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Prohlídky hradu Šternberk

společně jsme si připomněli 30. výročí Sametové
revoluce, mnozí navštívili okupační stávku na Filosofické fakultě UP či navazující shromáždění komunity 2018 plus. Zde bylo mimo jiné rozhodnuto, že se budeme věnovat také některým místním
kauzám, na prvním místě pak revokaci usnesení
Zastupitelstva Olomouckého kraje o zastavění 44
ha orné půdy u Hněvotína. Vzniklou petici již podepsala téměř stovka těch, kteří si zábor půdy nepřejí. Pozveme Vás také na Dětský jarmark a Vá-

noční prohlídky hradu Šternberka, Středisko SOS
pro vzájemnou pomoc občanů organizuje vánoční sbírku, pěkným zážitkem pro Vás určitě bude
návštěva Loštického betlému u řezbáře Jaroslava
Beneše, Knihovna města Olomouce oslaví 130.
výročí svého založení, adventní večery připravuje
Muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem.
Příjemný advent přeje
			Redakce

Na obranu orné půdy u Hněvotína

Snadno dohledatelná starší zmínka o záměru Národního biomedicínského a biotechnologického parku je dostupná na stránkách města Olomouce. Tento příspěvek
na webu města je de fakto reklamou na v té
době budovanou průmyslovou zónu firmy
GEMO u dálnice na Brno. Zmíněný Národní biomedicínský a biotechnologický park
se v něm objevuje jako budoucí rozvojový
záměr, na který bylo v roce 2012 podepsané memorandum Ministerstvem průmyslu
a obchodu ČR, statutárním městem Olomouc, Univerzitou Palackého v Olomouci,
Fakultní nemocnicí Olomouc, Klastrem
MedChemBio a Technologickým parkem
a.s. Pod názvem Technologický park se
skrývá akciová společnost založená v roce
2007 a vlastněná ze 100% firmou GEMO.
O jeho aktivitě se toho věru moc z veřejných
zdrojů nedozvíme, protože jeho ze zákona
povinná prezentace na webu je vskutku velestručná. Dosavadní známá aktivita tohoto
parku se de fakto kryje se zástavbou areálu
u dálnice, kde vyrostla prodejna nákladních
aut Volvo, prodejna vysokozdvižných vozíků Jungheinrich, výrobna a prodejna hyd-

Ekocentrum Iris v prosinci
Připravte si krmítka, začínáme
Akce DDM Olomouc

Vážení čtenáři,

V září 2019 odhlasovalo zastupitelstvo
Olomouckého kraje tzv. aktualizaci zásad
územního rozvoje Olomouckého kraje č 2a,
umožňující zástavbu 44 ha velmi kvalitní
orné půdy mezi Olomoucí a Hněvotínem
pro účely tzv. Národního biomedicínského
a biotechnologického parku. Proti tomuto záměru už rok předtím brojil především
poslanec a soukromý zemědělec Marian Jurečka (KDU-ČSL). V tomto článku přinášíme stručný přehled kauzy a odkazy na další
zdroje.

Dr. památky Malého Hradiska

Ván. jarmark ve Víceměřicích
TIC Konice
Kult. akce ve Velké Bystřici
Loštický Betlém
Na Jeseníky!
Vánoční sbírka v SOS
Za krásnou Olomouc
Z hněvotínské vycházky
Mše svatá za legitimního krále

autor: Vladislav Raclavský

raulické nakládací techniky EverLift a areál
firmy GEMO.

ODS a ČSSD těsnou většinou 29 hlasů (potřebné minimum je 28 hlasů).

O změně Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, který by v sousedství této
lokality umožnil další zástavbu orné půdy,
se podle dokumentace dostupné na webu
krajského úřadu jednalo v různých stupních
už od roku 2016, kdy bylo mimo jiné nutné
překonat nesouhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí (ministrem Richard
Brabec, ANO). Celý proces pak vyvrcholil
právě v průběhu tohoto roku zpracováním
návrhu aktualizace pro hlasování Zastupitelstva Olomouckého kraje. Jak bylo zmíněno již výše, v této poslední fázi přípravy
aktualizace zahájil krajský zastupitel a poslanec Parlamentu ing. Marián Jurečka petiční akci na obranu orné půdy, pod kterou
získal 1638 podpisů.

Na vlastním jednání zastupitelstva hejtman
Okleštěk (ANO) uvádí: „Pokud nevyroste
vědecké, biomedicínské centrum, bude tam
pouze zemědělská produkce, nepřipustíme novou montovnu“ (zdroj: Olomoucký
deník). Podívejme se ale, jaké reálné páky
k tomu kraj má. Pokud totiž Zásady územního rozvoje určitý typ zástavby připouštějí, investor v místě získá pozemky a pak
v územním a stavebním řízení splní všechny
další zákonné požadavky, nelze mu ze zákona ve stavbě bránit. O jednotlivých krocích pak navíc nerozhoduje už samospráva
(ani poslanci, ani hejtman), ale státní správa
(úředníci stavebního úřadu), která jedná podle zákona a pouze dohlíží, zda jsou dodrženy podmínky stanovené v zásadách územního rozvoje. A jaké ty podmínky tedy jsou?
Přesná citace je zde:

Ještě před projednáváním aktualizace
v krajském zastupitelstvu se arch. Pejpek
(ProOlomouc) obrací otevřeným dopisem
na rektora Univerzity Palackého, zda se univerzita na projektu Národního biomedicínského a biotechnologického parku v současné době nějak reálně podílí. Text dopisu
je velmi poučný, mimo jiné cituje už předchozí odpovědi, ze kterých jasně vypývá, že
podíl univerzity je de fakto pouze deklaratorní, nikoli reálný. Zastupitel Petr Daněk
(Starostové ProOlomoucký kraj) na jednání
zastupitelstva 23. září čte dopis rektora UP
Jaroslava Millera, který na dotaz odpovídá,
že UP se na přípravě projektu nepodílí a ani
to neplánuje. Přes bouřlivou diskusi a další
podrobné zdůvodnění námitek ing. Jurečkou dochází k „prohlasování“ změny zásad
územního rozvoje, a to hlasy koalice ANO,

Strategická plocha Olomouc (v rozvojové
oblasti republikového významu OB8 Olomouc) v blízkosti křižovatky dálnic D35
a D46, v rozsahu do 44 ha:
– 	 pouze pro záměry center strategických
služeb, průmyslu vyspělých technologií,
technologických center a center vytvářející pracovní místa v oborech vědy, výzkumu a vysokého školství včetně související veřejné infrastruktury a nezbytné
dopravní a technické infrastruktury;
– 	 nepřípustné zejména pro běžné skladování, pro oblast běžné výroby, běžného
zpracovatelského průmyslu, pro montáž
výrobků, pro samostatně umisťované

Pokračování na str. 8
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Kaple Panny Marie Růžencové

Protivanovsko
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Drobné památky Malého Hradiska
Soška Panny Marie ve výklenku kaple

Drobné památky Malého Hradiska

Kamenný kříž z r. 1933
u silnice k Protivanovu

Kamenný kříž
u kaple

0 0,5 1

1,5 km

Vesnice Malé Hradisko leží na úbočí náhorní roviny Drahanské vrchoviny, u silnice
do Protivanova, ve výšce 554 m.n.m. Součástí Malého Hradiska je bývalá osada Skřivánkov, která vznikla parcelací panského
dvora v roce 1786 a osada Okluky v údolí
potoka Okluky.
Její katastr je podélný východo-západním
směrem a má tvar obdélníku. Okolí je zalesněné a leží na hranici vojenského újezdu
Březina. Východním směrem od vesnice se
rozkládá odlesněný ostroh, na kterém se nacházení pozůstatky keltského oppida Staré
Hradisko. První písemná zpráva o vesnici
je z roku 1408, kdy patřila Vaňkovi z Boskovic. Název Malé Hradisko vznikl podle
Starého Hradiska, původně se jmenovala
Hradišťko. Místní část Skřivánkov, původně zvaný Lerchenfeld, byl pojmenován po obročím na Malém Hradisku Janu
Zvonice sv. Floriána ve Skřivánkově

