelení a doba, pojďme tedy nahlédnout, co nám nabízí. Podle návodu Bc. Jána Kadlece si můžeme projít
drobné i větší památky obce Ohrozim na Prostějovsku, svojí účastí na dobročinném plesu Koruny České
můžete podpořit Olomouckou koalici neziskových
organizací, běžecké stopy jsou pro Vás nachystány
v Nové Vsi u Rýmařova, pestrá je nabídka kulturních
akcí ve Velké Bystřici, vnuk posledního českého krále
Karla I. oslaví 58. narozeniny, určitě si vyberete z na-

Drobné památky Ohrozimi
Ekocentrum Iris v lednu
PagoPago radí: Co s polem
Jak v přikrmovat ptáky?
Labutě malé se objevily
Ekologické večery 2019

bídky střediska ekologické výchovy Iris, Knihovny
města Olomouce, od února budou pokračovat
hojně navštěvované ekologické večery. Osudy
měsíčníku můžete sledovat také v barvě na www.
kcolomouc.cz. Děkujeme za všechna novoroční přání, také my přejeme všem svým čtenářům
a spolupracovníkům v přicházejícím roce hodně štěstí, zdraví a naplněných očekávání.
		Redakce

DDM Olomouc v lednu
Knihovna města Olomouce
TiC Konice v lednu
Akce ve Velké Bystřici
Betlémské světlo

2

měsíčník zelených hnutí • 12. 2018 • zelení A DOBA

Plumlovsko

Kostel sv. Václava

Drobné památky Ohrozimi
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3

měsíčník zelených hnutí • 12. 2018 • zelení A DOBA

Drobné památky Ohrozimi

Socha sv. Floriána na návsi

Pohled na vstup do kostela
sv. Václava

Kamenný kříž zv. Paclův z r. 1898

1,5 km

Vesnice Ohrozim leží na návrší ostře
se svažujícím k východu, 2,5 km severně od Plumlova, u silnice z Prostějova
do Boskovic. Kostel v horní části obce
a vrch Horka nad ním jsou zdaleka viditelné a tvoří významnou dominanta
krajiny. Katastr obce má trojúhelníkový
tvar protažený od východu k západu,
většinu území tvoří úrodná pole, na úbočí Čubernice je rozsáhlá chatová osada.
Z roku 1923 pocházejí významné nálezy
mohylového pohřebiště na vrchu Horka.
Bylo zde nalezeno 27 mohyl, další mohyly byly v polích zničeny orbou. Pocházejí z období kultury nálevkovitých pohárů a patří k nejstarším u nás. Jedná se
o zvláštní typ – ohrozimský, pro hroby
více osob – rodově spřízněných a zřejmě souvisejí s megalitickými hrobkami
Chráněný lom na vrchu Horka

evropského severu. Na vrchu Čubernice
bylo výšinné sídliště opevněné valem,
v 19. století tu plumlovský řezník Pácl
vykopal 16 měděných sekerek a dýk.
První písemná zpráva o vesnici je
z roku 1141, kdy 6 popluží v Ohrozimi
patřilo k olomouckému metropolitnímu
kostelu sv. Václava. Název Ohrozim se
vysvětluje podle osobního jména, ohroziti znamená ohrožení. Podle názvu jde
o starou sídelní oblast. Na pečeti z roku
1662 je kostel s věží, vížkou a křížem
a nápis: PECZET.DIEDINI.OHROZIMI.1662.
Zdejší farnost se připomíná již v roce
1350, budova fary pochází z roku 1785.
Majiteli vesnice byla původně drobná
šlechta a církev, od roku 1357 vlastnili
část páni z Kravař. V roce 1406 tu byly

dva svobodné dvorce. Roku 1512 Pernštejnové připojili Ohrozim k panství
Plumlov, v roce 1527 zbytek a spojili je
v jeden celek. Od roku 1599 zde vládli Liechtensteinové. Protože Ohrozim
byla na jedné z důležitých cest, jež vedly z Prostějova na západ do Čech, byla
vesnice ohrožována vojskem. Za třicetileté války zpustla většina vesnice, v roce
1808 za napoleonských válek Ohrozim
vypálili vojáci. V roce 1822 vypukl velký požár, při kterém vyhořela celá vesnice. V pamětech obce se o této události
psalo: „Na Boží tělo, když obyvatelé byli
na procesí v Mostkovicích, vyhořela celá
vesnice až na jednu stodolu u č. 3, která
teprve v roce 1888 shořela. Požár vypukl
neopatrností v č. 51. Na upomínku ohně
toho postavili obyvatelé doprostřed vesnice sochu sv. Floriána v roce 1828,
ochránce před ohněm a udělali ryb-

níček v obci pro dostatek vody“. Cholera postihla vesnici v letech 1832, 1851
a 1866, kdy zde bylo 44 obětí. Části vesnice se nazývají Dědina, Za kostelem,
Za homne, Na drahách. Na Horce byla
hospoda a větrný mlýn v letech 1838 –
1914. Z té doby pochází pověst o koze
uvázané a oběšené na lopatkách větrného mlýna. Obyvatelé byli v minulosti
převážně rolníci a krejčí.
Nejvýraznější památkou Ohrozimi je
kostel sv. Václava v horní části vesnice.
Na jeho místě stával starý kostel, který
byl v roce 1853 zbořen a postaven byl
nový kostel v novorománském stylu.
V roce 1883 došlo k požáru v kostele,
když byli všichni lidé na procesí. Jeho
věž je vysoká 40 m a tím, že je na kopci,
tvoří zdaleka viditelnou a výraznou doKamenný kříž
v dolní části obce

minantu krajiny Plumlovska. Na boční
zdi kostela můžeme vidět dřevěný misijní kříž.
Na návsi stojí socha sv. Floriána
z roku 1828. Byla postavena na památku
požáru, kdy v roce 1822 vyhořela celá
vesnice. Na podstavci vpředu je latinský nápis, hůře čitelný. Vzadu je nápis
s chronogramem: „Na naCLaD obIWateLV W obCI OhrozIM“.
V dolní části vesnice stojí kamenný
kříž, který byl původně umístěn u cesty
k vrchu Horka, v poli, kde rostou dva
stromy. Na dnešní místo byl přemístěn
při renovaci v roce 1998. Na podstavci
má pozlacený reliéf Panny Marie a pozlacené je i ukřižování Krista.
V horní části vesnice stojí kamenný
kříž zvaný Paclův. Na podstavci dole je

soška Panny Marie ve výklenku a pod
ní je nápis „Pochválen buď Ježíš Kristus“. Na zadní straně podstavce je nápis:
„Ke cti a chvále Boží věnovali manželé
Karel a Anna Pácl 1898“, dole je napsáno: „Obnoveno obcí 2004“.
Na hřbitově je další kamenný kříž,
který má kovové ukřižování Krista. Je
natřený světle modře a vzadu má nápis:
„Postaveno 1892 Obnoveno 1992 věnovali Navrátilovi“.
Poslední kamenný kříž byl postavený
u bývalé silnice do Prostějova. Je poškozený, dnes stojí v křoví u Stichovického
letiště. Chybí mu rameno kříže a hlava
s pravou rukou Krista. Na podstavci má
reliéf Panny Marie Bolestné, vzadu je
letopočet 1844. Vedle něj je v křoví asi
hrob psa s dřevěným křížkem.

