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Drobné památky Okluk
Ekocentrum Iris v lednu
Snižování čapích hnízd
Setkání mladých šermířů

Vážení čtenáři,

závěr roku na hradě Šternberk

společně otevíráme 29. ročník vydávání časopisu
„Zelení a doba“ a dovolte při této příležitosti stručný historický exkurs.
Časopis začal vycházet v roce 1990 pod hlavičkou Okresního sdružení Strany zelených v Olomouci pod názvem „Zelení vzteky“. V roce 1993
přešel pod občanské sdružení Zelený kruh Olomouc a změnil svůj název na „Zelení a doba“.
Prvním šéfredaktorem byl Jiří Jurečka, štafetu postupně převzali Vladimír Coufal a MUDr. Vladislav
Raclavský, Ph.D. K duchovním otcům měsíčníku
patřili také RNDr. Martin Tichý a Bc. Miroslav Petřík, kteří stáli v čele redakční rady. Pod vedením
těchto osobností a za stálé spolupráce uznávaného výtvarníka Jiřího Komára Jurečky si časopis udržoval vysokou úroveň. V roce 1996 převzal funkci
šéfredaktora MUDr. Pavel Andrš. Časopis vychází
nákladem 2 500 výtisků, je zasálán předplatitelům
a volně prodejný v distribuční síti PNS.
Ve své dnešní podobě se snaží přispívat k ochraně přírodního a kulturního dědictví, hájit tradice
a odkaz našich předků, upevňovat křesťanské prin-

cipy, podporovat neziskové organizace a spolky. Snaží se být širokou diskusní a názorovou platformou
k problémům, které přináší „doba“ lidem vyznávajícím podobné hodnoty. Obsahově je časopis cílen
na dění v Olomouckém kraji, ale nevyhýbáme se ani
některým globálním problémům.
Také v letošním roce budeme vycházet jako měsíčník na recyklovaném papíru v rozsahu 16 stran.
V elektronické podobě je k dispozici na www.kcolomouc.cz. Jeden výtisk bude i nadále za 7,- Kč, roční předplatné 70,- Kč můžete případně poukázat
na účet číslo 159544384/0300, do zprávy pro příjemce uveďte svoje jméno, u nových předplatitelů
také adresu. S potěšením uvítáme Vaše příspěvky,
zkušenosti, podněty a informace o Vámi připravovaných akcích, prostě vše, co by nás mohlo něčím potěšit a obohatit. Rádi bychom pro Vás připravili další
historické vycházky a 19. ročník Letní folkové scény
na Michalských schodech v Olomouci. Děkujeme
všem sponzorům, příznivcům a předplatitelům, přejeme hezký a úspěšný rok 2020.
				Redakce

Knihovna města Olomouce
Po Jižním Tibetu
Za krásnou Olomouc
Muzeum kočárů
Z hradu do zámku
Rodinný Penzion Majorka
DVA OBRAZY/SOCHY
Štědrý večer v SOS
Z příkazského bažantího honu
Arcivévoda navštívil Prahu

Tříkrálový pochod v Praze
Sestry a bratři, Bohu milí stoupenci našeho pana krále, naší paní…
Takže stojíme před rozhodnutím – rezignoPo pustošivých husitských válkách
se v českých zemích ustavilo Království
dvojího lidu,Království d, kališníků a katolíků, jak jej v roce 1485 kodifikoval
kutnohorský mír. Ke Koruně se hlásili jak
pobělohorští protestanští exulanté, tak čeští barokní vlastenci, tzv. historického českého státního práva se proti vídeňskému
centralismu dovolávala šlechtická i měšťanská opozice, s odvoláním na Korunu
se organizovali studenti, sedláci i dělníci.
Po rakousko-uherském vyrovnání, které
obešlo starobylou a slavnou Korunu českou, se táborů lidu a poutí na hory za české královské právo účastnily statisíce lidí.
Nenechme si ideu Koruny, která po staletí
provázela generace našich předků v časech
zlých i dobrých, vzít bezbožnými, všehoschopnými hochštaplery.
Republikánský Hrad společnost rozděluje,
vyvolává v lidech zášť, štve jedny proti druhým, aby nebylo vidět na jeho falešnou hru.

Z pražského Hradu je krám, kde se vyprodávají české země třeba i zločinným čínským
maoistům, jen když juany cinkají. Za tisíc
let, co tento hrad stojí, jsme se neklaněli nikdy tak poníženě hluboko, bez sebemenších
zábran před zlaťáky.
Dědičná monarchie není postavena na penězích, demagogii, předstírání něčeho, co
není. Královskou korunu nelze uplatit ani
si ji koupit. Vychází ze vztahu mezi mužem a ženou a není v lidských silách jej
nějak ovlivnit. Je Korunou Adama a Evy,
předobrazem vztahu mezi lidmi. Je pečetí
člověčenství. Koruna stát reprezentuje i polidšťuje.
Panovník není národní mesiáš, či tribun
lidu s autokratickými rysy, který se ve jménu lidu staví nad parlament, pohrdá tradicí
a zákony, stejně jako národem, na který
se demagogicky odvolává. Je to člověk
z masa a krve, který je od dětství vychováván k tomu, aby zemi sloužil. Lidem, půdě,
ptákům. Je jeden z králů Krále králů, který
dějiny posvěcuje, ale zároveň láme jejich
temnou moc. Jeho vláda je světlo, pokoj

a mír, které republikáni, spřádající v přítmí
intriky, tolik nesnášejí.
Toto zhovadilé ďáblem neustále poštívané
plemeno bez ustání tráví mysli a duše lidí,
stejně jako vodu, půdu a ovzduší. Není podrazu, kterého by se nedopustilo, není nízkosti, ke které by se nesnížilo. Republikáni
věří v dějinný pokrok, v neomezený růst,
klaní se systému nekonečné nabídky a neomezené spotřeby, jako kdyby to byl svatý
grál, nedokáží kriticky uvažovat, nechají
si nakukat každou pitomost, věří lžím jako
písmu svatému, žijí od slevy ke slevě, jsou
mstiví, závistí, sobečtí a nedokážou projevit
sebemenší velkorysost.
Třikrát tfuj, tfuj tfuj!
Zlomme konečně tu kletbu černokněžníků
nad druhdy slavným českým královstvím,
přemožme draka egoismu, malosti, nízkosti, který se usídlil na hradě našich králů a šíří
odtud nenávist a zášť do kraje. Buďme svobodnými a hrdými poddanými Koruny, která ve jménu betlémského pacholátka rány
zaceluje, lidské mysli tiší, nakuřuje je vůní

Pokračování na str. 6
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Protivanovsko

Průčelí s věží
kostela

Drobné památky Bukové
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Drobné památky Bukové
Zvonice
po opravě