Nepomuku Skřivánkovi. Na pečeti byly
ve znaku osmicípá hvězda, nůž na krájení
šindelů a letopočet 1729. Skřivánkov měl
vlastní pečeť – ptáka skřivana na hroudách
země a nápis Krzivankov. Vznikl z budov
panského dvora, který byl rozdělen mezi 33
žadatelů – familiantů. Malé Hradisko patří
do farnosti Protivanov.
Majitelé obce se často střídali. V letech
1630–1654 tu byla tvrz, poplužní dvůr,
mlýn a dvě pily. V roce 1693 tu byl pivovar a mlýn na střelný prach, v roce 1746
je zaznamenána kovárna, potašárna, palírna, octárna a hostinec. V roce 1762 ves
od Leopolda z Ditrichštejna koupil klášter
Hradisko, po jeho zrušení ji vlastnil Náboženský fond. V roce 1825 ji koupil znojemský obchodník Ignác Wahlmüller a po něm
ji získali Mensdorffové z Boskovic, kterým
patřila do roku 1848.
Ani Malému Hradisku se v minulosti
nevyhnuly pohromy. V roce 1868 vyhořela
Zvonek ve věžičce
zvonice

část Trpénky, v září a říjnu 1918 zde řádila
epidemie španělské chřipky, při níž zemřelo 14 lidí. Velký požár Skřivánkova nastal
18. června 1935, kdy vyhořelo 23 domů,
29 rodin zbavil oheň přístřeší. Poslanec Jan
Sedláček interpeloval vládu a žádal o pomoc postiženým. Potom se konala sbírka
na slavnosti Božího těla, po ní následovala
nová výstavba. Části vesnice se jmenují Trpinke, Horní konec, Ho kaplečke, V bránce,
Skřivánkov, kde je nejstarší budova zvaná
„Skala“, vedle ní je Rezidence. Dole v údolí
je malá osada zvaná Okloke. Obyvatelé byli
převážně rolníci, chalupníci. Dříve tu byli
tkalci, potom krejčí, kteří šili pro továrny
v Prostějově. Muži šili kabáty, ženy vyšívaly dírky a šily kalhoty.
Drobné památky najdeme jak v Malém
Hradisku, tak ve Skřivánkově.
Na návsi stojí kaple Panny Marie Růžencové, která pochází z let 1843–1845. Kaple
má čtyřhrannou věž zvonice, nad vchodem
je umístěna ve výklenku soška Panny Marie
Lourdské.
Ve Skřivánkově stála původně jen dřevěná zvonice. Nahradila ji zděná čtyřhranná stavba s věžičkou, která je zasvěcena
sv. Floriánovi. Pochází z konce 18. století,
nahoře má kovový kříž, nad vchodem je
prázdný výklenek.
Na křižovatce u vjezdu do obce stojí socha sv. Jana Nepomuckého. Pochází
z druhé poloviny 18. století. Na širokém
zděném čtyřhranném podstavci stojí kopie
polychromované sošky svatého, originál je
uložen v kapli. V minulosti byla několikrát
poškozená, na podstavci je upevněn kovový
držák se svítilnou – věčné světlo.

V obci a jejím blízkém okolí můžeme
vidět pět kamenných křížů. Pod Skřivánkovem, u původní silnice do Stínavy, stojí starší kamenný kříž. Na podstavci má vpředu
špatně čitelný latinský nápis s chronogramem, vzadu je věnování: „NAKLAD TEN
GIRIK TRONDA ROKU 1803“.
Vedle kaple Panny Marie stojí kamenný
kříž, který má na podstavci reliéf Panny
Marie Hostýnské a dole nápis: „V tomto
znamení zvítězíš. Pochválen buď Pán Ježíš
Kristus. L.P. 1913“. Vzadu je věnovací nápis: „Ku cti a chvále Boží, Kříž tento postaven nákladem sdružení venkovské omladiny v Malém Hradisku a Skřivánkově a jeho
dobrodinců L.P. 1913“.
Socha sv. Jana
Nepomuckého

V obci u rozcestí nad kaplí stojí v zeleni
kamenný kříž, který byl postaven na místě
původního dřevěného kříže. Na podstavci
má reliéf Panny Marie a dole vpředu nápis:  „Pochválen buď P. Ježíš Kristus. Láska
a mír budiž mezi vámi.“. Vzadu je napsáno:
„Ku cti a chvále Boží a věčné památce milých rodičů Janu a Marii věnovali manželé
Kamila a Josef Cetkovský z Prostějova L.P.
1923“.

Kamenný
kříž z r.
1803

Další kamenný kříž byl postaven nad
vesnicí vpravo u silnice do Protivanova.
Na podstavci má reliéf Panny Marie a dole
nápis: „Na kříž se podívej. Rány Krista rozjímej! Hleď svůj život polepšiti, rány Krista
umenšiti“. Vzadu je nápis: „Ku cti a chvále
Boží na památku padlého vojína na Ruském
bojišti Josefa Vlacha věnují rodiče Vincenc
a Marie Vlachovi z M. Hradiska L.P. 1933“.
Jižně od vesnice je nový hřbitov, na němž
je nová márnice a nový kamenný kříž.
Na přední straně podstavce má zlatý nápis:
„Pane Ježíši, buď milosrdným soudcem
nám i našim zemřelým“.
Kamenný kříž z r. 1923
nad rozcestím
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Drobné památky Malého Hradiska
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Drobné památky Malého Hradiska
Detail naučné tabule u Starého
Hradiska

Svatý obrázek
Panny Marie

Pomník osvobození

hého a v průběhu prvního století př.n.l. zde fungovalo sídliště
opevněné valem až šest metrů vysokým. Uvnitř byly obytné
stavby, chalupy řemeslníků a dílny s doklady zpracování železné rudy. Nálezy jantaru na sídliští jsou zaznamenány již v 16.
století a hradisko je zakreslené i na Komenského mapě Moravy
z roku 1627.
Za památkami Malého Hradiska, Skřivánkova i na keltské
oppidum můžete přijít v každém období. V okolí jsou překrásné barevné lesy, které však můžete na jižní straně navštívit jen
ve vyhrazenou dobu.
			 Ján Kadlec
Pohled na Staré Hradisko

U polní cesty ze Skřivánkova na keltské
Oppidum je umístěn svatý obrázek Panny
Marie. Nový obrázek je v zasklené skříňce
na dřevěném sloupku. Pod obrázkem Panny
Marie je nápis: „Panno Maria máti Ježíšova
ochraňuj naši obec i kolemjdoucí“.
V dolní části návsi pod kaplí je pomník
obětem světových válek. Pochází původně
z roku 1938, po druhé světové válce byl
nově upravený.  Pod státním znakem je 31
jmen padlých z první světové války a 17
jmen z druhé světové války. Z toho jsou
dva muži, kteří padli ve Španělsku jako členové mezinárodních brigád, dva partyzáni
a čtyři muži umučení v koncentračních táborech. Na pomníku je kulatý reliéf poprsí
presidenta T. G. Masaryka, který za války
uschoval pan Procházka, pod ním je nový
reliéf partyzána se samopalem. Dole je reliéf vojáka vracejícího se z války, jehož vítá
žena a  kluk.

Pomník padlým

V upraveném parčíku jsou blízko sebe
dva pomníky: Jeden pomník je kámen s nápisem „Na počest osvobození od fašismu“.
Druhý pomník je věnován partyzánovi.
Na žulovém sloupku z roku 1982 je reliéf
hlavy mladého muže a pod ním nečitelný
nápis.
V zatáčce pod vesnicí byl válečný
hrob německých vojáků zastřelených zde
na konci války, nedávno proběhla exhumace ostatků a převoz na vojenský hřbitov.
Spodní část budovy větrného
mlýna

Pomník
partyzánovi

Mezi přírodní zajímavosti patří lípy Svobody z roku 1919 a 1928 na návsi a ve Skřivánkově. Lípa byla dvakrát ukradená a znovu vysazená. K technickým zajímavostem
patří památkově chráněný dům se sýpkou
v Brankách, jenž je pozůstatkem větrného
mlýna a dřevěný dům z roku 1788.
Když půjdeme po značené naučné stezce na východ
od Skřivánkova, přijdeme
na odlesněný protáhlý ostroh trojúhelníkového tvaru.
Nachází se zde pozůstatky
keltského oppida, největšího
na Moravě, které je jednou
z nejznámějších a nejdůležitějších památek na pobyt
Keltů u nás. Na konci dru-

Dřevěný dům

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 na-

rozenin, rauty a jiné společenské akce. Pro školení
a semináře nabízí penzion vlastní vybavenou školicí
místnost pro 40 osob.