Kamenný
kříž na hřbitově z r.
1892

Dřevěný
misijní
kříž na zdi
kostela

Poškozený kříž
z r. 1844 u Stichovického letiště
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Drobné památky Ohrozimi
Pomník obětí
válek vedle
hřbitova

ČSOP – Ekocentrum Iris pořádá v lednu tyto akce:

Pomník
obětí válek

tvořivá dílna

tvořivá dílna

Keramika

Keramika

KDY: pondělí 7. ledna 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.
tvořivá dílna

Recyklace bez legrace –
voskový ubrousek
Pamětní deska letci J. Chlupovi

Nad kostelem u hřbitova byl postaven
pomník obětem válek. Pod smuteční vrbou je sloup s žulovou deskou, u níž je
klečící postava dívky v kroji s věncem.
Na desce je nápis: „Padlým a zemřelým obětem světové války 1914–1918.
Ku věčné paměti daroval Sokol“. Bratři
– uvedeno 7 jmen, občané 10 jmen padlých.
Vpravo od pomníku je zasazena deska s nápisem: „Rtm. Čs. Letec Jaroslav
Chlup, 28. 6. 1919 v Ohrozimi, padl pro
vlast v Anglii 4. 5. 1943, v roce 1990
plukovník in memoriam, Čest jeho památce, vděční občané“.
Další pomník byl postaven na návsi. Je
to kamenná mohyla s deskou a nápisem:
„K památce zakladatele čs. státu i presidenta T. G. Masaryka 1850–1937“, dole:
„Dr. Antonína Švehly 1873–1933“.

Na přední straně na budově školy je
vsazena deska s nápisem „Pamětní deska
stých nar. Dr. Miroslava Tyrše. 1832–
1932“.
Několik památek v Ohrozimi zmizelo. Bývalý kříž stával v dolní části obce.
Na místě starého dřevěného kříže byl postaven v roce 1886 nový kamenný kříž
na náklady Tomáše Hapla, výměnkáře
z č. 3. Zničen byl v osmdesátých letech
minulého století. Další kamenný kříž stával u dolního schodiště ke kostelu. Byl
postaven v roce 1909, byl na něm nápis:
„Ke cti a chvále Boží věnovali Bartoloměj a Magdalena Obrovi r. 1909“, byli
to výměnkáři z č. 4“. Dnes je kříž uložen
a v budoucnu se připravuje jeho renovace.
Budova školy

Mohyla věnovaná
T. G. Masarykovi
a A. Švehlovi

Pamětní deska na škole
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Na území Ohrozimi je několik chráněných lokalit. Na vrchu Horka je přírodní rezervace s jezírkem v lomu, slouží
ochraně čolka velkého. Dalším chráněným místem je Čubernice na jihu katastru.
Chcete-li zažít krásné výhledy do kraje, navštivte vrch Horka, kde najdete
také naučnou tabuli. Mě zaujal úvoz
staré cesty vedoucí z Ohrozimi směrem
na východ k Prostějovu. Úsek pod vesnicí svažující se ke Stichovickému letišti
vás možná překvapí množstvím zvěře. Já
jsem měl štěstí na srnky, zajíce a cestu
mi lemoval ptačí zpěv. Jen doufám, že
Ohrozim nebudou ohrožovat požáry jako
v minulosti, protože zde nemají sbor
místních dobrovolných hasičů.
			 Ján Kadlec

KDY: pátek 18. ledna od 16:00 do 18:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo
nám. 67, Prostějov
Přijďte si vyrobit voskové plátýnko na balení potravin, které můžete používat místo
mikrotenových sáčků. Budeme tisknout
na plátno, voskovat a vyrobíme si obal
na svačinku, který lze opakovaně používat
a přitom je velmi skladný. Poplatek 30 Kč/
osobu.

KDY: pondělí 21. ledna 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.
vycházka

Putování se Zimní královnou

KDY: sobota 26. ledna od 8:45 do 13:00
KDE: sraz na aut. zastávce Mostkovice,
kino v 8:45 (odjezd vhodného autobusu
v 8:25 z aut. nádraží v Prostějově – stanoviště č. 11)
Vycházka zimní krajinou nejen pro rodiny
s dětmi. Cestou nás čeká objevování krás
zimní přírody, hravé úkoly pro děti i dospělé a ledové překvapení. Z Mostkovic
vyjdeme na hráz přehrady, v lomech
na Záhoří se ohřejeme u ohýnku,
zkontrolujeme studánky a sejdeme
do Domamyslic (možnost občerstve-

Akce finančně podpořili:
Statutární město Prostějov, MŽP v rámci projektu Pomáháme přírodě
a Olomoucký kraj

ní v hospodě Na Splávku). Návrat do Prostějova z Domamyslic
autobusem MHD po 13. hod. Délka trasy
asi 4 km. Poplatek 30 Kč/osobu.

PŘIPRAVUJEME:
příměstský tábor

Jarní prázdniny v Ekocentru Iris

KDY: 4. - 8. února, denně od 7:30 do 16:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo
nám. 67, Prostějov
Pětidenní příměstský tábor. Cena 1700 Kč
(v ceně program, materiál na tvořivou činnost, pitný režim, oběd, 2 svačiny, pedagogický dozor, ...). Čeká nás týden plný her,
tvoření i dobrodružství. Každý den aktivity uvnitř i venku, vyrábění z přírodních
materiálů, hádanky, soutěže... Na akci je
nutné se přihlásit na iris@iris.cz.
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

PagoPago radí: Co s polem
Milí přátelé, často nám píšete dotazy typu:
„Máme pole, pronajímáme ho konvenčnímu zemědělci, ten pěstuje kukuřici, řepku
a pšenici, používá agrochemikálie, organická hnojiva, obří stroje, nám se to nelíbí, ale
nemůžeme na poli hospodařit, jelikož bydlíme daleko, nemáme čas, ale nechceme půdu
prodat“.
Na Vašem místě bychom podali výpověď
z pachtu, po ukončení smlouvy pole nechali oset směsí jetelotrav, heřmánku, vlčích
máků, máty, čekanky, podbělu a dalších
aromatických a půdu regenerujících bylin.
V žádném případě NE travní směsí! Směs
jetelotrav a bylin koupíte třeba v Markvarticích. Pole Vám oseje obec, konvenční zemědělec za úplatu.
Aby Vám výsev vydržel a dobře se obnovoval ze samovýsevu, docházelo k regeneraci půdy a nárůstu její kvality, biodiverzity,
tedy aby se zvyšovala mez únosnosti krajiny. Je třeba do pole vysadit, vyset, vegetační
pásy tvořené generativně množenými ovocnými dřevinami, ty zajišťují realizaci úplně
všech agroenvironmentálních adaptačních
opatření.