Kamenný kříž
u zvonice

Kamenný kříž z r. 1908 u polní cesty k Suchému
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Vesnice Buková leží v širokém žlebu náhorní roviny Drahanské vrchoviny, asi v polovině vzdálenosti mezi Prostějovem a Boskovicemi. Patří k těm nejodlehlejším vesnicím
v regionu. Její katastr je veliký a má tvar
trojúhelníku s useknutou horní špicí. Kolem
vesnice jsou kamenitá pole a louky, které
obklopují rozsáhlé lesy. Západně od něj je
nejvyšší vrchol Drahanské vrchoviny Skalky, vysoký 734 m.n.m. Jsou tu čtyři chráněná území, většinou mokřady a rašeliniště.
Podle místní pověsti vlastnila obec Buková
kdysi veliké množství lesa v širokém okolí.
Každý sedlák měl 20 měřic pole a 40 měřic lesa, takže v 18. století se říkalo, že jsou
na Moravě dvě nejbohatší obce – Hněvotín
u Olomouce bohatý na pole a Buková bohatá na lesy. Postupně je však lstí získal boskovický velkostatek. Severovýchodně od vesnice stávala v trati Chmeléky zaniklá ves
Chmelík. První písemná zpráva o vesnici
je z roku 1505. Název Buková vznikl podle
polohy vesnice v bukových lesích, dodnes
se tak jmenuje jedna lesní trat. Říkalo se jí
také Bukov a Vokov, místní ji říkají Boková. Na obecním znaku je v modrém štítě
stříbrné břevno se třemi doleva položenými
bukovými listy, nad nimi stříbrné kopáče se
zlatými násadami, dole stříbrný květ lilie.
Obec patří do farnosti Protivanov. Jejími
majiteli byla od roku 1547 po celou dobu
poddanství vrchnost Boskovického panství,
k nimž patřili do roku 1848 Mensdorffové.
Vesnici sužovaly v minulosti požáry.
V roce 1863 vyhořelo deset čísel, roku
1864 shořela stará škola a v roce 1891 vyhořelo šest čísel. Nejstarší část obce tvořily domy ve tvaru čtverce na široké návsi.

Stával tu bývalý panský dvůr, na samotě se
nacházela parní pila a pazderna. Stará škola byla v dřevěSocha Ježíše na křiném domku vedle
žovatce
zvonice, kde byla
jen jedna světnice
s bytem učitele
i učírnou. V roce
1862
dostala
obec darem 500
zlatých od císaře
na novou školu.
Na místě zvaném
Telárna býval dříve ovčín, v němž
se chovalo až 700
ovcí, potom tu
byl menší panský
dvorec o samotě, kde byl odchov telat a ovcí.
V roce 1912 dvorec vyhořel, dnes už tu není žádný pozůstatek. Obyvatelstvo tvořili rolníci, bylo tu 28
sedláků s chovem dobytka a ovocnářstvím.
Dále tu bylo 7 chalupníků a 56 domkařů.
Dříve tu byli tkalci, potom krejčí, kteří šili
pro továrny v Prostějově a Boskovicích
zimní kabáty a šatové kabáty. Ženy šily
štýrské kalhoty, děti pomáhaly síťkováním
– pletením sítěk na vlasy. Za tucet jednoduchých sítěk se platilo 3,50 Kč a při pilné
práci zhotovila zručná dívka nejvýš jeden
a půl tuctu sítěk denně. Lidé se živili i pletením slaměných šňůr na klobouky, koše
a hračky a sběrem lesních plodů. V kronice
se píše, že tu byl tvrdý život, lid byl pomalý, vláčný a hrubý.

Památky Bukové se nachází v zástavbě
obce i v jejím okolí. V horní části vesnice
byla postavena nová
kaple sv. Josefa. Základní kámen byl položen 2. června 1935,
vysvěcení se konalo 5.
července 1938. Jednolodní kostelík má čtyřhrannou věž zvonice.
Podle obecní kroniky
se občané rozhodovali
ve třicátých letech, zda
zavedou elektřinu nebo
postaví kostel, zvítězilo
světlo Boží. Ve vchodu je umístěn dřevěný kříž, v dlažbě před
vchodem jsou uvedena
data stavby.
Kamenný
kříž u kostela

V dolní části návsi stojí čtyřboká stavba
zvonice. Podle obecní kroniky byla dříve
zvonice jen malá vížka se zvonem z roku
1744 na staré hospodě. U ní byl uložený
obecní archiv. Když v roce 1863 vyhořela,
byla postavena tato zděná zvonice na návsi
a s ní i kamenný kříž zásluhou obce. V literatuře se uvádí, že zvonice pochází z 18.
století.
Na křižovatce v horní části vesnice stojí
v upraveném prostoru socha Ježíše na kamenném podstavci. Na podstavci je dole
nápis: „Božské srdce Páně, smiluj se nad
námi!“. Podle obecní kroniky stával na horním konci obce odnepaměti dřevěný kříž,
jenž byl v roce 1888 obnoven. Podle místní pověsti stojí socha na pohřebišti vojínů
padlých za napoleonských válek. Při kopání
základů pro nedaleké domy v roce 1927 tu
byly nalezeny lidské kosti.
Kamenný kříž z r.
1886 nad silnicí
do Protivanova

V obci a u polních cest v okolí můžeme
vidět sedm kamenných křížů.
Vedle zvonice stojí nový žulový kříž s kovovým Kristem. Na podstavci má dole nápis: „Buď pozdraven svatý kříži, jediná naše
naděje“, vzadu je letopočet L.P. 1820, 1993.
Vedle kaple sv. Josefa stojí u vchodu
menší kamenný kříž. Je to malý kamenný křížek, s malým kovovým Kristem.
Na přední straně podstavce má nápis: „Ježíši, naše ukřižovaná lásko, smiluj se nad
námi“, vzadu je věnovací nápis: „K uctění
památky svých rodičů Františka a Josefy
Kovářových. 12. z Bukové, věnuje vděčný
syn p. Vincenc Kovář, farář v.v. 1954“.
Nad silnicí do Protivanova stojí světle
modře natřený kamenný kříž. Vzadu má nápis: „Nákladem Anny a Antonína Krejčíře
z Bukové L.P. 1886“. Podle obecní kroniky tu původně stával dřevěný kříž, stál asi
na vojenském hrobě. I zde byly při stavbě
silnice vykopány dvě lidské kostry i s mincemi z napoleonských válek. Tehdy byl kříž
odstraněn a teprve roku 1886 byl zbudován
nový kříž z kamene. U protivanovského
kříže se každý pohřební průvod zastaví
a někdo z průvodu promluví tu několik slov
na rozloučenou se zemřelým. Odtud pak
se někteří vrátí domů, kdežto ostatní jdou
s průvodem až na hřbitov.
Na konci vesnice u polní cesty vedoucí
na východ stojí nově opravený kamenný
kříž, vedle něj jsou velké pařezy na místě
starých lip. Dole je nápis: „Pozdraven buď
svatý kříž, na němž umřel Pán Ježíš. Pozdravuj ho duše má, abys byla spasená“.
Na podstavci je bílý reliéf Panny Marie,

vzadu má nápis: „Věnováno ku cti a slávě
Boží 1938“.
U polní cesty k Suchému stojí za vesnicí
mezi dvěma lípami kamenný kříž. Je u něj
lavička. Pod zlatým reliéfem hlavy Ježíše
je nápis: „Poutníku zde postůj, o mých ranách rozvažuj! Rány moje kynou, léta tvoje
plynou. Přijde smrt, soud nastane. Kam se
duše tvá dostane?“ vzadu je věnovací nápis:
„Nákladem Vincence a Marie Koudelkových z Bukové L.P. 1908“ pod tím: „V jubilejním roce jeho svát. Papeže Pia X. a jeho
Veličenstva císaře a krále Frant. Josefa I.“,
pod tím: „Restaurováno nákladem vnuků
a pravnuků 2008“.
Další kamenný kříž najdeme u silnice
k Pavlovu, nedaleko bývalé pily. Byl zbudován roku 1905 manžely Františkem a Marií
Vičarovými z č. 82 na vděk za uzdravení
hospodáře z tyfu. Na přední straně má pod
reliéfem Panny Marie Bolestné nápis: „Svatý kříži buď naší útěchou v neštěstí i tvé štěstí a v každém duše i těla nebezpečenství“.
Kamenný kříž z r. 1938
východně od vsi
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Drobné památky Bukové