Lázně Slatinice a. s.,
Slatinice 29, 783 42,
www.lazneslatinice.cz,
recepce@lazneslatinice.cz
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ČSOP – Ekocentrum Iris pořádá v prosinci tyto akce:
tvořivá dílna

Keramika

KDY: pondělí 2. prosince od 16 do 18 hod.
KDE: Kovárna Ekocentra Iris
Pracovní oblečení s sebou. Poplatek 100 Kč
za osobu na 2 pracovní hodiny.
tvořivá dílna

Přání z ručního papíru

KDY: pátek 6. prosince od 16 do 18 hod.
KDE: Kovárna Ekocentra Iris
Přijďte si zhotovit přáníčka z ručního papíru. Sami si recyklovaný papír vyrobíme,
s pomocí různých technik budeme vytvářet
ozdobné papíry různých velikostí a barev.
Vyzkoušíme si i tisk krajkou nebo si papír
ozdobíme sušenými květy. Cena: 30 Kč/
osoba.

tvořivá dílna

akce pro veřejnost

Vánoční nadílka pro zvířát- Keramika
KDY: pondělí 16. prosince od 16 do 18
ka v sadu na Kosíři  
hod.
KDY: neděle 8. prosince od 9 do 12 hod.
KDE: ovocný sad Oulehle na Velkém Kosíři
Nedělní Mikulášský výstup na Kosíř, který
pořádá Klub českých turistů Smržice, doplníme krátkým zastavením v ovocném sadu
Oulehle. I tentokrát budeme pomáhat živočichům, kteří zde sídlí. V sadu ozdobíme
vánoční stromky různými pochoutkami pro
ptactvo a další živočichy. Materiál na výrobu ozdob si buď přineste s sebou, anebo
můžete využít našich surovin. Při výrobě
jedlých ozdob se můžete zahřát u ohýnku
a ochutnat horký ovocný čaj.

Akce finančně podpořilo: Statutární město Prostějov, Olomoucký kraj
a MŽP v rámci projektů O přírodě v přírodě se seniory a Bádáme v přírodě,
objevujeme a pomáháme.

KDE: Kovárna Ekocentra Iris
Pracovní oblečení s sebou. Poplatek 100 Kč
za osobu na 2 pracovní hodiny.

Mikulášská nadílka pro
ježky

KDY: od 22. listopadu do 17. prosince
KDE: Kovárna Ekocentra Iris
Pokud byste chtěli přispět na zimní pobyt
ježků a dalších zvířat v Záchranné stanici
v Němčicích nad Hanou, můžete se zapojit do Mikulášské nadílky. Do Ekocentra
Iris doneste kočičí masové konzervy, kočičí granule nebo piškoty, a to každé úterý
a čtvrtek od 13 do 16 hod. Dárky pro zvířátka vybíráme až do 17. prosince. Následně je
předáme záchranné stanici.
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

Připravte si krmítka, začínáme s přikrmováním, vyzývají ornitologové
Praha, 4. listopadu 2019. Teploty klesají k bodu mrazu a ptáci čím dál častěji
hledají potravu u lidských sídel. Česká
společnost ornitologická proto vyzývá
veřejnost k zahájení zimního přikrmování a zapojení do programu občanské
vědy Ptačí hodinka. V něm ornitologové
doporučí, čím krmit a poradí, jak vyrobit
vlastní krmítko a poznat zimující ptáky.
Program vyvrcholí o víkendu 10.–12. ledna
2020 historicky druhým celorepublikovým
sčítáním ptáků na krmítkách. Do toho prvního se zapojilo přes 14 tisíc lidí. Už nyní se
mohou zájemci hlásit o tipy a materiály prostřednictvím webové stránky ptacihodinka.
birdlife.cz.
Hlavním cílem programu Ptačí hodinka je
zapojit veřejnost do zimního přikrmování
ptáků a prostřednictvím sčítání zjistit více
o chování ptáků přezimujících v České republice. „Ukážeme účastníkům, že přispět
k vědeckému poznání může každý. A ještě
ho to bude bavit. Díky našim podkladům si
i školní děti snadno zvládnou vyrobit vlastní
krmítko a spolehlivě rozeznat vrabce polního od domácího či sýkoru koňadru od modřinky,“ říká koordinátorka sčítání Dita Hořáková.
Zájemci se už nyní mohou přihlásit k odběru novinek na webu ptacihodinka.birdlife.
cz, který bude zároveň sloužit k následnému
vkládání lednového pozorování. „Přihlášené budeme celou zimu zásobovat radami

Pomocí jednoduchých
výukových materiálů se
účastníci programu naučí určovat a rozlišovat
nejběžnější ptačí druhy
na krmítku, například
sýkory.

a tipy, aby byli na sčítání dobře připravení.
Hlásit se mohou jak jednotlivci, tak i školní
kolektivy, které do sčítání aktivně zapojíme,“ vysvětluje Hořáková.
Sčítání bude možné vyzkoušet si pod dohledem ornitologů v předstihu. „V den
mikulášské nadílky 5. prosince uspořádáme v pražském parku Hvězda přikrmování
a sčítání ptáků nanečisto. Kdokoliv může
přijít a zapojit se. Bližší informace k akci
budeme zasílat zájemcům přihlášeným přes
webovou stránku ptacihodinka.birdlife.cz,“
doplňuje Hořáková.
Prvního ročníku se zúčastnilo přes 14 tisíc
sčitatelů, kteří pozorovali víc než čtvrt milionu ptáků. „Nejčastějším hostem krmítek
byla sýkora koňadra, a to jak v celkových
počtech, tak v plošném výskytu. S odstupem za ní byli v největších počtech pozo-

rováni vrabci polní a vrabci domácí,“ připomíná Hořáková.
Výsledky jsou k dispozici na webu ptacihodinka.birdlife.cz/vysledky.
Metodika sčítání je stejná jako v prvním
ročníku. „U každého druhu zapisujeme
vždy nejvyšší počet jedinců spatřených najednou. Vidíme například tři sýkory modřinky, za chvíli je jich tam šest a po chvíli
už jen jedna? Zapišme si u modřinky šestku.
Do tohoto jednoduchého výzkumu se může
zapojit úplně každý,“ vysvětluje Hořáková.
Druhý ročník sčítání ptáků na krmítkách:
10.–12. ledna 2020
Kontakt pro další informace
Dita Hořáková,
horakova@birdlife.cz, tel. 604 673 798
Za spolupráci děkujeme našim firemním
partnerům:
Plastia je česká rodinná firma z Vysočiny, která už
přes 25 let vyrábí poctivé samozavlažovací i klasické truhlíky, květináče, vermikompostéry a další
zahradnické potřeby pro exteriér i interiér. V sortimentu naleznete i designová krmítka z trvanlivého
plastu, která jsou lehká a dobře se udržují.
Zelenadomacnost.com – česká rodinná firma, zaměřená na vývoj a prodej výrobků na pomoc ptákům
a zvířatům na zahradě, fasádě, balkonu či jen okenním parapetu. V jejich internetovém obchodě najdete
nejrůznější druhy krmítek i kvalitních krmiv bez palmového oleje, zato se sušenými bobulemi, hmyzem
a dalšími ptačími dobrotami.