Vegetační pásy dřevin doporučujeme vysadit s šíří meziřadí 5, max. 15 m. Tak, aby
respektovaly vrstevnice a maximálně bránily
proudění převažujících větrů. Vítr půdu vysušuje a omezuje růst rostlin.
Vysévat můžete na jaře ořechy, meruňky, broskve, jedlé kaštany, švestky, třešně,
višně... Na podzim jabloně a hrušně i s drtí
z moštáren. Vysazujeme dvouleté generativně množené stromky převážně ovocné v hustotě desettisíc ks (na hektar plochy vegetačních pásů). Můžete si je napěstovat, dostat
zdarma od spolku ekologická organizace PagoPago, nebo koupit v nejbližší lesní školce.
Veškerá údržba pozemku poté spočívá
v jarním bránování stařiny, aby mohla loňská semena klíčit. Službu Vám zajistí jednou
do roka obec, pokud vlastní a pronajímá zemědělskou techniku. Nebo konvenční zemědělec. Snažte se však vyvarovat používání
extrémně těžkých zemědělských strojů, ty
hutní půdu do velké hloubky, dochází k omezení vzlínání vody a rostliny špatně koření.
Malé traktory v pohodě, půda musí být kyprá,
vzdušná, vlhká, s velkým objemem organických látek, zbytků rostlin, kořenů, živočichů,

půdních mikroorganismů.
Takto připravený pozemek můžete kdykoliv
v budoucnu zorat a oset
zemědělskými plodinami, pokud budete
hospodařit sedmipolním systémem, vyhnete
se používání veškerých organických hnojiv,
agrochemikálií, těžké zemědělské techniky.
Pokud máte zájem můžeme uspořádat
besedu na toto téma ve Vašem okolí, rádi se
s Vámi podělíme o naše zkušenosti. Pořadatel hradí spolku ekologická organizace PagoPago cestovní náklady ve výši 9 Kč/ km,
zajišťuje propagaci a místo konání. Beseda je
zdarma. Zveme Vás k účasti na spolkových
besedách.
S pozdravem a přáním pokojného dne
za spolek ekologická organizace PagoPago
Josef Čermák
Josef Čermák
web: www.pagopago.org,
Mob: 776 131 404
Skupina na Facebooku
„PagoPago pěstování ovocných dřevin“:
www.facebook.com/groups/pagopago.org
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Labutě malé se po mnoha letech objevily na střední Moravě

Víte čím a jak správně v zimě přikrmovat ptáky?
Zima je opět tady a tak je nejvyšší čas
připravit krmítko pro drobné pěvce, kteří u nás zůstávají přes zimu. Pozorování
a přikrmování ptáků se věnuje stále více
lidí, ale ne každý ví, co mají ptáci v zimě
nejraději a co v žádném případě do krmítka nepatří. Podle odborníků z Moravského
ornitologického spolku můžete na krmítku
pozorovat až 30 druhů ptáků.
U zimního přikrmování ptáků je důležité, aby mělo krmítko dostatečně velkou
stříšku, aby do něj nepršelo a připravená
potrava nevlhla a neplesnivěla. Krmítko
se musí pravidelně čistit od zbytků potravy. Občas je dobré jej vydezinfikovat
například octem pomocí rozprašovače.
Po oschnutí dezinfekce se do něj může dát
ptačí potrava.
Dlask tlustozobý.
Foto: Z. Abrahámek

Čím krmit ptáky v zimě?

Většina našich ptáků má nejraději semena
slunečnice a jádra ořechů. V obchodech
prodávané směsi pro zimní přikrmování
ptáků obsahují různé druhy semen, ale část
z nich zůstává v krmítcích nevyužita. Proto je lepší použít pouze semena slunečnice
a občas přidat například trochu máku, len,
proso, řepku, pšenici, loupaný oves nebo
zbytky vyloupaných ořechů.
Kosi, kvíčaly a brkoslavi mají nejraději jablka nebo sušené plody jeřabin. Ty je
dobré rozvěsit na větve stromů v okolí krmítka. Strakapoudi, brhlíci i sýkory mají
velmi rádi lůj nebo lojové koule. Tam kde
jsou nejčastějšími hosty krmítka vrabci
polní a vrabci domácí, tak jim můžete přilepšit strouhankou z bílého pečiva. Nesmí
však být solené, sůl totiž drobným ptákům
škodí, a proto je nutné před strouháním
rohlíků sůl důkladně odrolit. V žádném
případě do krmítka nepatří chléb a zbytky
jídel z kuchyně.

Brhlík lesní
Foto: J. Kačírková

Kolik druhů ptáků jste
pozorovali u vás na krmítku?

Nejčastějšími
návštěvníky
krmítek jsou sýkory koňadra
a modřinka, zvonek zelený,
vrabec domácí, vrabec polní a kos černý. Ojediněle se
na krmítkách a v jejich okolí
objevují i čížci lesní, stehlíci,
sýkora uhelníček, sýkora babka, brhlík lesPokud si nejste jisti, jaký ptačí druh se
ní, pěnkava jikavec, pěnkava obecná, hýl objevuje na vašem krmítku, pak neznámé
obecný, dlask tlustozobý, drozd kvíčala, ptačí návštěvníky vyfoťte, nakreslete nebo
drozd cvrčala, červenka, střízlík a straka- dobře popište a zašlete dotaz do Moravsképoud velký. Za nejvzácnější a nejkrásnější ho ornitologického spolku v Přerově na eskvost krmítek ochránci ptáků považují br- -mail: mosprerov@seznam.cz. Ornitologokoslava severního nebo čečetku zimní.
vé vám rádi pomohou s určením.
Některé druhy našich ptáků, kteří navštěvují krmítka, si můžete prohlédnout
Jiří Šafránek
na videích Moravského ornitologického
Foto: Jarmila Kačírková,
spolku: https://www.youtube.com/user/
Zdeněk Abrahámek
MOS1932/videos .
Nezvanými hosty krmítek se obPěnkava jikavec. Foto: Z. Abrahámek
čas stávají zdivočelí holubi domácí,
hrdličky zahradní, straka nebo havrani a kavky. Drobné ptáky občas
vyplaší zvědavá poštolka, případně
je prožene krahujec, ale i tito ptáci
patří do naší zimní přírody.
Máte-li již krmítko, tak se můžete zapojit do projektu Česká společnost ornitologická „Ptačí krmítka“.
Přihlásit se do něj můžete na webové stránce krmitka.birdlife.cz.

Sýkora modřinka
Foto: J. Kačírková

Mlynaříci
Foto: J. Kačírková

Labutě malé se u nás objevují pouze výjimečně. V těchto dnech se dvě objevily
na Moravičanském jezeře u Mohelnice

na Šumpersku. Ornitologové a pozorovatelé ptáků jsou nadšeni,
protože na střední Moravě je neviděli 17 let.
Labutě malé žijí
v tundře na severu
Ruska v mokřadech
při Severním ledovém
oceánu. Na zimu táhnou na pobřeží Německa, Velké Británie
a Irska. Od střední Evropy se zatoulávají jen
velmi ojediněle.
Na střední Moravě
se naposledy objevilo 20 labutí malých
v roce 2001 a to rybníce u Šumvaldu.
Předtím byla jedna pozorována v roce

1995 na Hradeckém rybníku v Tovačově
a v roce další v roce 1993 na Záhlinických
rybnících na Kroměřížsku.
Labuť malá je menší, než u nás běžná labuť velká, od níž se pozná podle žlutě zbarveného zobáku. Žlutou skvrnu na zobáku
má ale mnohem menší než labuť zpěvná,
která pochází také ze severu Evropy nebo
hnízdí na Zámeckém rybníce v Chropyni. Labuť malá má kratší krk než její dvě
příbuzné labutě. I přesto, že je malá, tak je
větší než husa, váží 5 až 6 kg a má rozpětí
křídel kolem 175 cm.
Prohlédnout si je můžete na videu: https://youtu.be/K0yBXdgSPOY
Ornitologové předpokládají, že u nás
na zimu nezůstanou a že budou pokračovat
v tahu na pobřeží Západní Evropy.
Foto a video: Jiří Šafránek

Ekologické večery 2019
Divadlo hudby Olomouc a Mozarteum 18:00
Pokud není uvedeno jinak.
19. 2. úterý
18:00 Divadlo hudby – Muzeum umění Olomouc.
Milan Geršl
Hranická propast, nejhlubší zatopená propast světa.
Co o ní ještě nevíme?