Drobné památky Bukové
Kamenný kříž
z r. 1898
u polní cesty
do Suchého

Kamenný kříž z r. 1905 u silnice do Pavlova

Poslední kamenný kříž stojí u polní cesty
z Bukové do Suchého. Byl postaven nákladem manželů Koudelkových z č. 32 v roce
1898. Pod novějším křížkem je nápis: „Milujete-li mně, přikázání mé uchovávejte“.
Pod ním jsou dvě fotografie –muže a obrázek Panny Marie.
V obecní kronice jsou popsané svaté
obrázky, které již zmizely. U bývalé polní
cesty do Protivanova, kde je skalka v Boří
– stávala u cesty velká borovice, jejíž větve sahaly až k zemi. Na ní se oběsil jednou
nějaký pocestný, od té doby se tu zjevovala
rozmanitá strašidla. Aby lidé byli pokojnější
a nemuseli se místu vyhýbat, byl na borovici přibit obrázek Panny Marie Sedmibolestné. Při stavbě silnice byl hájek vykácen
a s ním odstraněn i obrázek. Po létech bylo
místo opět borovicemi osázeno a Jana Kejíková zde obnovila původní obrázek.
Pomník obětí válek
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Svatý obrázek býval Na Babě. Jednou
tudy jel nějaký pacholek do mlýna. Koně
se mu splašily a pod vůz stržený pacholek
byl zabit. Na místě neštěstí byl přibit obraz
ukřižovaného Krista. Směrem k Pavlovu
v místě V Borkáchbyl obrázek Panny Marie. Zde při kácení stromů padl jeden strom
na dřevaře Jana Krejčíře z čísla 71, a zranil
jej tak těžce, že po několika hodinách zemřel. Na paměť tohoto neštěstí byl sem dán
zmíněný obrázek.
V dolní části návsi je nově upravený pomník obětem válek. Pod státním znakem je
20 jmen padlých z první světové války a 6
jmen z druhé světové války. Na pomníku je
reliéf vojáka vracejícího se z války, jehož
vítá žena, kluk a pes.
Na návsi před domem č.35 je zasazený
zdobený kámen, který je prý pomníkem rodiny Koudelkovy.

K přírodním zajímavostem patří chráněná
rašeliniště v Kozlovci, prameniště u Hamerského potoka, Pod liščím kupem a Bučina
u Suché louky. Ne mezi pod farou roste
chráněná památná lípa, stará asi 300 let. Najdeme zde i pramen řeky Hloučely.
Mezi technické zajímavosti patří památkově chráněná skupina lidových domů, dřevěné a hliněné domy z 19. století.

Kamenný pomník
Koudelkových

V obecní kronice zaznamenal kronikář
ve dvacátých letech 20. století různé pověry
a pověsti.
V odlehlé obci se dlouho držely pohanské pověry a víra v duchy, v můru, uřknutí,
v divoženky, hastrmana a v mnoho jiných
duchů pohanských. Protože se tyto pověry
držely i v dalších odlehlých místech Drahanské vrchoviny, uvádím je jako příklad
chování lidí v 19. století.
Malé dítě se nemá pokládat na deku, šátek apod., na níž ležel pes, jelikož dostane
dítě „psí tahy“, protahuje se podobně jako
pes. Není také dobře malému dítěti ustřihovati nehtů, jelikož se mu tím zastřihuje rozum a štěstí. Proto se malým dětem nehty
ukusují. Z téhož důvodu není dobré malému
dítěti stříhati vlasy.
Na šestinedělky čekají před úvodem
různé nástrahy. Leží-li šestinedělka sama
ve světnici, přichází k ní klepati Nádcha.
Tato přichází v kteroukoliv chvíli noční
a někdy klepe nebo volá. Tato volání slyší
jen sama nedělka – slyší zřetelně své jméno.
Nikdy se však nemá na toto volání ozvat,
jelikož ji pak jistě nemoc postihne. Dostane
různou vyrážku po těle, čemuž se říká Nádcha. Také nemá nedělka sama vycházeti
ven – na každém kroku zde na ní čeká steré
nebezpečí.
Můra. Některé lidi ve spaní tlačívá
„můra“ tak, že nemohou dýchati. Můrou
stávají se někteří lidé. Možno jich poznati
podle jejich bledosti a zvláštního, zlého výrazu očí. Takový člověk nemá večer pokoje,
dokud se nevrátí ze své obvyklé pochůzky
po spících lidech. Dříve, než se promění
v můru, vyvrhne ze sebe všechny vnitřnosti
a pak v podobě slámky nebo niti protáhne
se klíčovou dírkou nebo štěrbinou v okně
do domu spících lidí
a zde usedne některéKrajina v okolí obce
mu z nich na prsa a tlačí ho tak, až napadený
nemůže dechu polapiti
a křečovitě kol sebe
bije rukama i nohama. Jednou prý takto
řádila můra v jistém
domě v Bukové. Obyvatelé dali si na ni pozor a když se protáhla
do domu, šli hledat
její vnitřnosti. Našli
je a posypali pilinami.

