
Zúčastněte se s námi již tradičního koseníčka.
 
POZVÁNKA pro sekáče, sušiče (obraceče) 
sena.
KDE: Knejzlíkovy sady
KDY: V sobotu 6. června 2020
SRAZ: V 7 hodin na statku Žernavský dvůr 
nebo později na louce v Knejzlíkových sa-
dech
Těm, co nevlastní kosu, bude zapůjčena.
Občerstvení zajištěno.
 
Organizuje: Spolek Predmostenzis, z.s.

INFORMACE: Libor Pokorný, tel.: 
608 705 477, e-mail: pokorny@prerov.
cz
Děkujeme za pomoc
--
Spolek Predmostenzis, z.s.
nestátní nezisková organizace
Žernava č.ev. 147, Přerov II-Předmostí, 
751 24 Přerov
http://predmost.cz/

V okolí Přerova jsou krásná místa. V po-
sledních letech změnily svou tvář také staré 
Knejzlíkovy sady, které leží na jižním svahu 
Školního kopce nad zahrádkářskou kolonií 
na Žernavé.
Už neleží jen ladem, jak tomu bylo v mi-
nulosti. Pryč jsou náletové dřeviny, je zde 
spousta naroubovaných mladých stromků, 
které již přinášejí ovoce. Jdou opět vidět pů-
vodní aleje, např. hrušková nebo třešňová.
Do sadů vede stezka z Předmostí. Zajíma-
vostí je zdejší naučná stezka „Pěškobus“.
Jednou z činností, které patří k údržbě sadů, 
je červnové kosení.

● Drobné památky Hro-
chova

●	Muzeum	kočárů
● Více prostoru pro pest-

rou krajinu
●	Ekocentrum	Iris	v	červnu
●	 Stavění	přehrad	nás	

nespasí
●	Hledá	se	Ropák	a	Zelená	

perla
●	Noc	kostelů	ve	Staré	
Vodě

●	Knihovna	města	Olo-
mouce

●	 TIC	Konice	v	červnu
●	 Za	krásnou	Olomouc
●	 Hrad	Šternberk	se	znovu	
otevře	veřejnosti

●	Muzeum	Rýmařov	
v	červnu	

●	 Rodinný	Penzion	Majorka
●	 Co	dnes	ohrožuje	rodinu

odkládáme roušky a s požitkem vdechujeme jarní 
vzduch zvlhčený toužebně očekávaným deštěm. 
Vrací nám energii a chuť fo života. V Muzeu kočá-
rů pokračují dokončovací práce a rodí se náhradní 
program za tradiční Josefkol – poznávání starých 
gruntů a formanských stezek v povozech tažených 
koňským spřežením. Knejzlíkovy sady u Přerova 
přivítají sekáče a obraceče trávy. Návštěvníkům 
se  opět otevřel zámek ve Šternberku. Za citlivého 
vedení Bc. Jána Kadlece si můžete projít drobné 
památky Hrochova. Připravují se Bystřické selské 

uvnitř čísla
A DOBA

5měsíčník zelených hnutí rok 2020 cena: 7,- Kč

Vážení čtenáři,
trhy. Zajímavý seminář s rodinnou tématikou bude 
hostit salonek hotelu Senimo. Nesmíte vynechat 
ani tradiční historickou vycházku po bojišti u Tova-
čova. Pestrý je program střediska ekologické výcho-
vy Iris. Noc kostelů proběhne i v kostele sv. Anny 
a sv. Jakuba ve Staré Vodě u Libavé. Život se vrací 
do starých kolejí a to je moc dobře. 

Pěkné jarní dny přeje 
	 	 	 	 Redakce  

Hledáte program na příští sobotu? Koseníčko 2020 
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Drobné památky Hrochova

Vesnice Hrochov leží na náhorní plošině 
severně od silnice z Ptení do Horního Ště-
pánova, ve vysoké poloze Drahanské vr-
choviny, asi v polovině vzdálenosti mezi 
Prostějovem a Boskovicemi. Hrochov patřil 
před první světovou vál-
kou k nejchudším obcím 
Drahanské vrchoviny. 
Od roku 1960 je součástí 
obce Lipová. 