Nejhlubší propastí světa je nyní Hranická propast
ležící uprostřed Moravy. A to ještě nebylo dosaženo jejího dna. Na přednášce budou prezentovány
výsledky nejnovějších výzkumů a objevů Hranického krasu a také hypotézy a videozáznamy z potápěčských průzkumů Hranické propasti i vstupu
do plynových jezer Zbrašovských jeskyní. Dozvíte
se, proč je Hranická propast vlastně nejhlubší, jaká je
její maximální hloubka i to proč ještě nebyla dosažena. Bude poodhaleno také tajemství spojení propasti
s nedalekou řekou Bečvou a minerálními vodami
v lázních Teplicích.
Mgr. Milan Geršl, Ph.D., pracuje na Ústavu zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.
Geolog a speleolog, Na výzkumu Hranické propasti
se podílí přes dvacet let.

26. 2. úterý
19:00 Sluňákov – Muzeum umění Olomouc.
JARRET a MADALEN na SLUŇÁKOVĚ
Vstupné: 200 Kč
Madalen.

Skupina hrající akustickou muziku na pomezí folku a country je známá především
svým specifickým ženským vokálem. Hraje převážně vlastní tvorbu, ale nebrání
se textování převzatých skladeb z repertoáru Alison Krauss, Nickel Creek, Claire
Lynch aj. Kapela, která má na svém kontě dvě Porty (z let 1995 a 1996) 26 let
hraní, tragické zásahy osudu, vydává po dvaceti letech nové album, které určitě
pohladí...
Jan Štaigl (kytara, mandolína, zpěv, kapelník), Pavel Majkl Smoroj (kontrabas),
Kateřina Vepřková (zpěv), Jana Gieselová (zpěv) ,Věra Štaiglová (kytara, zpěv),
Víťa Štaigl (el.kytara).

Jarret.

Liberecká folkrocková skupina, která se vyznačuje dobrými texty, při jejichž
aranžování používají jakékoliv prostředky, všem žánrům navzdory. Svůj repertoár
staví na původní tvorbě bývalého člena Bohouše Vašáka, doplněné o písně spřízněných autorů – Jakuba Nohy, Martina Kadlece a Pavla Havlíka a výjimečném
hlasu Hanky Skřivánkové. Je to jako sen, 25 let, sedm alb, čarují spolu a nejde
na ně zapomenout.
Hanka Skřivánková (zpěv), Michal Kadlec (kytara, zpěv), Marek Štulíř (basa),
Tomáš Piala (bicí), Tomáš Vrbas (mistr zvuku).
www.jarret.cz

Mgr. Michal Bartoš, Ph.D.
ředitel
Sluňákov – Centrum ekologických aktivit města Olomouce o.p.s.
www.slunakov.cz
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DDM Olomouc v lednu
sobota 12.1.2019 • 15:00–
17:00 • Janského 1 • od 10
let • 20 Kč
Odpoledne záhad • Pojďte rozlousknout
sérii hlavolamů, hádanek a úkolů, které vás
dovedou k tajemnému cíli.
Bližší informace: Leoš Březina (739
452 451, icm@ddmolomouc.cz).
sobota 19.1.2019 • 09:00–12:00 • tř. 17. listopadu 47 • 7–15 let • 50 Kč
Zlatá pálka IV • Turnaj ve stolním tenise, který se počítá do celkového hodnocení
amatérské ligy. Registrace začíná v 9:00.
S sebou si vezměte pálku, přezutí do tělocvičny a sportovní oblečení. Turnaj je určen
pro děti a mládež školního věku a probíhá
ve dvou kategoriích: 2.–5. a 6.–9. třída
(včetně víceletých gymnázií). Pět nejlepších výsledků z možných osmi se počítá
do celkového hodnocení s možností postupu do červnového Velkého Finále, kde už se
hraje o poháry a hodnotné ceny!
Bližší informace: Martina Gallo (731
444 445, sport@ddmolomouc.cz).
sobota 19.1.2019 • 15:30–17:00 • Janského
1 • 30 Kč (děti), 20 Kč (doprovod)
Námořnický karneválek • Zábavné odpoledne pro rodiče a děti se soutěžemi,
malou diskotékou a vyhodnocením masek.
Předprodej vstupenek bude zahájen 14. ledna na vrátnici pracoviště Janského 1.
Bližší informace: Eva Havlická (731
444 439, janskeho@ddmolomouc.cz).
sobota 19.1.2019 • 9:00–12:00 • Janského
1 • 8–15 let • 50 Kč, 200 Kč (noví členové)
Rybářské školení • Povinné školení pro
všechny členy MO ČRS Olomouc od 8
do 15 let, kteří nenavštěvují rybářské
kroužky při MO ČRS Olomouc. Přezůvky
a psací potřeby s sebou. Zájemci o získání
prvního rybářského lístku budou proškoleni a na závěr školení vykonají závěrečnou
zkoušku formou písemného testu. Po jejím
úspěšném složení obdrží na místě osvědčení k vydání prvního rybářského lístku.
Všichni účastníci obdrží potvrzení, na jehož základě bude možno obdržet platnou
povolenku 2019 a pořídit platný rybářský
lístek na MMOL. Přihlásit se můžete na adrese janskeho@ddmolomouc.cz.
Bližší informace: Eva Havlická (731
444 439, janskeho@ddmolomouc.cz).

POLOLETNÍ PRÁZDNINY

pátek 1.2.2019 • 8:30–16:00 • Janského 1 •
od 8 do 15 let • 300 Kč
Co si uvaříš, to si také sníš! • Během
pololetních prázdnin si připravíme a ochut-

náme
masopustní
dobroty. Celý den
s jídlem a pitím.
Předprodej vstupenek na recepci
Janského 1 od 14.
ledna 2019.
Bližší
informace: Leoš Březina
(739 452 451, icm@
ddmolomouc.cz).
pátek 1.2.2019 • 8:00–
17:00 • Karlov (Čerťák) • 6–18
let • 500 Kč, 200 Kč (bez výuky)
Lyžování pro školáky • Jednodenní výjezd na hory pro školáky, kteří mají jednodenní pololetní prázdniny. Zkušení instruktoři se postarají o výcvik na lyžích.
V ceně je doprava, instruktoři a malá svačinka. Oběd si zajišťuje každý sám. Jízdné
není v ceně, ale většinou ho jako skupina
máme levnější. Pojede se při minimálním
počtu 15 účastníků. Možnost doprovodu za 200 Kč bez výuky lyžování. Jede se
za každého počasí.
Bližší informace: Aleš Pátek (601 528 325,
turistika@ddmolomouc.cz).