Vyrobit si vlastní krmítko z kokosového ořechu není vůbec složité. I to
zjistí účastníci programu Ptačí hodinka. Toto krmítko s tukovou směsí
přilákalo samce strakapouda velkého. Foto: Zuzana Pernicová

Sýkory přilétají na krmítka ve velkých hejnech.
Foto: Plastia.eu

PRO-BIO, obchodní společnost s r. o. je první český výrobce a významný dodavatel širokého
sortimentu kvalitních biopotravin. Podporuje a rozvíjí ekologické zemědělství, svou činností přispívá
k zachování zdravé planety. Pochutnejte si na jejich
výborných produktech, vyrobených šetrně k přírodě.
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Na obranu orné půdy u Hněvotína
fotovoltaické panely, pro zařízení k získávání energie z obnovitelných zdrojů,
a to vše za předpokladu, že se nebude
jednat o vedlejší záměry přímo spojené
s přípustným využitím této plochy.

spustíme další petici a svoláme veřejné
shromáždění před Krajský úřad Olomouckého kraje, kam pozveme k vyjádření krajské zastupitele, především pana
hejtmana.

Otázkou budoucí praxe pak je především
to, jak striktně nebo gumově budou v realitě
vykládány pojmy „centrum strategických
služeb“ , „průmysl vyspělých technologií“
nebo „technologické centrum“, a co už je
nepřípustná „běžná výroba“, „běžný zpracovatelský průmysl“ atd. Na stránkách Czechinvestu se jako o strategických službách
hovoří např. o vývoji software, o centrech
sdílených služeb, o centrech zákaznické
podpory, centrech oprav high-tech výrobků
a technologií…

Logická otázka zní, zda to k něčemu bude.
Proč nová petice, když minulá neměla vliv?
Nebudu se schovávat za obligátní odpověď
„protože to vždycky má smysl, alespoň to
zkusíme“. Důležité totiž vždy především je,
zda se podaří vytvořit skutečně silný veřejný tlak – ten tady zatím s výjimkou argumentace jednotlivých poslanců a přechodné bouře na sociálních sítích nebyl. Mám
totiž pocit, že v tom je právě zakopaný pes
– mocným stačí přečkat pár dní a veřejnost
pak rezignuje. Ale po půl roce znovu zaplněná LETNÁ říká, že se něco mění. Takže:

Otázkou také je co nastane až se zjistí, že se
nedaří získat žádného strategického investora v kýžených oborech a developer (Technologický park/Gemo) již investoval nemalé
částky do rozvoje území a bude se domáhat
náhrady škod na dalších účastnících memoranda, kteří toto měli zajistit (alternativně by
od toho ovšem bylo možné upustit, pokud
by bylo možné území využít i jinak). To je
ovšem samozřejmě čirá spekulace, která je
zcela v rozporu s dosavadními zkušenostmi např. s dodržením předpokladu zástavby Horního lánu čistě bytovou výstavbou,
nebo s velmi dobrou ekonomikou projektu
olomouckého Akvaparku, který má navíc
grandiózní dopad na zvýšení turistického
ruchu v regionu.
V současné době se obec Hněvotín rozhodla
podat správní žalobu na nedostatečné vypořádání svých námitek k Aktualizaci č. 2a.
Je tedy určitá šance, že soud může platnost
aktualizace pozastavit do konečného rozhodnutí a nakonec i rozhodnout, že námitky
obce Hněvotín nebyly řádně vypořádány
a výsledek projednávání tedy není platný.
Přesto jsme se na veřejném shromáždění iniciativy 2018+ Olomouc a Milionu
chvilek pro demokracii 17. listopadu 2019
v Olomouci hlasováním rozhodli, že se
budeme kauzou zabývat – minimálně

Proč znovu petice?
předmětem petice je důrazný tlak na zrušení (revokaci) usnesení o aktualizaci –
tedy zcela nový požadavek
• 	podepsaní uvádějí svůj e-mail a je možné
je později informovat o dalším vývoji, zejména je pozvat na veřejné shromáždění
před Krajským úřadem
• 	takže pokud se podaří získat větší množství podpisů z Olomouce a okolí, bude
tím vytvořena mobilizační základna pro
další akce bez ohledu na různé názory
a politické preference podepisujících. Petice oproštěná od přimknutí se k nějaké
straně nebo ideologii tak umožní spojit
a sjednotit se všem, kterým na ochraně
půdy záleží
• 	v systému Petice24.com jsou přitom e-mailové adresy podepisujících spolehlivě chráněny proti zneužití, nikdo se proto
nemusí obávat spamování. Pořadatel petice ale zároveň může podepsané pohodlně
kontaktovat pomocí automatizovaného
oznámení serveru Petice24.com pro signatáře.
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Přehled akcí – prosinec 2019
Kdy veřejné shromáždění?
• 	není důležité uspořádat ho co nejdříve, ale v okamžiku, kdy bude mít šanci
na úspěch, tedy ve chvíli, kdy petice dosáhne výrazného ohlasu a lze zedy očekávat výraznou účast na shromáždění

4.12. • 16:00–18:00 • 2–10 let
tř. 17. listopadu 47 • 30 Kč

Mikulášský bál

• 	za nejpravděpodobnější lze považovat
druhou polovinu ledna 2020, v předstihu
před zasedáním zastupitelstva Olomouckého kraje, které je naplánováno na 17.
února 2020

Tradiční akce pro děti s Mikulášem, Čerty
a Anděly. Mikulášská nadílka dárečků, které
připraví rodiče svým dětem. Těšit se můžete
na soutěže, tanečky, vánoční písně a přání
krásných vánočních svátků.
Garant: Jarmila Břečková (731 444 445)

Text petice:

7.12. • 8:30 • tř. 17. listopadu 47 • 50 Kč

Povinnost chránit nejkvalitnější zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany vyplývá ze
zákona. Zástavba takové půdy je možná
pouze po náležitě prokázaném jiném veřejném zájmu, který převažuje nad veřejným
zájmem ochrany půdy. Veřejný zájem
na zástavbě kvalitní zemědělské půdy
u Hněvotína náležitě prokázán nebyl.
Proto žádáme zrušení (revokaci) usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne
23. 9. 2019, kterým byla vydána Aktualizace
č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, umožňující zástavbu zmíněného
území. Naléhavě žádáme všechny orgány
veřejné správy a samosprávy a další instituce i jednotlivce, všechny, kdo mají možnost
toto rozhodnutí ovlivnit ve prospěch zachování orné půdy, aby tak učinili.
Petici můžete podepsat přímo v okně níže,
pokud ale chcete dostávat další oznámení,
nezapomeňte prosím aktivně zakliknout
okénko „Pošlete mi e-mail, jakmile se objeví novinka o této petici“.
Podepsat můžete TAKÉ na adrese (a tuto
adresu můžete samozřejmě šířit – zvát
k podpisu přátele a známé – DĚKUJEME):
http://www.petice.com/Hnevotin
http://2018plus.cz/Hnevotin

Zlatá pálka

Turnaj ve stolním tenise, který se počítá
do celkového hodnocení amatérské ligy.
S sebou si vezměte pálku, přezutí do tělocvičny a sportovní oblečení. Turnaj je určen
pro děti a mládež školního věku a probíhá
v kategoriích: 2.–5. a 6.–9. třída.
Garant: Jaroslav Vraštil (725 499 992)
7.12. • 14:00–21:00 • tř. 17. listopadu
47 60 Kč (diváci), 150 Kč (tanečníci)

Battle in the house vol. 15

Patnácté pokračování taneční soutěže. Těšit
se můžete na battle hip hop do 15 let, hip
hop 15+, breakin do 15 let a house dance

vše 1 vs. 1. Hrát nám bude skvělý DJ Jasty.
Přihlášky (jméno, věk, crew, taneční styl)
posílejte na e-mail tanec@ddmolomouc.
cz do 1.12.2019.
Garant: Jitka Hrbáčková (778 708 812)

v kategoriích podle věku a pohlaví. S sebou
si vezměte pálku, boty do tělocvičny a sportovní oblečení .
Garant: Jaroslav Vraštil (725 499 992)