Tak můru usvědčili, protože nemohla znečištěné vnitřnosti zpět pohříti.
Uřknutí. Někteří lidé mají zlé, pronikavé uhrančivé oči a mohou jimi snadno člověka i dobytek uřknouti. Uřknutý člověk
nemá chuť k jídlu, cítí nevolnost a mrazí ho
po celém těle. Má si tedy naplíti na kotníky a vytříti oči – nejlépe ženským podolkem. Uřknutí dobytka léčí se smýváním
tak zvanou „hóroční vodou“. Úroční vodu
připravují takto: Majitel uřknuté krávy jde
k potoku a celou cestu myslí jedině na tu
uřknutou krávu. U potoka se pomodlí třikrát
Otčenáš a jednou Věřím v Boha. Pak udělá
na vodě kříž a třikrát nabírá vodu křížem
proti proudu. Na zpáteční cestě k domovu
je opět třeba se modliti. Doma se udělá kříž
v soli a pak se sůl hází opět křížem do přinesené vody. Pak se za úplného ticha házejí
do vody žhavé uhlíky, přičemž se počítá „ne
jedna, ne dvě, ne tři, ne čtyři…“ až do devíti. Podle toho, kolik uhlíků spadne ve vodě
na dno, se odhaduje síla nemoci postižené
krávy. Kráva pak se touto vodou omývá
od hlavy k tělu. Nejdříve se jí omyjí oči, uši,
nos, pak hlava, krk atd. Stane-li se však, že
při házení uhlíků do vody ani jeden nespadne na dno, házejí se uhlíky poznovu, ale
počítá se přitom zpět „ne devět, ne osm až
do jedné“. V tom případě pak se musí omýti
kráva proti srsti a začíná se od ocasu – postupuje se k tělu a hlavě. Aby se předešlo
uřknutí dobytka, musí každý, kdo vstupuje
do chléva dobytče poplíti a pak přáti štěstí
slovy: „Požehnej Pán Bůh“.
Úlek. Neméně zajímavě a svérázně léčí
se i úlek. Polekal-li se někdo něčeho, například psa, ustřihne si něco chlupů z toho
psa, k tomu se přidá cípek šatů nebo vlasů
z toho, kde se tak polekal – a směs se zapálí,
vycházející čmoud z toho uzdraví postiže-

ného, proto se tímto kouřem nakouří tak,
aby kouř šel mu pod nos, když dotyčný spí.
Úraz – „hóraz“. Těžší nemoci způsobené vysílením a vyčerpáním tělesných sil
a provázené horečkou říká se „hóraz“. Hóraz léčí se natřásáním.
Souchotiny. Také souchotiny se smývají. Tělo nemocného se řádně potře čistou
režnou moukou a tře se řádně. Pak se tělo
smývá vodou. To se opakuje po tři pátky.
Divoženky. Rovněž tak pevně se věří,
že ještě donedávna navštěvovaly vesnici
divoženky. Byly to malé, hezké, černovlasé
a černooké dívky s nápadně velkou hlavou.
Chodily po chalupách přísti na svých malých kuželech. Byly jinak dobré, ale do tance s nimi dáti se bylo nebezpečno. Tančily
tak vytrvale a rychle, že by každého k smrti
utancovaly. Tam, kde tančily v kruhu, vyrůstala větší tráva. Dodnes takové kolo zůstalo na humně u Jozéfků (č.24) a u Karlů
(č. 2), kde dodnes si lid ukazuje louži, kol
níž prý divoženky tancovávaly. Jest podivno, že v obci tak přísně katolické, jako jest
obec naše, věří se ještě v tolik pohanských
pověr.
Pověsti. Podle místní pověsti šel houslista Šifrán z Benešova lesem, v něm spadl
v noci do vlčí jámy, kde už byl vlk, který na něj cenil zuby. Houslista mu hrál
na housle a vlk se uklidnil. Hrál až do rána,
kdy jej hajný vysvobodil a vlka zastřelil.
U cesty z Bukové do Lipové je místo zvané Na vrtílkách, kde se zjevovaly celé roje
světýlek, noční rej bludiček, pletly – vrtily
se, kdo tam zabloudil, zůstal až do rána.
Při poznávání památek Bukové se setkáte
se zajímavými příběhy. Na místech blízko
nejvyšších poloh Drahanské vrchoviny byl
život velmi těžký, proto si
važme památek, které nám
přesto zdejší lidé zanechali.
Staré zvyky a pověry mizí,
stávají se jen zajímavostmi
a zvláštnostmi, trvají jen
v kronikách a archivech.
Dnešní život se přiblížil
běžnému životu „tam dole“.
Divoženky a bludičky už asi
nepotkáte, ale osamělého
vlka možná ano.
		
Ján Kadlec
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ČSOP – Ekocentrum Iris pořádá v únoru 2020 tyto akce:
Vycházka za lišákem
Ferdou

KDY: úterý 11. února od 8:35 do 12 hod
KDE: Vincencov – Vranovice
Vycházka o jarních prázdninách určená pro
rodiny s dětmi. Projdeme přírodní rezervaci
Blátka mezi Vincencovem a Vranovicemi,
pro děti budou cestou připraveny hravé aktivity zaměřené na živočichy lesa. Délka
trasy asi 4 km. Ráno společný odjezd autobusem do Vincencova v 8:35 z aut. nádraží
(stanoviště č. 8). Návrat do Prostějova do 12
hod. Poplatek 30 Kč/dítě.

Vycházka s brhlíkem
Eduardem

KDY: čtvrtek 13. února od 8 do 12 hod.
KDE: Lutotín – Bělecký mlýn
Vycházka o jarních prázdninách určená pro
rodiny s dětmi. Projdeme se cestou z Lutotína k Běleckému mlýnu, pro děti budou
připraveny hravé aktivity zaměřené na pobytová znamení lesních živočichů. Délka
trasy asi 4 km. Ráno společný odjezd vlakem v 8:02 z hlavního nádraží ČD, sraz
ve vestibulu v 7:45. Návrat do Prostějova
do 12 hod. Poplatek 30 Kč/dítě.

Zajímavosti Záhoří

KDY: středa 19. února od 9:30 do 13:35
KDE: Alojzov – Seloutky
Krátká vycházka určená seniorům a dalším
zájemcům. Vyjdeme z Alojzova směrem
k Seloutkám a cestou budeme objevovat
přírodní i historické zajímavosti – vrchol
Chlumu, kamenný menhir, zajímavý lom
ve Všetičkově skále, kapličku sv. Šebestiána, několik studánek apod. Délka trasy
asi 5 km. Ráno společný odjezd autobusem v 9:30 z aut. nádraží (stanoviště č. 12)
do Alojzova. Návrat do Prostějova ze Seloutek do 13:35 hod.

Zimní putování

KDY: sobota 22. února od 8:02 do 14 hod.
KDE: Slatinice a okolí
Společně si projdeme malebné údolí podél
říčky Slatinky. Navštívíme památník letců a cestou necestou se vydáme zpět. Pro
děti a dospělé budou připraveny hravé aktivity. Ve Slatinicích bude možnost oběda
či návštěvy cukrárny. Délka trasy asi 5 km.
Ráno společný odjezd vlakem z hl. nádraží
v 8:02 do Slatinic (nastupujte do posledního
vagónu). Návrat do Prostějova vlakem
ze Slatinic do 14 hod. Poplatek 30 Kč/
osoba.

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.

Tříkrálový pochod v Praze
pokoje, pomáhá vést společnost z minulosti
do budoucnosti.
Tento Hrad, sídlo českých králů, nikdy nepatřil rakouskému eráru, ani Republice československé a nenáleží ani republice dnešní. Vždy byl a je majetkem Koruny české,
kterýžto fakt nezměnili ani komunisté, kteří
jinak ukradli, kde co mohli. Na Tři krále
příští rok se zde sejdeme opět, abychom
připomenuli stará česká práva, která jsou
nezcizitelná.
Dost bylo zemanů, chceme krále!
Ať žije české království, sláva Koruně!
Prosloveno Petrem Placákem na Hradčanech 11. ledna v předvečer Křtu Páně léta
2020 od narození Krista.
Převzato z webu Babylonrevue.cz

Bylinky
od hlavy až k patě

KDY: středa 26. února od 18:30 do 20
hod.
KDE: Kovárna Ekocentra Iris
Další část cyklu večerních přednášek litovelského bylinkáře Vládi Vytáska o využití
léčivých rostlin pro léčbu různých nemocí
a potlačení bolesti. Tradičně nás čeká ochutnávka čaje namíchaného autorem z jeho
vlastních bylin. Poplatek 100 Kč.