VÝSTAVY

4.1.–14.2.2019 • tř. 17. listopadu 47

Kresba a malba – Alena Baldessari
a Hana Teplá • Výstava prací olomouckých výtvarnic Aleny Baldessari a Hany
Teplé představí jejich kresby a malby.
Bližší informace: Hana Teplá (601 382 362,
vytvarnavychova@ddmolomouc.cz).

DRAČÍ LYŽAŘSKÁ ŠKOLA

20.–26.1.2019 • OBSAZENO!
Cotkytle (Orlické hory) • 4200 Kč (dospělý),
3800 Kč (dítě 4–14 let)
Lyžování pro rodiče s dětmi • Týdenní
pobyt na horách, kde děti lyžují pod dohledem zkušených instruktorů (lyžařský výcvik
pro děti je v ceně zájezdu). Je určen pro pokročilé dětské lyžaře i úplné začátečníky. Rodiče mohou dobu výcviku využít dle svých
představ. V podvečerních hodinách je pro děti
připraven společný program.
Bližší informace: Eduard Zacha (725 922 533,
pohyb@ddmolomouc.cz).
10.–16.2.2019 • Cotkytle (Orlické hory) •
OBSAZENO! • 4200 Kč (dospělý), 3800 Kč
(dítě 4–14 let)
Lyžování pro rodiče s dětmi • Pobyt
na horách určený pro rodiče s dětmi. Zkušení
instruktoři se postarají o výcvik dětí na lyžích.
Ve večerních hodinách je připraven společný
výtvarný i společenský program na chatě,
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Betlémské světlo
bobování,
sáňkování. Každý pokoj má
vlastní sociální zařízení. Stravování
plná penze 3× denně hlavní jídlo a 2×
svačinka. Možnost
využít po domluvě saunu. Doprava
vlastní. Lyžuje se
na Bukové hoře (dětský
vlek, sedačková lanovka).
Autobus na lyžování zajištěn.
Bližší informace: Aleš Pátek (601
528 325, turistika@ddmolomouc.cz).
23.2.–9.3.2019 • 08:00–16:30 • Jeseníky •
6–18 let • OBSAZENO (PŘIJÍMÁME NÁHRADNÍKY)!
1500 Kč (za všechny tři výjezdy), 200 Kč (doprovod – 1 výjezd)
Jednodenní výjezdy na lyže • Tři víkendové výjezdy na lyže do Jeseníků, v termínech 23.2.,2. a 9.3.2019. Pravděpodobně
(Čerťák, Annaberg, Vernířovice). V ceně je
doprava, instruktoři a malá svačinka. Oběd
si zajišťuje každý sám. Jízdné není v ceně,
ale většinou ho jako skupina máme levnější.
Pojede se při minimálním počtu 15 účastníků.
Nelze koupit jednotlivé výjezdy. Možnost doprovodu za 200 Kč bez výuky lyžování. Jede
se za každého počasí. Odjezd v 8:00, návrat
kolem 16:30.
Bližší informace: Aleš Pátek (601 528 325,
turistika@ddmolomouc.cz).

10.–16.3.2019 • Karlov pod Pradědem
(chata Marion) • 7–15 let • 4100 Kč
Dračí jarní prázdniny • Týdenní pobyt
na horách, kde děti lyžují pod dohledem
zkušených instruktorů. Je určen pro úplné začátečníky i pokročilé dětské lyžaře.
V ceně je zahrnuta doprava, ubytování,
plná penze a lyžařský výcvik pro děti.
Skipas v ceně není.
Bližší informace: Eduard Zacha (725
922 533, pohyb@ddmolomouc.cz).
11.–15.3.2019 • 08:00–16:00 • tř. 17. listopadu 47 • 6–12 let • 1600 Kč
Olomoucké jarní prázdniny • Na jarní
prázdniny jsme připravili příměstský tábor,
na kterém si vyzkoušíme různé zimní aktivity (bruslení, lyžování), budeme hrát hry
v tělocvičně i venku a něco si i vyrobíme.
Pokud bude dost sněhu, zkusíme postavit
sněhuláka. Jsme připraveni na vše – počasí
pro nás není překážkou.
Bližší informace: Jaroslav Vraštil (725
499 992, plavani@ddmolomouc.cz).

Betlémské světlo je symbol míru a přátelství a pro mnoho domácností nepostradatelná součást vánočních svátků. Myšlenka vznikla v roce 1986 v Rakousku,
odkud se rozšířila do desítek zemí světa.
Do Česka (resp. tehdejšího Československa) se dostalo poprvé v roce 1989, když
ho exiloví skauti přivezli až pod sochu sv.
Václava v Praze.
Na stole kapr s bramborovým salátem,
v rohu nazdobený stromeček a na okně
lucernička s Betlémským světlem – takové jsou pro mnohé české rodiny atributy
pravých Vánoc. Skauti a skautky plní

svou vánoční službu, rozvoz a rozdávání
Betlémského světla, již od roku 1989, kdy
se k nám vánoční plamínek dostal poprvé.
Třicátý příjezd Betlémského světla oslavili v neděli 16. prosince v 18 hodin pražští skauti koncertem České mše vánoční J.
J. Ryby v provedení skautského orchestru
v budově České pošty v Jindřišské ulici.
Betlémské světlo je symbol míru a přátelství a pro mnoho domácností nepostradatelná součást vánočních svátků. Myšlenka vznikla v roce 1986 v Rakousku
v rámci charitativní akce místního ORF
„Licht ins Dunkel“ a odtud se rozšířila

Běžkaři zahajují svoji sezonu o tomto víkendu
Lyžařské běžecké veřejnosti oznamujeme , že od pátku 14.12. jsou na Nové Vsi
( 850 m.n.m. ) u Rýmařova upraveny lyžařské běžecké stopy pro veřejnost a také
pro závodní lyžování. Tratě jsou upraveny
jak na klasiké lyžování tak i na bruslení
na loukách v délce 1- 2 a 3 km a v lesních
úsecích v délce 1 a 3 km. Bude také projeta spojka na Mravencovku , odkud vedou
stopy na Alfredku a Ztracené kameny.
V sobotu dopoledne se v areálu uskuteční také první závod v biatlonu pro žákovské kategorie.