7.12. • 9:00–15:00 • Přírodovědecká fakulta

Vánoční strom pro zvířátka

Moravská část celostátního finále soutěže
v robotice. Slavnostní zahájení bude v 9:00
a ve 13:15 začne čtvrtfinále, semifinále a finále ROBOTGAME. Robot musí za daný
časový limit bezchybně splnit co nejvíce
zadaných úkolů.
Garant: Zuzana Trizmová (731 444 441)

Vánoční strom v ZOO

First Lego League 2019

12.12. • 17:00 • tř. 17. listopadu 47 • 40 Kč

Ubongo

Turnaj v této deskové hře plné rychlosti
a kombinačních schopností. Ubongo má
jednoduchá pravidla a vyvážený poměr
rychlosti a strategie. Je to hra ve svižném
tempu a napětí.
Garant: Radek Ježowicz (731 444 443)
14.12. • 8:30 • tř. 17. listopadu 47 Vánoč-

ní turnaj ve stolním tenise

Vánoční turnaj ve stolním tenise je určen
pro děti a mládež školního věku a probíhá

20.12. • 15:30–17:00 • Janského 1

Předvánoční setkání pro rodiče s dětmi spojené s výrobou jedlých ozdůbek pro zvířátka na naší zahradě. V rámci akce vystoupí
i členové Dramaťáku.
Garant: Kateřina Valušová (725 922 527)
21.12. • 10:00–12:00 • ZOO Olomouc

Společně ozdobíme stromky jedlými ozdůbkami a uděláme tak radost všem volně žijícím zvířátkům v areálu ZOO. Součástí akce
bude i společná procházka po ZOO. Sejdeme v 10:00 za vstupem do ZOO u výběhu
lemurů kata.
Garant: Kateřina Valušová (725 922 527)
do 13.12. • tř. 17. listopadu 47

Jak na Sluňákově kreslilo slunce

Výstava prací účastníků tradiční Letní fotografické dílny, která probíhala ve Sluňákově.
Garant: Vladimír Janek (731 444 449).

Dětský jarmark a Vánoční prohlídky hradu Šternberk
DĚTSKÝ VÁNOČNÍ JARMARK +
KNIHTISK Z VÝŠKY
TERMÍN: 7. 12. 2019, 10–16 hodin
VSTUPNÉ: 30 Kč
Vrcholem adventu na hradě Šternberk bude
tradiční DĚTSKÝ VÁNOČNÍ JARMARK,
který se uskuteční v sobotu 7. 12. 2019. Začátek je naplánován na 10 a konec na 16 hodin. Připraveny budou tvořivé dílničky pro
děti i rodiče zaměřené na výrobu vánočních
ozdob a dekorací, svícnů, svíček, malování
na sklo, zdobení perníčků a mnoho dalších
aktivit. Program ve vnitřních prostorách
hradu doplní dřevěný betlém v životní velikosti instalovaný na dolním nádvoří. Vstupné na jarmark činí 30 Kč, jednotlivé dílničky
si dětí hradí samostatně.
Součástí jarmarku bude netradiční tiskařská dílna KNIHTISK Z VÝŠKY. Dílnu
povede pan Roman Prokeš, principál studia
Bez kliky, herec, loutkař, tiskař a výřečník.
Zábavnou formou seznámí návštěvníky
s historií tisku, předvede a vysvětlí techniku
tisku a každý návštěvník bude mít příležitost natisknout si vlastní upomínkovou kartu. Tiskařská dílna bude v rámci vstupného
na jarmark přístupná zdarma.

Hrad Šternberk
navštíví i tým rádia
Blaník, jehož stánek
naleznete na nádvoří
hradu. Níže naleznete krátkou anotaci“
„Vánoce přicházejí a my jedeme opět
za vámi! Náš blanický tým se na vás
těší a samozřejmě
nepřijedeme s prázdnou. Také letos vám
budeme
rozdávat
voňavý
vánoční
punč! K tomu jsme si pro vás připravili voňavé perníčky s naším blanickým sluníčkem
a pro ty, kteří mají rádi písničky z BLANÍKU, máme ještě něco… naše album „20
LET HEZKY ČESKY“, kde najdete našich
20 nejoblíbenějších českých písniček za 20
let rádia BLANÍK.“
VÁNOČNÍ PROHLÍDKY HRADU
TERMÍN: 30. 11. / 7. 12. / 14. 12. 2019,
10–14 hodin
VSTUPNÉ: 150 Kč / 110 Kč / 400 Kč

Na prosincové soboty připravujeme Vánoční prohlídky hradu Šternberk. V rámci
prohlídek návštěvníci uslyší zajímavé informace o historii Vánoc, vánočních tradicích a zvycích, jak slavila Vánoce šlechta
i prostý lid. Hrad Šternberk bude otevřen
v soboty 30. 11., 7. 12. a 14. 12. 2019 vždy
od 10 do 14 hodin. Interiéry hradu doplní
slavnostní vánoční výzdoba, betlémy, historické hračky a mnoho dalších vánočních
artefaktů.
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Prosincové kulturní akce ve Velké Bystřici
Jindřich Štreit a Jan Šibík: 30 let
svobody

1. 12. – 20. 12. (po – pá) 8:30 – 17:00 ● galeriezet
Jindřich Štreit – nestor české fotografie. První impulz k fotografování dostal od otce.
Od roku 1994 je samostatný fotograf. Je členem Sdružení Q Brno, Spolku olomouckých
výtvarníků, Foto Forum Praha a Umělecké
besedy v Praze.
Jan Šibík, ikona české reportážní fotografie,
vystavuje snímky z doby sametové revoluce.
Fotografie zobrazují okolnosti celkem čtyř
událostí – demonstrací v Československu v letech 1988-1989, pádu berlínské, samotné sametové revoluce v Československu a revoluce
v Rumunsku.
Výstavu můžete zhlédnout do 16. ledna 2020.

Výstava fotografií řeky Bystřice

1. 12. – 31. 12. (po – ne) ● Zámecký park
Po celý prosinec bude v bystřickém parku pod
širým nebem volně přístupná výstava velkoformátových fotografií s tematikou řeky Bystřice. Připravil Václav Břeha.

Sv. Mikuláš a rozsvícení vánočního
stromu

Adventní koncert smyčcového tria

15. 12. (ne) 18:00 – 19:00 ● galeriezet
Kruh přátel hudby Velká Bystřice zve na předvánoční koncert Smyčcového tria pedagogů
kroměřížské konzervatoře (Jan Schulmeister
– housle, Pavel Nikl – viola, Kamil Žvak –
voloncello). Spoluúčinkují Kateřina Zonová –
soprán a Eva Zonová – klavír. Zazní skladby
F. Schuberta, L. van Beethovena, J. Masseneta a na závěr výběr z českých a moravských
koled.

Zpívání u vánočního stromu

21. 12. (so) 16:00 – 17:00 ● Zámecké náměstí
Vánoční svátky v Bystřici začínají sousedským setkáním u stromečku na náměstí. Společně si zazpíváme koledy, bude nás hřát ohnivá vatra a zevnitř punč, grog nebo horký čaj.

Pouštění skořápkových lodiček

21. 12. (so) 17:00 – 18:00 ● Zámecké náměstí
Plamínky svíčiček na vratkých „korábech“ se
odrážejí v natěšených dětských očích i na vodní hladině. Propluje ta vaše lodička celou plavbu tunelem pod Nadační až do cíle v Zámeckém parku.

Štědrovečerní troubení

5. 12. (čt) 17:00 – 19:00 ● Zámecké náměstí,
amfiteátr
Bystřičtí mikuláši, andílci, čerti i všechny
ostatní hodné děti přijďte na Zámecké náměstí. Se svou družinou tam přijede svatý Mikuláš, nadělí dárečky, převezme vaše vánoční
přání z Ježíškovy pošty a na závěr rozsvítí
vánoční strom.

24. 12. (út) 21:15 – 21:45 ● ŘK kostel
Je po štědré večeři, stromeček svítí, dárky jsou
rozdány a nad Bystřicí zní z kostelní věže slavnostní hlas trubek, aby znovu ohlásil velkou
novinu o Božím narození.
Akce z cyklu Hanácký rok v Bystřici. Za finanční podpory Olomouckého kraje.