Hrátky s papírem

KDY: pátek 28. února od 16 do 18 hod.
KDE: Kovárna Ekocentra Iris
Tvořivá dílna pro děti i dospělé, kde si vyzkoušíme různé vystřihovánky, vyrobíme
si papírové maňásky, z novinového papíru
spleteme malé ošatky a z barevných papírů
vytvoříme různé drobnosti. Poplatek 30 Kč/
osoba.

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

Sčítání ptáků na krmítkách se zúčastnilo už přes 14 tisíc dobrovolníků.
Praha, 12. ledna 2020. Druhý ročník celorepublikového sčítání ptáků na krmítkách Ptačí hodinka opět vzbudil u veřejnosti velký zájem. Podle průběžných
výsledků se zapojilo více než 14 tisíc
sčitatelů. Česká společnost ornitologická
získá díky spolupráci dobrovolníků důležité údaje o ptácích, kteří u nás zimují.
Lidé mají čas na poslání svých pozorování do 17. ledna.
Už nyní jsou k dispozici průběžné výsledky.
„Aktuální počet (12. ledna v 19:00) odevzdaných sčítání je 10 268 od 14 294 účastníků. Loni touto dobou to bylo 7 540 sčítání
od 10 181 účastníků,“ komentuje průběžný
stav koordinátorka občanské vědy České
společnosti ornitologické Alena Skálová.

Pokud máme několik krmítek a na nich rozmanité druhy potravy, můžeme v jeden
okamžik přilákat na zahradu i několik ptačích druhů. Foto: Sylva Firlová

Průběžné výsledky zde: https://ptacihodinka.birdlife.cz/vysledky-tabulka/
Účastníci při hodinovém pozorování zapisovali vždy nejvyšší počet současně
spatřených jedinců každého druhu. I když
ke sčítání nebylo nutné ani vlastnit krmítko, většina sčítání pochází právě z jejich
okolí. „Podle průběžných výsledků je zatím
na prvním místě pozorovaných ptáků sýkora koňadra, kterou následují vrabec polní
a vrabec domácí,“ říká koordinátorka Ptačí
hodinky Dita Hořáková.
Ornitologové sbírají i data o tom, že v danou hodinu žádný pták na krmítko nepřilétl.
„I tyto údaje jsou pro nás důležité a prosíme

sčitatele o jejich zaznamenání. „Prázdná“
pozorování tvoří prozatím 1,7 % sčítání,
loni to bylo 2,5 %,“ vysvětluje Skálová.
Sčítání probíhalo od 10. do 12. ledna, lidé
mají čas na poslání výsledků do 17. ledna.
„Dobrovolná účast veřejnosti je jedinou
možností, jak získávat potřebné údaje z rozsáhlého území. Moc nás těší, že se do sčítání
opět zapojilo tolik dobrovolníků včetně školních kolektivů, od kterých prozatím přišlo
90 sčítání. Všem patří velký dík,“ podotýká
Hořáková.
Sýkoru koňadru podle průběžných
výsledků pozorovalo na krmítku více
než 90% sčitatelů. Prvenství z loňského roku si tak udrží.
Foto: Monika Suržinová

Sčítání ptáků na krmítkách je dlouhodobým
projektem občanské vědy. „Díky spolupráci s veřejností se dozvíme, kteří ptáci u nás
zimují. Časem, v horizontu několika let, získáme přehled, jací ptáci ubývají a přibývají
a také zjistíme, jaké prostředí nejraději využívají,“ vysvětluje Hořáková.
Loni se do sčítání zapojilo více než 14 tisíc
sčitatelů, kteří pozorovali přes čtvrt milionu
ptáků. Kolik lidí se celkově zapojilo letos,
to ornitologové zjistí až po 17. lednu, kdy
začnou údaje vyhodnocovat. „Podle našich
předpokladů bychom finální výsledky mohli
mít na přelomu ledna a února,“ odhaduje
Hořáková.
Třetí ročník sčítání ptáků na krmítkách
uspořádá Česká společnost ornitologická
8.–10. ledna 2021.
Kontakt pro další informace
Dita Hořáková
koordinátorka Ptačí hodinky,
horakova@birdlife.cz, tel. 604 673 798

Alena Skálová,
koordinátorka občanské vědy,
skalova@birdlife.cz, tel. 774 920 389
Zdeněk Vermouzek,
ředitel České společnosti ornitologické,
verm@birdlife.cz, tel. 773 380 285
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Městské muzeum Rýmařov
Milí přátelé,
dovolte mi Vás pozvat na výstavy v Městském muzeu Rýmařov.
V Galerii Octopus již tuto sobotu 1. února v 16 hodin zahájíme výstavu obrazů,
kreseb, grafik a objektů dvou výtvarníků
z Horní Loděnice, MARKÉTY KUXOVÉ
a ADAMA DOSTÁLA, která nese název
stejně poetický jako jejich díla - VE SNĚHU SE MĚSÍC CHVĚL... Vernisáž proběhne za účasti autorů. Prohlédnout si ji budete
moci do 1. března 2020.

Únorové kulturní akce ve Velké Bystřici

Mgr. Michal Vyhlídal
Městské muzeum Rýmařov
nám. Míru 6, Rýmařov
tel.: 554 254 382
muzeum@inforymarov.cz

Partner
Zeleného kruhu
Olomouc

V komorním prostoru galerie Pranýř bude
pak až do 1. března k vidění výstava o rýmařovském oddílu KLUBU ČESKÝCH
TURISTŮ, která se koná u příležitosti XI.
Mezinárodního zimního srazu turistů v Rýmařově. Ten proběhne v termínu od 30. ledna do 2. února v SVČ. V Galerii Mezipatro
Střediska volného času proto probíhá také
výstava o KČT.