Ve večerních hodinách lze využít běžkování na osvětlených
okruzích 1 a 2 km. Pokud budou
dobré sněhové podmínky, budeme
pokračovat v úpravě lyžařských
běžeckých tratí až do konce března. Parkoviště pro osobní auta jsou
připravena pod rozhlednou u restaurace „Na vyhlídce“.
Za lyžařský oddíl SKP Olomouc
Jan Pečínka ( 731 059 298 )

do desítek zemí světa. V Betlémě světlo
každý rok vyzvedává chlapec či dívka
z Horního Rakouska, takzvané Dítě světla. Betlémské světlo se k nám poprvé dostalo v prosinci roku 1989, nedlouho poté,
co byl skauting u nás potřetí obnoven
po mnohaletém zákazu komunistickým
režimem. Do tehdejšího Československa
ho přivezli vlakem exiloví skauti z Rakouska. Velký průvod skautů a skautek
nadšených ze svobody světlo tenkrát
donesl pod sochu sv. Václava v Praze
a k hrobu A. B. Svojsíka na Vyšehradě.
Jan Zahradník
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Knihovna města Olomouce
Dinosauři nečetli a …

VÝSTAVY

Moderní plátěnou tašku s dlouhými uchy a tímto vtipným potiskem
– letošním mottem Knihovny města Olomouce, je možno zakoupit
ve všech odděleních a na pobočkách
knihovny. A jak to dopadlo s těmi
dinosaury? Vymřeli! To jen tak pro
zajímavost...

David Hořelica – fotografie

V období leden až březen 2019 oživí prostory budovy na náměstí Republiky kolekce
fotografií vystihující průřez tvorbou Davida
Hořelici. Jeho převážně barevné fotografie
zachycují portréty i zvětšené snímky skutečností, jež lidské oko nepostřehne (makrofotografie). Rád také cestuje a objektivem
fotoaparátu se snaží zaznamenávat různé
neopakovatelné okamžiky.

Osobnosti stření Moravy 2019

Tradiční kalendárium výročí důležitých autorit působících v regionu
střední Moravy vydala knihovna
koncem roku a je zdarma k získání
v knihovně nebo ke zhlédnutí na internetových stránkách. Záznamy obsahují jméno, datum a místo narození resp. úmrtí, obor působení a místa
pobytu. Tentokrát byly vybírány
především výročí těch osobností, které stále
žijí a mají ke střední Moravě opravdu blízký
vztah. Novinkou je pak dvanáct medailonků
inspirativních lidí, kteří měli možnost podělit
se se čtenáři o své životní motto.

Staré kultury na americkém kontinentu

Knihovna spolu s neziskovou společností
EuForAll, o.s. pokračuje v budově na náměstí Republiky v cyklu besed věnovaných
literatuře a umění. Ve čtvrtek 10. ledna 2019
v 16 hodin se s Mgr. Věrou Mičkovou, pedagožkou a autorkou sedmdesátimetrového
gobelínu - repliky Tapiserie Z Bayeux, zaměříme na stavitelské umění Mayů a Aztéků.
Jejich zručnost a bohatá představivost jsou
svědectvím kulturních národů, které se v největším rozkvětu vytratily. Důvody si můžeme jen domýšlet…

Zimní radovánky v knihovně

Další setkání s nejmenšími a jejich rodiči
proběhne ve středu 9. ledna 2019 v 10 hodin v oddělení pro děti a mládež v budově
na náměstí Republiky. V rámci projektu rozvíjení čtenářské gramotnosti od nejútlejšího
věku „S knížkou do života“ budeme společně prožívat zimní radovánky formou krátké
pohádky a dalších aktivit vhodných pro tuto
věkovou skupinu.

Pexesový turnaj

Oddělení pro děti a mládež v budově na náměstí Republiky zve všechny příznivce
na turnaj v oblíbené hře PEXESO. Nikdo
není předem vyloučen – ve čtvrtek 17. ledna
2019 od 14 do 17 hodin jsou vítány všechny
věkové kategorie.

Hana Martinková – Zblízka

Grafologie – cesta do hlubin duše

Zda je možné poznat prostřednictvím písma osobnost člověka, odhalit jeho charakterové vlastnosti, inteligenci pisatele či si
vybrat vhodného partnera zjistí návštěvníci
besedy s grafoložkou a autorkou řady knih
PhDr. Helenou Veličkovou ve čtvrtek 24.
ledna 2019 v 16:30 na pobočce Jungmannova. Účastníci besedy si mohou přinést vlastní
rukopisy a dozvědět se něco o sobě a svých
bližních.

Klub deskových her

Máte rádi deskové hry? Tak právě pro Vás
vznikl Klub deskových her. Všechny fanoušky bez ohledu na věk zveme pondělí
21. ledna 2019 od 17 do 19 hodin v budově
na náměstí Republiky na klasické, ale i nové
stolní hry (např. Doba kamenná, Kvak!,
Elektroregion, Trans America, Monstermanie). Můžete si přinést i vlastní hry a změřit
síly s ostatními. Přihlásit se lze deskovky@
kmol.cz nebo v dospělém oddělení.
Připomínáme, že knihovna nabízí v ústřední budově i na pobočkách svým čtenářům
možnost zapůjčení nepřeberného množství
stolních her. Tato služba je hojně využívaná
nejen dětmi a jejich rodiči, ale i prarodiči.

Interaktivní kvízové odpoledne

Do klubovny budovy na náměstí Republiky
mohou přijít všichni, kteří si chtějí porovnat
své znalosti, hbitost a rychlý úsudek s ostatními. Užijí si zábavu s dalšími chytráky pomocí bzučáků a interaktivní videohry Buzz:
Světový kvíz. Nikdo se nemusí se bát jazykové bariéry, hra je kompletně v českém znění!
Soutěžit mohou až 4 hráči najednou. Těšíme
se v úterý 22. ledna od 16 do 18 hodin.

Výstavu makrofotografií květů, listů, plodů a kůr pořízených v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty UP Olomouc
a ve Sbírkových sklenících Výstaviště Flora
Olomouc připravila pobočka Jungmannova.
Snímky, které Hana Martinková vytvořila
v rámci projektu BotanGIS, je možné zhlédnout v období leden – únor 2018.

František Unzeitig – Fotografické střípky

Foyer kubistické vily, pobočky Brněnská,
rozzáří dílka amatérského fotografa Františka Unzeitiga, který se tentokrát zaměřil
na různorodost svých objektů. Od záběrů
vstupních dveří se zajímavě řešenými klikami, přes fotografie parních lokomotiv až
po pohledy na zdánlivě nevzhledná zákoutí.
Výstava bude přístupná v půjčovní době pobočky až do 28. února 2019.
RNDr. Lenka Prucková
ředitelka

pruckova@kmol.cz
Knihovna města Olomouce,
příspěvková organizace

Partner
Zeleného kruhu
Olomouc

KULTURNÍ PŘEHLED
LEDEN 2019

VÝSTAVA
Zámecká galerie
11. 1. – 22. 2. 2019

OBRAZY PRO RADOST
Pavel Vedral

Vernisáž výstavy v pátek 11. ledna 2019
v 17 hodin

Muzeum řemesel Konicka z. s. – Výstavní
místnost č. 204
19. 11. 2018 – 31. 1. 2019

Výstava obrazů Jarmily Lhotské
PODMALBY NA SKLE

po – pá, 9.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00, v sobotu 15. 12. 2018, 9.00 – 12.00 a 13.00 –
17.30 hod.
Vstupné – dobrovolné

KPH
Chrám Narození Panny Marie v Konici
V neděli 6. ledna v 17 hodin

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT

Vánoční písně, koledy a spirituály v podání
kapely NOPROBLEM z Kostelce na Hané

Koncertní sál zámku
Ve středu 23. ledna v 19 hodin

KLAVÍRNÍ RECITÁL
Pavel Zemen - klavír

Vstupné 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.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

Praha – divadlo Hybernia

Doktor Ox

MUZIKÁLOVÁ KOMEDIE
Vtipná parodie na současný svět, který důvěrně známe, inspirovaná povídkou Julese Verna.
Předprodej: TIC Konice (zámek) tel.
582 334 987, cena: 799 Kč

ZÁMEK
Prohlídková trasa:

Zamilovaný sukničkář

otevírací doba do 31. 5. 2019 - zajišťuje TIC,
po–pá: 9.00–12.30 a 13.00–16.00 hod.
Po dobu prohlídky může být TIC Konice
uzavřeno. Vstupenky zakoupíte v TIC. Doba
trvání prohlídky je 45 minut. Další informace na tel. 739333721, 602934905, nebo
na www.mekskonice.cz.