Krakonošův klobouk

24. 12. (út) 22:00 – 23:30 ● ŘK kostel a Husův
sbor
Zvony bystřických kostelů svolávají na půlnoční: Všichni lidé dobré vůle pojďte se společně radovat a zpívat. Narodil se Kristus Pán,

8. 12. (ne) 14:00 – 15:30 ● KD Nadační
Divadelní soubor Osvětové besedy Velká Bystřice zve na derniéru pohádky Věry Šimkové
s písničkami Ivana Kakuly.

Půlnoční mše

veselme se!
V podání příležitostného orchestru a rozšířeného velkobystřického chrámového sboru
zazní vánoční mše Zdeňka Lukáše „Radujeme
se všichni v Pánu“.

Živý betlém

25. 12. (st) 17:00 – 18:00 ● ŘK kostel
Narozený Ježíšek v prostých jesličkách, Maria, Josef, pastýři a zvířátka – betlémský obraz
ožívá u kostela díky hercům Velmi Amatérského Divadla místní jednoty Orel.

Štěpánské koledování

26. 12. (čt) 18:00 – 21:00 ● KD Nadační
Tradiční vánoční setkání se souborem Haná
letos netradičně se slavnostním programem
k oslavě významného životního jubilea pana
Jiřího Čady.

Divadelní silvestr

31. 12. (út) 10:00 – 14:00 ● KD Nadační
Divadelní soubor Osvětové besedy Velká Bystřice zve na V. divadelní silvestr aneb „My slavíme první“. Těšit se můžete na komedii Dave
Freemana „Dovolená s rizikem“, sálový ohňostroj, bohatý raut a láhev sektu na každém
stole. Vstupenky s místenkou v ceně 200 Kč
je možné zakoupit pouze v předprodeji v Kulturním a informačním centru Velká Bystřice.

KULTURNÍ PŘEHLED
PROSINEC 2019

VÝSTAVY
Zámecká galerie

po – pá, 9.00 – 12.30 a 13.00 – 16.00 hodin

1. 12. 2019 – 2. 1. 2020

Obrazy Josefa Lady

1. prosince v 15.00 hodin – Zahájení
výstavy reprodukčních obrazů / prodej
pohlednic Josefa Lady v TIC Konice

KONCERTY
Středa 4. prosince v 19.00 hodinn
Koncertní sál zámku

Adventní koncert

Zdislava Bočková – soprán
Marta Vašková – klavír

Vstupné 120 Kč, pro členy KPH 100 Kč, ZTP
a děti -50%, učitelé a žáci ZUŠ zdarma.

Čtvrtek 26. prosince v 17.00 hodin
Kostel Narození Panny Marie v Konici
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

Vánoční koncert

Chrámový sbor Schola a hosté
Vstupné dobrovolné

DIVADLA
Předprodej v TIC Konice, tel. 582 334 987
Ve středu 11. prosince v 19.00 hodin

Čarodějky v kuchyni – KD Jesenec
V sobotu 11. ledna v 19.00 hodin

Turecká kavárna – KD Jesenec
AKCE
Partner Zeleného kruhu Olomouc

Neděle 1. prosince v 17.00 hodin
Masarykovo nám. Konice

Rozsvěcení vánočního stromu
Zapálení 1. svíce adventního věnce s hudebním doprovodem Asheny & Kohna

Sobota 14. prosince v 9.00 – 21.00 hodin
Masarykovo nám. Konice

Vánoční trhy v Konici – 25. ročník

Vánoční stánky, keramika, dřevěné, proutěné výrobky, kovář, prodej ryb, punč, zabíjačkové speciality …
PROGRAM:
HERRGOTT a vánoční hosté, ZUŠ Konice
– KONÍČEK, FLAMES a OCEÁN, NAOSTRO,
DĚDA MLÁDEK ILLEGAL BAND, OHŇOSTROJ,
vánoční TOMBOLA, TAMDEM
DOPROVODNÝ PROGRAM: 9.00 – 17.30
hod. otevřena galerie zámku Konice s vánoční výstavou obrazů Josefa Lady, 12.00 – 17.00
hod. – odpoledne otevřených dveří Komunitního centra v Konici s tematickou výstavou
(bývalá sokolovna) a doprovodem žesťového
kvintetu – Holóbkova Mozeka

ZÁMEK
Otevřeno od pondělí do pátku 9.00–12.30

a 13.00–16.00 hod.
Zajišťujeme prohlídky zámku Konice a expozic Muzea řemesel Konicka, z. s. Víkendy
mimo sezónu pouze na objednání! Doba trvání prohlídky je 45 minut. Po dobu prohlídky mohou být TIC Konice a výstavní galerie
uzavřeny. Vstupenky zakoupíte v TIC.
Informace: 739 333 721, 582 334 987
Správce zámku: 602 934 905

KNIHOVNY
KONICE – v 1. patře konického zámku

Půjčovní doba: pondělí – středa – pátek
9.00–11.00 a 11.30–16.00
Služba – balení knih – tel.: 582 396 487
www.konicka.knihovna.cz

Křemenec - půjčovní doba: pátek – zimní
čas 16.00 – 17.30, pátek – letní čas 17.00
– 18.30 hodin
Nová Dědina - půjčovní doba: sobota – lichý týden 14.00 – 15.00 hodin

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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Vánoční sbírka ve Středisku SOS

Knihovna města Olomouce
Osobnosti střední Moravy 2020

Mikulášův zvoneček

Knihovna připravila i letos kalendárium
významných lidí působících v různých oborech, kteří jsou spjati s naším regionem svým
narozením, působením či úmrtím. Výběr
kladl důraz na žijící osobnosti a také na co
nejtěsnější sepětí s regionem střední Moravy. Navíc u každého měsíce je věnován větší
prostor jedné vybrané inspirativní osobnosti,
která si pro čtenáře připravila krátký medailonek i s fotografií. Brožuru je možno získat
zdarma jak v ústřední budově, tak na všech
pobočkách Knihovny města Olomouce.

Mikuláš s čertem při svém putování ztratili
zvoneček, který byl naposledy spatřen na pobočce Jungmannova. Kdo přijde ve čtvrtek 5.
prosince 2019 mezi 13. a 18. hodinou, najde
jej a zazvoní, dostane od knihovnic drobnou
odměnu.

Vánoce na Ukrajině
Ve spolupráci s Centrem na podporu integrace cizinců pro Olomoucký kraj se s rodilými
Ukrajinci budeme v úterý 3. prosince 2019
v 16:30 hodin na pobočce Jungmannova těšit
na Vánoce. Oni nám přiblíží ty svoje.

Mikulášské překvapení
Celostátní projekt věnovaný podpoře čtenářství dětí již od narození pokračuje setkáním
rodičů či prarodičů s těmi úplně malými
dětmi ve středu 4. prosince 2019 v 10 hodin
na pobočce Brněnská. Děti čeká krátký program spojený s knížkou, hrami, vyráběním
a hledáním mikulášského překvapení.

Klub deskových her
Klub deskových her se sejde v pondělí 9.
prosince 2019 od 15 do 18 hodin v budově
na náměstí Republiky. Přivítáme i na další
zájemce, kteří si mohou zahrát klasické či
nové stolní hry. Hry si lze i půjčit domů. Přihlášení buď v knihovně nebo na deskovky@
kmol.cz. Přednost mají členové klubu.

Vánoční dílničky
Ve čtvrtek 12. prosince 2019 od 12 do 17 hodin v oddělení pro děti a mládež na náměstí
Republiky si mohou malí i velcí vyrobit jmenovku na dárek, vánoční záložku do knížky
nebo ozdobu na stromeček, na pobočce Brněnská pak mezi 13. a 18. hodinou dekoraci na štědrovečerní stůl nebo k zavěšení
do okna.

Herní odpoledne
Do klubovny budovy na náměstí Republiky
mohou přijít všichni, kteří si chtějí porov-
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nat své znalosti, hbitost
a rychlý úsudek s ostatními. Užijí si zábavu s dalšími chytráky nebo
využijí vlastního těla při studiové střílečce
The Shoot či sadě sportů Sports Champions.
Těšíme se v úterý 17. prosince 2019 od 16
do 18 hodin, vhodné je se předem přihlásit
na 585 545 129.