Katarina Bohac Linares:
Ženy světa

18. 1. (so) 17:00 – 19:00 ● galeriezet
Katarina Bohac Linares je česko-venezuelská
umělkyně, která v České republice založila galerii latinského umění Latin Art Gallery s cílem propagovat to nejlepší z latinskoamerického a mezinárodního umění ve střední Evropě.
Narozená v Caracas ve Venezuele, její otec
českého původu ji od počátku seznamoval
s evropskou kulturou. Její venezuelská matka
ji zanechala rodný jazyk a lásku k umění. Studovala výtvarné umění na Univerzitě v Andy
v Meridži a Institutu vyšších studií umění
Armando Reveron v Caracas, kde absolvovala studium výtvarné artefakty se specializací
na keramiku.
22. 2. (so) 10.00 – 12.00 ● Zámecké náměstí /
12.00 – 15.00 ● obchůzka v ulicích města

Bystřický masopust se zabijačkou

Všichni jste srdečně zváni.
Těšíme se na setkání.
Za Městské muzeum Rýmařov
Michal Vyhlídal

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

Ukázka zabijačky, prodej teplých i studených zabijačkových dobrot
od řeznického mistra Miroslava Kasala, punč, svařák,
čaj a jiné dobroty.
Nebude chybět tradiční
masopustní
bonbónová
tombola, kromě domácího
souboru Haná vás přijede
pobavit klauniáda Cirkus
Levitare. Starosta nakonec
předá městské právo bystřické chase a ta se pak vydá
s medvědem v doprovodu
masopustních masek na obchůzku městem po trase: 8.
května – Křížkovského –
Hřbitovní – Na Skále.
22. 2. (so) 20:00 – 02:00 ●
Kulturní dům Nadační

Ples Sboru dobrovolných hasičů

K tanci a poslechu hraje
hudební skupina YANTAR.
Po celý večer zajištěno občerstvení a bohatý doprovodný program. Vstupné
90 Kč. Srdečně zve Sbor
dobrovolných hasičů Velká
Bystřice

Lázně Slatinice a. s.,
Slatinice 29, 783 42,
www.lazneslatinice.cz,
recepce@lazneslatinice.cz

23. 2. (ne) 16:00 – 17:00 ●
galeriezet

Kruh přátel hudby: Matěj a Štěpán
Rakovi – Vůně sena
a benzínu

Kytaroví virtuosové otec Štěpán a syn Matěj Rakovi představí nový pořad „Vůně sena
a benzínu“. Zařadili do něj skladby z cyklů
Chvála čaje a Vůně, ale do kontrastu k nostalgické atmosféře čajoven a přírodních vůní
postaví burácející svět závodních motorů
prosycených typickým odérem benzinu, či
nafty. Věříme, že vás tento pořad (provázený
průvodním slovem obou protagonistů) potěší
i pobaví.

Aprílové divadlení

5., 12., 19., 26. 4. (ne) 18:00 – 20:00 ● Kulturní dům Nadační
Osvětová beseda Velká Bystřice připravila
divadelní přehlídku s názvem Aprílové divadlení:
5. dubna – Rošáda (hraje DS Frída: Martin Trnavský, Barbora Munzarová, Marika
Procházková a Radim Novák). Laura žije se
svým manželem Viktorem, ve šťastném vztahu, který se ale poslední dny se začíná chovat

divně a jeho podivné chování se stále stupňuje.
Lauře nezbývá nic jiného, než vymyslet šílený
záchranný plán.
12. dubna – Velká zebra (hraje DS Kroměříž). Christian s každou ženou vydrží jen
chvíli. Proto již dvakrát použil trik, kdy uzavře vysokou životní pojistku ve prospěch své
manželky a předstírá, že se na rybách utopil.
Osud mu však přichystá setkání se svými
„vdovami“ i novou snoubenkou.
19. dubna – Královny (hraje Smotaná hadice Křenovice). Lázeňský pokoj možná nevypadá jako vhodné místo pro komedii, ale opak
je pravdou. Tři ženy, které se na něm sejdou,
by se za normálních okolností nemohly nikdy
setkat, nebýt havárie vodovodního potrubí,
ke které dojde v jednom z lázeňských křídel.
Královny jsou tragikomedií plnou upřímného
humoru, ze kterého občas mrazí v zádech.
26. dubna – Past na myši (hraje Divadlo
Stodola Jiříkovice). Děj se odehrává v nově
otevřeném penzionu manželů Ralstonových,
kam vedou stopy dávného
zločinu. Rádio hlásí zhoršující se počasí. Do penzionu
se sjíždějí první hosté. A někdo, inspirován brutální písní
o třech slepých myšičkách, se
chystá vraždit.
Ceník: Permanentka (Rošáda,
Velká zebra, Královny, Past
na myši + volný vstup na doprovodný program) 450 Kč
Permanentní vstupenky jsou
v prodeji v Kulturním a informačním centru ve Velké Bystřici. Vstupenka je na konkrétní místo (řada a sedadlo)
a bude platná na všechna
hlavní představení přehlídky.
Současně bude opravňovat
držitele k bezplatnému vstupu na představení doprovodného programu.
Permanentní vstupenky budou v předprodeji až do 15.
března 2020..

Kontakt:
Mgr. Martina Skálová
vedoucí odboru kultury
a informací
Město Velká Bystřice
Zámecké náměstí 79,
78353 Velká Bystřice
www.velkabystrice.cz
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Knihovna města Olomouce
Prázdninové tvoření
Netradiční přáníčka, kterými potěšíte, ale
i rozesmějete obdarované, si mohou první
prázdninový den v pondělí 3. února 2020
od 10 – 12 a od 13 – 18 hodin vytvořit malí
návštěvníci pobočky Neředín. Darujte přání
s tváří žabky, slepice nebo zajíčka. Nebude
chybět ani verze pro zamilované na svatého
Valentýna!

KULTURNÍ PŘEHLED
ÚNOR 2020

VÝSTAVY
Zámecká galerie

po – pá, 9.00 – 12.30 a 13.00 – 16.00 hodin
Prodlouženo do 21. února 2020

Orákulum barev

Obrazy Viktora Krejčíře
Vstupné dobrovolné

KONCERTY
Středa 5. února v 19.00 hodinn
Koncertní sál zámku

Klavírní recitál

Adam Skoumal – klavír

Vstupné dospělí 120 Kč, abonenti 100 Kč,
studenti a ZTP 60 Kč, žáci ZUŠ vstupné zdarma.

DIVADLA

ZÁMEK

Předprodej v TIC Konice, tel. 582 334 987

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

Neděle 22. března v 15.00 hodin

Koncertní sál zámku

Jak voní štěstí

Zábavný pořad zpěvačky a herečky
Hanky Křížkové

Vstupné: 250 Kč, předprodej / ZTP / senioři
200 Kč
Neděle 29. března v 19.00 hodin

Moravské divadlo Olomouc

Vzpoura nevěst

Činohra plná humoru autorek Janky Ryšánek Schmiedtové a Michaely Doleželové
Odjezd z autobusového nádraží v Konici
v 17.30 hodin (s možností přístupu po trase
do OL). Vstupné: 350 Kč

AKCE
Úterý 18. února v 17.00 hodin
Komunitní centrum

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
Nová Dědina - půjčovní doba: sobota – lichý týden 14.00 – 15.00 hodin

2. neformální setkání občanů
se zastupiteli města

Setkání občanů a diskuse o všem, co je
zajímá v Konici a místních částech

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

Gotické umění
Rozvoj techniky, zručnosti a vzdělanosti dává vznik výjimečně krásnému slohu.
S Mgr. Věrou Mičkovou, pedagožkou a textilní výtvarnicí, si připomeneme unikátní
stavby, malířství, sochařství a rozvoj uměleckých řemesel v průběhu 12. - 15. století v Evropě i na našem území ve čtvrtek 6.
února 2020 v 16 hodin v budově na náměstí
Republiky.