V sobotu 27. dubna 2019 v 14.00 hodin
(odjezd v 6.30 hodin)

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

KD Jesenec
Ve středu 27. března 2019 v 19.00 hodin
Komedii Michaela Parkera uvádí divadelní
společnost Háta
Předprodej: TIC Konice (zámek) tel.
582 334 987

KNIHOVNA

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
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Lednové kulturní akce ve Velké Bystřici
TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA

5. - 6. 1. (so, ne) 9.00 – 17.00 ● obchůzka městem
O víkendu 5. a 6. ledna 2019 opět vyjdou do ulic skupinky
koledníků sbírat malé dary, díky nimž se mohou dít velké
věci. Až i k vám přijdou tři malí králové, prosíme, neodmítejte je, dávají vám příležitost podat pomocnou ruku těm,
kteří to potřebují. Veliký dík dárcům i těm, kdož jsou ochotni
se sbírkou pomoci.

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT

6. 1. (ne) 18.00 – 19.00 ● kostel Stětí sv. Jana Křtitele
Hanácký mužský sbor Rovina a dudácké duo Tryhuci
z Omicka vás zvou na dozvuky folklorních vánoc.

ROCKOVÉ BÁL HANÁCKYHO WOODSTOCKU

Vánoce 1918
– před a po…

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 Lázně Slatinice a. s.,
nabízí penzion vlastní vyba- Slatinice 29, 783 42,
venou školící místnost pro 40 www.lazneslatinice.cz,
recepce@lazneslatinice.cz
osob.

/Vánoce v zákopech a v nové republice/
od 18. 12. 2018 do 3. 2. 2019
Muzeum a galerie v Prostějově
na nám. T. G. Masaryka 2
Na akci budou pořizovány obrazové záznamy pro propagační a dokumentační potřeby.

12. 1. (so) 19.00 – 02.00 ● KD Nadační
K tanci a poslechu zahrají kapely Nirvána Revival, Katapult
forever, Něžná noc (Blanka Šrůmová & Jan Sahara Hedl)
a Hustej guláš.
Vstupenky v předprodeji v Kulturním a informačním centru Velká Bystřice za 150,- Kč nebo balíček 7+1 vstupenka
zdarma. Předprodej potrvá do 11. 1. 2019, v den akce bude
vstupenka za 250,- Kč.

VELKÝ KROJOVÝ BÁL

19. 1. (so) 19.00 – 02.00 ● KD Nadační
K tanci a zábavě hrají Dechová hudba Hanačka Břest a Cimbálová muzika Primáš Přerov.
Půlnoční překvapení, slosování vstupenek, tradiční tombola,
krojované soubory z Hané, teplá i studená kuchyně. Vstupenky v Kulturním a informačním centru Velká Bystřice.
Tel.: 602 481 237 / info@hanfos.cz / www.smsticket.cz

hraničními umělci i orchestry. Hraje na vzácnou italskou violu
„Carl Giuseppe Testore- Contrada“ z r. 1745.
Petr Nouzovský je absolventem akademie v Praze, účastnil se
mnoha mistrovských kurzů. Pravidelně se účastní hudebního
festivalu Pražské jaro i mnoha zahraničních festivalů jako hráč
orchestru i jako sólový hráč. Je zakladatelem a ředitelem Jihočeského komorního festivalu. Hraje na violoncello „Miroslav
Komár 2008“ a „Jean Baptiste Vuillaume 1835“.
Vstupné 50,- Kč, děti zdarma.

VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ JIŘÍHO SEDLÁKA

26. 1. (so) 17.00 – 19.00 ● galeriezet
Jiří Sedlák: Uchovávám v paměti
Malíř Jiří Sedlák pochází z Olomouce, Fakultu umění vystudoval
v Ostravě. Po návratu ze zahraniční stáže v Granadě má za sebou
několik skupinových i samostatných výstav. V malířském projevu se odráží jeho vztah ke krajině, prolíná se „přírodní“ krajina
s krajinou města. V procesu tvorby se malíř dostává z původní
reálné krajiny až do imprese prchavého okamžiku.
Vernisáž potrvá do 28. 3. 2019.

PLES MĚSTA VELKÁ BYSTŘICE

26. 1. (so) 20.00 – 02.00 ● Hotel Zámek
K tanci a poslechu hraje skupina Syrinx, cimbálová muzika Záletníci.
DJ´s Pat a Mat. Večerem vás bude provázet Zuzana Vodičková.
V průběhu večera se Vám představí Hana Machovská s moderním tancem, Street Workout Olomouc a jako překvapení ukázka společenských tanců. Předprodej vstupenek a rezervace míst
na tel. č.: 734 236 502, Kulturní a informační centrum Velká
Bystřice.
Vstupné 100,- Kč. Bohaté občerstvení i tombola. Prostory hotelu
otevřeny již od 19 hodin.

Organizace je zřizována a financována Olomouckým krajem.

KONCERT KPH – KRISTÝNA FIALOVÁ NOUZOVSKÁ (klavír), PETR NOUZOVSKÝ (violoncello)

26. 1. (so) 14.00 – 15.00 ● galeriezet
Kristýna Fialová Nouzovská ve čtyřech letech začala hrát
na klavír, v sedmi letech na housle, od patnácti let začala hrát
na violu. Je laureátkou národních i mezinárodních soutěží.
Jako sólistka či komorní hráčka spolupracuje s českými i za-