VÝSTAVY
Budovu na náměstí Republiky oživují snímky vsetínského rodáka Pavla Machalky
(*1959) žijícího v Přerově. Jeho tzv. street
foto bude možno zhlédnout až do konce roku
2019.
Pobočka Jungmannova nabídne v listopadu
a v prosinci 2019 snímky hanácké krajiny
a zajímavých staveb pořízených z dronu.
Stojí za nimi olomoucký rodák Tomáš Zrnka.
Cyklus dvanácti obrazů malovaných technikou klasické olejomalby po dobu dvanácti
měsíců ve dvanácti úplňcích nazvaný Luna
v obraze(ch) představuje do konce prosince
2019 na pobočce Brněnská výtvarnice Soňa
Zapletalová.

S blížícím se adventem začínají i ve Středisku SOS
pro vzájemnou pomoc občanů v Olomouci přípravy
k uskutečnění projektu „Vánoce pro osamělé“, což
znamená pro pracovníky střediska a ochotné dobrovolníky připravit vánoční balíčky. Tyto balíčky
pak budou roznášet osamělým a nemocným seniorům a kromě této služby bude připraveno posezení
na Štědrý den, kdy lidé bez rodinného zázemí stráví
a prožijí alespoň částečně vánoční atmosféru klidu
a pohody.
Aby bylo možno tuto radost z dárků a pohoštění připravit, obracíme se na Vás s prosbou o pomoc, milí čtenáři těchto řádků, kdo můžete přispět
ke zdaru tohoto záměru. Přijímáme vánoční pečivo, cukroví, ovoce, čaje, trvanlivé potraviny a hygienické potřeby, avšak nejlépe do 18. prosince.
A to ve třech našich provozovnách – v Praskově
16 (nedaleko tramvajové zastávky U Bystřičky),
v Kateřinské 10 (mezi tržnicí a Dolním náměstím)
a ve Slovenské 8 (poblíž Galerie Moritz). Otevřeno
je: v pondělí až pátek od 9 do 17, v sobotu od 8
do 12 hodin. Děkujeme!

Podrobnější info na:
www.strediskosos.cz,
kontaktní tel.: 585 220 050.

Vánoční nadílka

pro osamělé
a nemocné
Olomoučany

Vážení spoluobčané, darujte i Vy vánoční radost
lidem bez vlastního rodinného zázemí.
Do Střediska SOS můžete přinášet vánoční pečivo, cukroví,
ovoce, čaje, drobné dárky, hygienické potřeby, trvanlivé potraviny,
a to nejlépe do 17. 12., abychom z Vašich darů stačili včas udělat
vánoční balíčky a předat je osamělým a nemohoucím starším
lidem v domovech důchodců a v jejich domácnostech.

Vaše dary bude přijímat

RNDr. Lenka Prucková, ředitelka

Středisko SOS

pruckova@kmol.cz

pro vzájemnou pomoc občanů, z.s.

Praskova 16
Kateřinská 10
Slovenská 8

Vědecká knihovna provádí historií turistiky
Vernisáží a koncertem zahájila Vědecká
knihovna v Olomouci nejvýznamnější akci
svého podzimního programu. Tou je výstavní projekt Na Jeseníky!, zaměřený na historii
turistiky v Jeseníkách, jenž se skládá ze dvou
výstav a knihy, kterou v olomouckém Jazz
Tibet Clubu pokřtil výtvarník a hudebník Jaromír Švejdík.
Myšlenka na zpracování tématu vznikla v souvislosti s objevem vůbec první turistické mapy Jeseníků datované do roku
1881, která se dochovala v jediném exempláři uloženém právě ve Vědecké knihovně
v Olomouci. Spolu s ní uchovává knihovna
řadu dalších materiálů přibližujících rozvoj
cestovního ruchu v nejvyšších moravských
horách. Návštěvníci výstavy a čtenáři knihy
se tak mohou například dozvědět, jací lidé
byli pro rozvoj turismu zásadní nebo jaký
vliv měla v tomto směru lázeňská centra. Vedle toho publikace ukazuje proměnu zájmu
o hory a jejich vnímání v kontextu evropské
kultury, tedy kdy, jak a proč lidé do Jeseníků
začali putovat, a tím hory přetvářet – budovat značení, vyhlídky, rozhledny, první chaty
nebo vydávat turistické průvodce a mapy.

„Knihu jsem pojal jako poctu horám,
a to nejen Jeseníkům, ale také Králickému
Sněžníku a Rychlebských horám, které
jsou například v porovnání s Krkonoši nebo
Šumavou stále přehlížené a podle mého
názoru neprávem. Vedle toho má kniha
za cíl ozřejmit prvopočátky turistiky v Jeseníkách a její následný rozvoj až do roku
1945,“ říká autor výstavy i publikace, historik Vědecké knihovny v Olomouci Jiří
Glonek.
Výstavu v knihovní Galerii Biblio zahájil v historickém kostýmu její autor spolu
s ředitelkou knihovny Ivetou Tichou a náměstkem hejtmana Olomouckého kraje
Milanem Klimešem. Ten je sám velkým
jesenickým patriotem a v této souvislosti
mimo jiné připomněl letošní výročí 50 let
vzniku Chráněné krajinné oblasti Jeseníky.  
Program slavnostního zahájení pokračoval v Jazz Tibet Clubu vyprodaným koncertem Letní kapely Jaromíra Švejdíka.
Známý hudebník a výtvarník navrhl obálku
publikace, kterou před zahájením koncertu
také pokřtil vodou z Divoké Desné.

po - pá
so

9 - 17
8 - 12

Za krásnou Olomouc
Vážené dámy, vážení pánové,
obracíme se na Vás s pozváním na výroční schůzi spolku Za krásnou Olomouc, která proběhne 12. prosince.
Detaily naleznete v pozvánce. Rádi uvítáme nové členy, pro váhavé jednoduše shrneme spolkové aktivity letošního roku, informujeme o plánech i aktuálním stavu
ožehavých „kauz“.

Výstavu Na Jeseníky! je v Galerii Biblio
možné navštívit do konce roku, a to v době
otevření knihovny. Menší doplňková expozice bude v nejbližších dnech k vidění také
v olomoucké nákupní Galerii Moritz, která je
jedním z partnerů projektu. Vedle ní podpořily
vznik publikace také Olomoucký kraj, město
Jeseník a dalších subjekty. Knihu je možné
zakoupit nebo objednat přímo ve Vědecké
knihovně v Olomouci, v nejbližší době bude
distribuována také do obchodní sítě.

Ta nejožehavější - Šantovka Tower - si již tradičně zaslouží větší pozornost. Jelikož jsme bez uspokojivého
výsledku vyčerpali všechny řádné opravné prostředky, rozhodli jsme se k (možná) již poslednímu kroku:
pouklízet na stole a předat případ povolanějším. Pro
profesionální právnické služby nám velmi pomůže
vaše finanční podpora, o niž vás touto cestou prosíme.
Jakoukoliv finanční čásku, kterou na tento účel darujete, zdvojnásobí naše partnerská Nadace VIA. Děkujeme!
S pozdravem, za spolek

Martina Mertová

Za krásnou Olomouc, zapsaný spolek
779 00 Olomouc, Kosinova 7

IČ: 22689931
bankovní spojení: Raiffeisenbank, č.
ú.: 3324717001/5500

www.krasnaolomouc.cz
e-mail: krasnaolomouc@gmail.com
FB: https://www.facebook.com/krasnaolomouc/
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Z hněvotínské vycházky