Valentýnská dílničky
Ve čtvrtek 6. února 2020 od 12 do 17 hodin
si můžete spolu s vnoučaty
vlastnoručně vyrobit v oddělení pro děti a mládež
v budově na náměstí Republiky dárek pro ty, které
máte rádi. Čtenáři pobočky
Brněnská se mohou výtvarně rozvinout ve čtvrtek 13.
února 2020 od 13 do 18 hodin.

Do Afriky za sebepoznáním
S Karlem Báťou se vydáme
ve čtvrtek 13. února 2020
v 17 hodin v budově na náměstí Republiky k prameni
Modrého Nilu objevovat
kulturní bohatství Súdánu
a Etiopie. Prožijeme noci
v poušti pod hvězdnou oblohou. Zažijeme zkoušku
trpělivosti při čekání na dopravní prostředek či vyřízení imigračních formalit.
Doporučujeme
rezervaci
místa na 585 545123 nebo
na dospele@kmol.cz.

Klub deskových her
Klub deskových her se sejde
v pondělí 17. února 2020
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.

Herní 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 nebo
využijí vlastního těla při studiové střílečce
The Shoot či sadě sportů Sports Champions. Těšíme se v úterý 18. února 2020 od 16
do 18 hodin, vhodné je se předem přihlásit
na 585 545 129.

Sněží
Celostátní projekt S knížkou do života věnovaný podpoře čtenářství dětí již od narození pokračuje setkáním rodičů či prarodičů s těmi úplně malými dětmi ve středu 19.
února 2020 od 10 hodin v budově na náměstí
Republiky. Čeká nás krátký program inspirovaný sněhovými radovánkami. Dospělé potěšíme tipy na zajímavé dětské knížky.

Mladí v politice: dostupnost bydlení
Debatovat nad palčivým problémem dostupnosti bydlení pro mladé budou zástupci mládežnických organizací v budově na náměstí
Republiky v úterý 25. února 2020 od 17
hodin. Bydlení se prodražuje, nabídka volných bytů není vysoká a sjednat si hypotéku
je složitější než dříve. Je pro mladé nějaké
východisko? Jak to vidí pamětníci? Přijďte
a uslyšíte…

VÝSTAVY
Výstava s názvem Obyčejní lidé v neobyčejných časech, která dokumentuje osudy
židovských osobností našeho kraje, pokračuje až do konce února na pobočce Brněnská.
Ve dvanácti příbězích se seznámíme s hrdinstvím a utrpením obyčejných lidí a připomeneme i patnáctiletého Ottu Wolfa, který skrýval před nacisty v lesích u Tršic.
Své obdivovatele si najde v dětské části pobočky Brněnská i výstava
Panenky našich maminek.
Panenky Sonni (Biggi nebo
Ari) připomenou starším
jejich mládí, ale jistě potěší
i dnešní děti. Své kouzlo totiž mají pořád.
Budovu na náměstí Republiky do 31. března 2020 oživují snímky krajin, zejména
v podobě panoramatických
fotografií, autora střední
Moravy Petra Fialy. Jeho
oblíbenou krajinou jsou
blízké Jeseníky, ale příležitostně nepohrdne ani focením architektury, lidí či
zvířat.
Pobočka Jungmannova nabídne až do konce února
2020 obrazy tvořené technikou akvarelu absolventky
FF UP v Olomouci Květoslavy Kulczycké. Vystavená dílka navozují atmosféru
rodinných výletů, zachycují
malebné horské potoky či
zimní náladu.
RNDr. Lenka Prucková,
ředitelka

pruckova@kmol.cz
Knihovna města Olomouce,
příspěvková organizace
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Regionální Muzeum Dobromilice • 19. 1.–16. 2. 2020

MEZINÁRODNÍ DEN PRŮVODCŮ
MEZINÁRODNÍ
DEN
PRŮVODCŮ
V OLOMOUCI
V OLOMOUCI
MEZINÁRODNÍ
DEN PRŮVODCŮ
V OLOMOUCI
sobota
22. února 2020
sobota Olomouce
22. února 2020
prohlídky
zdarma
prohlídky
Olomouce
zdarma
Seznamte se s významným
střediskem
Velkomoravského
impéria, sídlením městem
údělných přemyslovských knížat, církevní metropolí Moravy, stejně jako s jejím bývalým
hlavním
městem,
nedobytnou
habsburskou
pevností a druhou
Seznamte
se s významným
střediskem
Velkomoravského
impéria,největší
sídlením městskou
městem
údělných přemyslovských
knížat, církevní
metropolí
Moravy,
stejně jako s jejím bývalým
památkovou
rezervací
České
republiky.
hlavním
habsburskouod
pevností
a druhou
největší
městskoua nechte
Nechte si
ukázatměstem,
pestrounedobytnou
mozaiku architektury
románského
stylu
po modernu
rezervací
České
republiky.
si k tomu vyprávět příběhypamátkovou
domů, paláců,
chrámů
fontán,
sloupů a celé řady významných
Nechte si ukázat pestrou mozaiku architektury
od románského stylu po modernu a nechte
osobností.
si k tomu vyprávět příběhy domů, paláců, chrámů fontán, sloupů a celé řady významných

osobností.
Připomeňte si 20. výročí zápisu sloupu
Nejsvětější Trojice na seznam UNESCO
aPřipomeňte
poznejte dílo
jeho tvůrců Václava Rendera, Filipa Sattlera a Ondřeje Zahnera
si 20. výročí zápisu sloupu Nejsvětější Trojice na seznam UNESCO
na dalších
a poznejte dílo jeho tvůrců
Václavamístech
Rendera,Olomouce.
Filipa Sattlera a Ondřeje Zahnera
na dalších místech Olomouce.

OLDŘICH PROKOP
Voskem malované
Prodejní výstava obrazů

začátky 
10:00
10:00 
začátky
14:00
14:00
Horní
náměstí,
sraz
u
modelu
Horní náměstí, sraz u modeluměsta
města
přihlášky na mailové adrese tomas.kryl@email.cz

přihlášky na mailové adrese tomas.kryl@email.cz

10:00 – 16:00 zpřístupněna kaple sloupu Nejsvětější Trojice

10:00 – 16:00 zpřístupněna kaple sloupu Nejsvětější Trojice

Koruna Česká – monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska,
Regionální společnost Olomouckého kraje
dovoluje si Vás pozvat na

X. ples Koruny Ceské
koná se v pátek 14. února 2020 Program: předtančení LOLA’S Dance Centre

začínáme v 19.00 hod.,
slavnostní zahájení ve 20.00 hod.
místo konání KD LOLA, Sudova ul.,
Olomouc–Nový Svět (nedaleko Baumaxu)

Trubači Koruny České
bohatá tombola a občerstvení
Hraje olomoucká kapela Fantajm (taneční i cimbálová hudba).

Cena slosovatelné vstupenky s místenkou 150,- Kč
Předprodej vstupenek: Tea - Pek, prodej kávy a čaje, Kateřinská 5, Olomouc
Ples je pořádán jako benefiční – výtěžek bude věnován Olomoucké koalici neziskových organizací (OKNO)

Otevřeno každé úterý 9–12 hodin, čtvrtek 15–17 hodin, neděle 14–17 hodin.