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
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Z hněvotínského hlavního honu
Druhou prosincovou sobotu měli hněvotin- byla veliká a zastupování znepříjemňoval studený
ští myslivci vyhrazenu pro svůj hlavní hon. vítr, který nepříjemně píchal do tváří. Po její abSraz pozvaných byl v 8 hodin v místním solvování a výloži jsme se přesunuli auty do obce
Kulturní domě. Kontrolu a zápis prováděl ke kulturáku, kde již byl připravován slavnostní výmyslivecký hospodář Pavel Toman a kaž- řad. Zde v ohrádce z chvojí ohraničené čtyřmi ohni
dý účastník obdržel tradiční placku z břízy. leželo na pravém boku 67 zajíců a dva bažantí koV osm hodin již bylo jasné, že připra- houti. „Dámy a pánové, naposledy z pozice vedoucívený počet stolů a židlí nebude stačit a tak ho honu a mysliveckého hospodáře bych Vám chtěl
se začalo improvizovat, za což se hostům poděkovat za zdárný průběh honu, za to, že se nikoomlouváme. Po snídani proběhl nástup mu nic nestalo a že na podmínky, které jsou, ten výŠťastní střelci
a hospodář podal předsedovi MS Luďku řad není až tak skromný. Chtěl bych také poděkovat
Nezhybovi hlášení. „Na dnešní hon
nastoupilo 63 střelců, 7 honců a 14
lovecky upotřebitelných psů.“ Předseda řekl: „Dovolte, abych Vás přivítal
na našem hlavním honu, účast je hojná, počasí nám snad vyjde, ale je mokro. Musím Vás upozornit na bezpečnou
střelbu a zákaz požívání alkoholických
nápojů. Velmi rád budu, když se zde
sejdeme v takovém počtu, jak jsme zde
Slavnostní
teď.“ S průběhem honu nás seznámil
výřad
hospodář. „Já, než Vás přivítám, chtěl
bych vzpomenout pana Oldřicha Perlovského, našeho dlouholetého honce,
který nás letos po těžké nemoci opustil.
Věnujme mu tímto tichou vzpomínku.
Dámy a pánové,dovolte abych Vás i já
přivítal na našem hlavním honu.Loví se psovodům za špičkovou práci jejich psů.
zvěř zaječí,bažantí kohout a zvěř zákonem Protože se s mnohými z vás již do konce
povolená.Čekají nás tři, možná čtyři leče. roku neuvidím, chtěl bych Vám popřát příRadhošť, malé křelovsko a radary. Budeme jemné prožití svátků vánočních v kruhu vase přesouvat auty. Je mokro, proto dbejte šich nejmilejších a nejbližších a do nového
zvýšené opatrnosti při manipulaci se zbraní roku popřát spoustu osobních úspěchů,
a střelbě. Střílejte na mysliveckou vzdále- zdraví a štěstí. Je nám milou povinností
nost, ať není zvěř znehodnocena. Se mnou a tradicí vyhlásit Krále honu.Tím dnešním
půjde 25 střelců a druhá skupina půjde vyhlašuji SZYMONA KOZIOLA z Polska,
za předsedou. Závěrem bych Vám chtěl po- který ulovil 4 zajíce.“ Král převzal z rukou
přát pěkný myslivecký a lovecký den, bude hospodáře a předsedy MS gratulaci, patakový, jaký si ho uděláte. I já bych Vám mětní list a medaili krále honu. „Já naváchtěl popřát rovné broky a pěkný myslivec- žu na slova hospodáře. Také já bych Vám
ký zážitek a dnešnímu honu provolávám chtěl popřát co nejkrásnější vánoční svátky
lovu zdar.“ Po hlasitém „zdar“ jsme se a nový rok co nejšťastnější, abychom se zde
rozjeli zastupovat první leč. Po telefonic- za rok zase sešli. Zvu Vás všechny na poKrál honu
kém hovoru se začala leč stahovat a začaly slední leč do Kulturního domu, kde je pro
s předsedou a hospodářem
padat první rány. Po konci leče se začala Vás připraveno občerstvení a proběhne
plnit výlož, o kterou se spolu s hospodářem také bohatá tombola, hlavní cenou je ko- si odnesl host z MS Slatinice Vítězslav
staral náš dvorní honec Franta Procházka, louch siky.“
Hartman. Debatovalo se o všem možném,
V kulturáku již byl připraven potřebný témat byla celá řada. A tak přišla vhod
který zajíce vymačkával, vázal a odebíral
vzorky barvy. Na pravém boku zde leželo počet stolů a židlí, takže pohodlí pro všech- i druhá svačina, tlačenka s chlebem a závěny bylo zajištěno. Směna nově utvořené rečná mramorová bábovka. Členové druhé
48 zajíců.
Po absolvování druhé leče jsme se auty pracovní skupiny začala roznášet hlavní skupiny se snažili, aby letošní poslední leč
přesunuli k penzionu Na vyhlídce, kde pro- jídlo, které bylo typicky české zelí, kned- proběhla dle mysliveckých zvyků a tradic.
běhla svačina. Na připraveném ohni si ka- lík a výpečky z divočáka. Na přípravě se Tak se také stalo, za což si všichni zaslouží
ždý dle své chuti opekl nařezaný kabanos podíleli Libor Konečný, Luděk Nezhyba poděkování. Odjížděl jsem po rozloučení
a Libor Orava. Po jídle se rozproudila vol- maximálně spokojen v jedenadvacet hodin
a zahřál tělo připraveným čajem.
Do třetí leče jsme se přesouvali pěšky, ná zábava, kterou nakrátko přerušilo loso- a to jsem nebyl poslední.
neb začínala nedaleko místa svačiny. Leč vání tomboly. Hlavní cenu koloucha siky
Rudolf Krč
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Vánoční posezení ve Fontáně
Štědrý večer je doba, kterou chce každý
člověk prožít s blízkými. Někteří lidé však
nemají nikoho, na koho se mohou obrátit,
s kým mohou pobýt. Proto se v prosinci
1990 pracovníci Střediska SOS rozhodli
uspořádat štědrovečerní večeři pro lidi bez
rodinného zázemí. Od té doby se bez tohoto svátečního posezení neobešly jediné
Vánoce. Letos tedy již po devětadvacáté
zasedli u slavnostní tabule osamělí a potřební lidé spolu s pracovníky a dobrovolníky Střediska SOS.
„Poté, co jsme krátce před Štědrým
dnem s našimi dobrovolníky navštívili
a obdarovali 120 seniorů vánočním balíčkem obsahujícím dárky od našich spoluobčanů, uspořádali jsme štědrovečerní
setkání s osamělými lidmi bez vlastního
rodinného zázemí. Letos opět v restauraci
Fontána ve Smetanových sadech.“ říká Jan
Kučera ze Střediska SOS pro vzájemnou
pomoc občanů. A dále pokračuje: „O štědrovečerní posezení byl letos velký zájem.
Někteří naši klienti se hlásili už v září.
Většina z nich se tohoto setkání zúčastňuje
každoročně a mnohý má snahu přivést s sebou i další zájemce.“
Večeře byla tradičně štědrovečerní, stoly
zdobilo pečivo i cukroví z cukrárny, a také
od dárců z řad spoluobčanů, kteří se rozhodli vyjádřit svou solidaritu a tímto způsobem se našeho vánočního setkání vlastně
zúčastnili s námi.

O duchovní rozměr večera se zasloužil
hlavně bratr kapucín Marian, který promluvil o významu a smyslu Vánoc. Hudebníci - obětaví dobrovolníci - pomáhali
připravený program zpestřit. Společně
jsme si všichni zazpívali vánoční koledy,
což umocnilo sváteční atmosféru. Na závěr
si spokojení návštěvníci odnášeli nadílku
v podobě vánočního balíčku, který obsahoval např. potraviny, šálu, čepici, rukavice
a další dárky.
Za pracovníky Střediska SOS ze srdce
děkujeme všem, kdo jakýmkoliv způsobem přispěli k letošnímu vydařenému vánočnímu setkání.
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P
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Eliška Cílková

Toto číslo vyšlo s podporou Lékárny U černého orla v Prostějově