Z hněvotínské vycházky
Nově otevřená hospoda v Hněvotíně se stala v sobotu 9. listopadu místem srazu myslivců Mysliveckého spolku Blata Hněvotín
a jejich hostů, kteří se zde sešli na první
letošní vycházce na drobnou zvěř. Přicházející myslivci přecházeli hned od zápisu
prováděném místopředsedou MS Pavlem
Pospíšilem a Rosťou Parákem ke kontrole
zbraní a dechové zkoušce prováděné Policií. Výsledek byl u všech kontrolovaných
negativní. Hned po usednutí následovala
snídaně, hovězí vývar s pečivem.
Nástup byl v 9.00 hod. před Kulturním
domem. Na dnešní vycházku nastoupilo 38
střelců,12 lovecky upotřebitelných psů a 2
honci, znělo hlášení mysliveckého hospodáře Pavla Tomana předsedovi MS MUDr
Pavlu Andršovi. „Vážené dámy, vážení pánové,vážení hosté.Vítejte na dnešním prvním honu MS Blata Hněvotín na drobnou
zvěř. Ráno jsme byli kontrolováni Policií
ČR, tak jsme všichni čistí, uchovejme si to
prosím až do poslední leče,” a předal slovo
hospodáři. „Dámy a pánové, dovolte, abych
vás přivítal na první lovecké akci tohoto
roku. Připomněl, že nás letos opustili dva
naši členové, pan Čestmír Všetička a Miroslav Hanák. Jejich památka byla uctěna
minutou ticha.
K organizaci honu. Protože nám počasí
opravdu nepřeje, bude se dnešní vycházka
skládat z pěti leči. Po třetí leči bude následovat přestávka na Výrovce, kde nám
Standa Ošťádal s Vladimírem Lukášem připravuje občerstvení. Do jednotlivých lečí se
budeme přesouvat auty a před každou lečí
vám řeknu, co se bude dít. Střílí se bažant
kohout, kachna, zajíc a zvěř škodící myslivosti zákonem povolená. Dbejte na bezpečnost a kázeň, kterou budou sledovat závodčí
Pospíšil P., Parák R., Handl V., Nezhyba L.
a nad tím bude mít dozor Vladimír Špičák.
Lovte pouze a jen vyspělou zvěř. Protože
dnešní přírůstek je tak velký, že ještě dnes
jsou vidět zajíci velikosti morčat. Využívejte
reflexní prvky, vesty, hlavně ve druhé leči,
kde se mohou objevit prasata. Důležité je,
abychom se zde zase setkali ve zdraví.“
Nástup ukončil předseda slovy: „Přeji vám
pěkné lovecké zážitky a dnešnímu honu provolávám Myslivosti a lovu zdar.“
Po odtroubení se nastoupilo do aut a odjelo do prostoru první leče. Tato byla po lovecké stránce zklamáním, ne jinak dopadla
také druhá leč. Zato třetí leč přinesla očekávaný výsledek, ulovena byla také liška.
A tak se na svačinu odjíždělo zvesela.
Na Výrovce jsme byli již netrpělivě očekáváni službu konající směnou. Kabanos
z udírny, kterého dostal každý takový kus,
jak si řekl a horký čaj přišel v tomto sych-
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ravém počasí všem vhod. Po svačině a malém odpočinku jsme se
rozjeli do čtvrté a páté leče. Po jejím ukončení následoval přesun
na místo ranního nástupu, kde byl
proveden slavnostní výřad.
V ohrádce z chvojí ohraničené
čtyřma ohni ležela liška, 20 zajíců, 7 bažantích kohoutů a jedna
kachna. Tak také odeznělo hlášení
mysliveckého hospodáře předsedovi MS. Ten poděkoval a oslovil
nastoupené účastníky vycházky. Trubač předseda MS Dr. Andrš s mysliveckým hospodářem
„Vážené dámy, vážení pánové, Pavlem Tomanem
chtěl bych vám moc
poděkovat za pracovitost a ukázněnost
v lečich. Myslím, že
na to počasí se kterým jsme ráno začali, tak ten výsledek
je velice pěkný, jak
co do množství, tak
co do pestrosti. Děkuji ještě jednou,že
jste se o to přičinili“
a předal slovo mysliveckému hospodáři.
„Dámy a pánové,
chtěl bych vám i já
poděkovat za dnešní Svačina výdej kabanosu vydává St. Ošťádal, pomocník Vl. Lukáš
průběh téhle té společné vycházky. Nebyl jsem dlouho na takhle pěkném, klidném medaili krále honu a úlomek, který můžete
honu. Byl to jeden z nejpěknějších honů, nosit do rozbřesku zítřejšího slunce. Gratukteré jsem v Hněvotíně absolvoval. Nicmé- luji a lovu zdar.” Následovalo sborové „Ať
ně přikročím k jedné tradiční věci, to jest žije král!“
Výřad byl ukončen hlasitým provoláním
korunovace krále honu. Kandidátů dnes
bylo více, nicméně vrcholem a ozdobou bylo Myslivosti zdar, pozváním na poslední leč
ulovení lišky a tuto lišku ulovil jeden z nej- do hospody v Kulturním domě, kde bylo
starších členů MS pan Jaroslav Ondrisek. připraveno pohoštění, kančí výpečky se
Je mi milou ctí vám předat gleit krále honu, zelím a knedlíkem. Volnou zábavu, která

Trubač Dr. Andrš u výřadu

následovala, nakrátko přerušilo losování tomboly, kterou řídil
Pavel Pospíšil s asistentem Pavlem Tomanem.
Tombola byla bohatá, takže nejeden host odjížděl spokojen
se zajícem. Já sám jsem vyhrál kachnu, kterou jsem daroval
kamarádovi. Za drobné dary děkujeme členům MS a hostům,
kteří tímto splnili svou nepsanou povinnost. Po tombole volná
zábava pokračovala i když v menším počtu až do pozdních hodin. Přesto, že jsem si ani nevystřelil, odjížděl jsem po rozloučení s kamarádem Petrem Kubíčkem do Olomouce spokojen
a plný loveckých zážitků z pohodového honu, které nezkazila
ani nepřízeň počasí.
Rudolf Krč

Společná fotka z leva
Král honu Jaroslav
Ondrisek, předseda
MS Dr. Andrš a myslivecký hospodář
P. Toman

Podílejí se na plnění programu péče o krajinu
V sobotním mlhavém ránu 26. října jsem v prostoru nové cyklostezky zachytil v plném pracovním nasazení členy Mysliveckého spolku
Bělkovice-Lašťany, kteří vysazovali stromky a keře v prostoru kolem tůně u remízku
a celé polní cesty, táhnoucí se od cyklostezky
až po silnici směřující z Bělkovic na Vésku.
Svolanou brigádu vedl předseda MS Bělkovice
Lašťany Jiří Heginger za odborného dohledu
mysliveckého hospodáře a místostarostu obce
Ing. Evžena Bukora. Velkou pomocí brigádníkům bylo auto a přívěsný vozík Miroslava
Hopa, který sazenice stromků a keřů na vyměřená místa rozvážel.
Při rozhovoru jsem také zjistil, že snahou
myslivců je nejen zachování a udržování zeleně, ale také návrat  původní zvěře do přírody. V našem případě se jedná o návrat bažanta
obecného do naší honitby, ze které téměř vymizel. Iniciátorem a hlavním otcem této myšlenky   zazvěřování je Josef Tureček, který
s Miroslavem Hopem, jeho syny a Miroslavem
Kráčmarem vybudovali odchovnu bažantů,
kde mají tři chovná hejnka, o které se společně
s ostatními členy MS starají.
Letos již vypustili do přírody čtyřicet kusů
bažantů a po honech mají připravených k vypuštění dalších padesát kusů. Samozřejmě, že
krom krmení se také starají o ochranu odchovny proti predátorům. Letos u odchovny již odchytli dvě lišky, kunu a jednoho mývala severního. Jen pro upřesnění – vypuštění bažanti se
u nás neloví.

Odchovna s voliérou

Jak je vidět, myslivci podporu a zlepšení dochovaného
přírodního a krajinného prostředí berou skutečně vážně,
za což jim právem patří poděkování.Teď je jen na nás
všech, abychom v nastoupené
cestě ochrany a zlepšování
životního prostředí nadále pokračovali.
Rudolf Krč

Předseda Jiří Heginger uvazuje první
zasazený stromek
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Slavnostní mše svatá za legitimního krále

Toto číslo vyšlo s podporou Lékárny U černého orla v Prostějově