Partnerem plesu je společnost Atlant taxi. Po předložení této pozvánky před jízdou do nebo z místa konání
plesu v tento den sleva 22% oproti běžnému jízdnému. Kontakt na Atlant taxi: 800 113 030.

Koruna Česká – monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska,
Regionální společnost Olomouckého kraje
dovoluje si Vás pozvat na
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Myslivci a novoroční výšlap

Novoroční myslivec

Pomoc při realizaci každoročně pořádaného novoročního výšlapu, pořádaného Obecním úřadem v Hněvotíně, nabídli letos členové Mysliveckého spolku Blata
Hněvotín. Pro účastníky pochodu, který končil necelé
3 km nad Hněvotínem v hněvotínských skalách, kde se
nachází myslivecké zařízení zvané Výrovka, vytvořili
příjemné zázemí. Zde myslivci připravili pro účastníky
pochodu menší pohoštění. Gulášovou polévku s pečivem, grog punč, alko, nealko, kávu, čaj a pro děti kabanos k opékání na ráno připraveném ohni.
Jako první účastník tohoto pěšího pochodu dorazil
1. místostarosta Miloslav Antl. Vzápětí dojelo obecní
auto se starostou Ing. Jaroslavem Dvořákem a členkou
zastupitelstva MUDr Pavlou Hluší a dovezli upomínMístostarosta Antl a členka zastupitelstva MUDr Pavla
Hluší připravují keramické botičky pro účastníky pochodu.

První skupina účastníků pochodu

kové keramické botičky, které
s osobním blahopřáním obdržel
každý účastník pochodu a dítě
dostalo ještě lízátko. Na připravených stolech ležely tácky
s perníkovou buchtou, chuťovkami a čískejkem, připraveným
manželkou místopředsedy MS
Monikou Pospíšilovou.
Ve třináct hodin dorazila první početnější skupina a prostory
Místostarosta Antl
předává keramickou botičku účastnici pochodu.

Při čepování dětského punče
pomáhala i Krystinka Pospíšilová.

Opékání špekáčků
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Výrovky se začínaly plnit. Přicházeli celé
rodiny, včetně čtyřnohých kamarádů pejsků.
Připravený novoroční punč si pochvalovali
všichni, komu bylo chladno, stvrdil jej grogem. Jako svačina přišla vhod polévka a pro
děti k opékání přišly vhod OÚ narychlo dovezené špekáčky. Po vzájemném si popřání
se sedělo a povídalo. Samozřejmě nechyběl
ani zpěv, nejedna písnička zazněla pravou
hanáčtinou.
Krásný vstup do Nového roku 2020, připravený obecním zastupitelstvem a myslivci se opravdu vydařil. To potvrdily nejen
rozzářené tváře odcházejících účastniků
pochodu, ale také jejich odpovědi na otázku, jak se jim celá akce líbila, bylo to super,
zněla odpověď.
V šestnáct hodin se s Výrovkou účastníci
pochodu rozloučili a vydali se na cestu zpět
do obce, kde byl mimo dalšího programu připraven tolik oblíbený novoroční ohňostroj.
Myslivcům za připravené zázemí a pohoštění poděkoval osobně starosta obce Ing. Jaroslav Dvořák. Nebyla to první vydařená akce,
kterou zdejší myslivci pro obyvatele Hněvotína v uplynulém období připravili.
Rudolf Krč
Starosta obce Hněvotín Ing. Jaroslav Dvořák
děkuje myslivcům

Pod tímto názvem uspořádali dne 11. ledna
členové Mysliveckého spolku Blata Hněvotín na své střelnici na Výrovce střeleckou
soutěž s obědem a odpoledním posezením
se svými hosty. Dopolední střelecké zápolení na baterce proběhlo sice ve srandě, ale
s vysokým nasazením všech střelců.
Novoroční formu ve střelbě opět potvrdil obhájce loňského třetího místa soutěže
o pohár sv. Václava Rudolf Krč, věkově
nejstarší účastník dnešní střelecké soutěže.
Dosaženým výsledkem mu na záda dýchal
místopředseda zdejšího mysliveckého spolku Pavel Pospíšil. S přibývajícími holuby
se dá říci, že se rozklepala ruka i dobrému
střelci a hecíři Petru Kubíčkovi. Více trénovat však bude muset vzrůstem nejmenší
střelec Mirek Dočkal. O výsledcích hostů
se tentokrát raději ze zdvořilostních důvodů
zmiňovat nebudu, ale srandy jsme si užili
dost. A to byl cíl této akce.
Po úklidu střelnice následoval oběd.
Na jeho přípravě se podílel Mira Špičák a Luboš Vymazal. Příjemnou teplotu
ve společenské místnosti udržoval Vlastik
Handl. Mezi hosty byl také předseda MS
Pomoraví Charváty Mgr. Jiří Hanák, který
přijel pozdravit a poblahopřát kamarádům
k Novému roku s celou rodinou. K obědu
byly čerstvě upečené kančí výpečky s červeným zelím a houskový, nebo bramborový
knedlík, každý dle své chuti. Po obědě se
sedělo, povídalo a vtipkovalo. K odpoled-

Vlevo Pavel Pospíšil
pouští holuba střelci

nímu kafičku nechybělo ani
vánoční cukroví.
Samozřejmě se hovořilo
také o spolkovém životě obou
výše jmenovaných mysliveckých spolků a jejich zkušenostech s ochranou a krmením drobné zvěře. Před
hněvotinskými myslivci právě stojí příprava Mysliveckého plesu, který se bude konat dne 15. února v místním
Kulturním domě a na který
občany srdečně zvou myslivci. Povídalo se do pozdních
odpoledních hodin, kdy přišel čas loučení. Odjížděl jsem
spokojen a nabit novou energií do další spolkové práce.
Rudolf Krč

Posezení po dobrém obědě
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Mše svatá a oslava narozenin arcivévody Karla
Péčí Místní společnosti Koruny
České ve Strážnici se již podesáté v místním chrámu Nanebevzetí
Panny Marie konala slavnostní bohoslužba v předvečer 59. narozenin
arcivévody Karla Habsbursko Lotrinského, vnuka posledního českého
krále a následníka trůnu, které oslaví
11. ledna. Prosebnou mši celebroval P. Mgr. Vít Rozkydal, v závěru
zazněl také Svatováclavský chorál
a Císařská hymna.
Přítomen byl také předseda Koruny České RNDr. Radim Špaček, moravský zemský hejtman
MVDr. Jiří Čížek a značná část
Předsednictva. Poté se účastníci
přesunuli do vinařského areálu v Petrově-Plžích na jihozápadním okraji
CHKO Bílé Karpaty. První sklípky
se zde začaly budovat již v 15. století a v současnosti je jich zde asi
80, většinou bohatě zdobených. Jde
o první památkovou rezervaci lidové architektury na území ČR, byla
vyhlášena v roce 1983. Slavilo se až
do ranního kuropění.

Toto číslo vyšlo s podporou Lékárny U černého orla v Prostějově