Její katastr je velký 
a má obdélníkový tvar, 
ve směru východ – západ. 
Velkou část katastru tvoří 
na východní straně úze-
mí rozsáhlé lesy. Okolo 
vesnice jsou málo úrodná 
kamenitá pole a louky. 
Z okolních kopců je dale-
ký rozhled do kraje. První 
písemná zpráva o vesni-
ci je až z let1660–1680, 
když byla lesní paseka 
rozdělena 13 osadníkům. Název Hrochov 
vznikl podle osobního jména Hroch, po ma-
jiteli velkostatku Jakubu Hrochu Jalůvkovi 
z Melovic. Na obecní pečeti z roku 1720 má 
ve znaku domek, smrk a nad nimi je šes-
ticípá hvězda, nápis kolem je: „PECZET.
OBECNI.DIEDINY.HROCHOWA 1720“. 
Patří do farnosti  Suchdol. Majitelem obce 
bylo v roce 1660 panství Ptení, statek Such-
dol. V roce 1757 jej koupil klášter sv. Kláry 
v Olomouci. V letech 1782–1824 patřil Ná-
boženskému fondu a v roce 1825 jej koupil 
hrabě Saint-Genois.

Původně tu stály jen tři domy – č. 1 hos-
tinec, č. 2. sýpka a č. 7 pastouška, potom 

zde přibylo 13 usedlých. Roku 1791 tu stálo 
26 domů a v nich žilo 195 obyvatel. Roku 
1834 to již bylo 46 domů a 369 obyvatel. 
Mezi místními pohromami byly zazname-
nány požáry v roce 1888. Přistěhovaný Čí-

žek se přiženil na hostinec 
a ten postupně způsobil 
13 ohňů během roku. 
Částí malé vesnice byla 
Dědina. V roce 1895 byla 
postavena zdejší obecní 
škola. Obyvatelé byli rol-
níci, dříve tkalci, potom 
krejčí. Okolo vsi byla 
malá kamenitá pole, byla 
obdělávaná lidmi, říkalo 
se – „samó tihó“ – ne-
měli koně, tak lidé tahali 
dřevěný pluh. V 50 letech 
minulého století při zaklá-
dání družstva tu byli jen tři 
koně.

K místním památkám 
Hrochova patří kaple, tři kamenné kříže, 
pomník padlých a několik svatých obrázků 
v lese.

Na návsi vesničky stojí kaple sv. Vav-
řince. Je to stavba obdélného půdorysu 
s půlkruhovým uzávěrem a hranolovou 
věží zvonice na jižní straně. Podle obecní 
kroniky dal kapli postavit hrabě Saint Ge-
nois. Ve věži je zavěšen zvon se znakem sv. 
Martina a na oltář dal obraz sv. Filipa. V ar-
chivu je zachován reverz obce na zachování 
kaple z 2. 7. 1838 a povolení svěcení kaple 
hrochovské z 1. 10. 1832? Nad vchodem 
je v zaskleném výklenku barevná soška sv. 
Floriána, okolo kaple rostou vysoké lípy.

Před vchodem do kaple byl postaven 
kamenný kříž jetelového typu. Kříž je 
po rekonstrukci, je to nejstarší kříž v obci. 
Na podstavci vpředu dole má nápis: „Na-
kladatel toho kříže Anton Zatloukal Maria-
na Manželka 1843“. Na podstavci dole má 
reliéf Panny Marie Bolestné, v horní části 
jsou mučící nástroje a pod nimi je posta-
va s Ježíškem – sv. Antonín? V archivu je 
uložen reverz obce na kamenný kříž Anto-
nína Zatloukala a jeho manželky Marijany 
z 15. 6. 1844.  Je na něm otisk pečeti z 15. 
6. 1844, další reverz obce je z roku 1871. 
Na kříži jsou zbytky pozlacení. V roce 1929 
rodák řezbář a pozlacovač František Bur-
get opravil a do nového stavu přivedl kříž 
u kapličky, náklady nesl Vincenc Franc, vý-
měník z č. 12.

V dolní části vesnice stojí u silnice ka-
menný kříž, který je opravený. Je umístěn 
v kovové pletivové ohrádce, dole má reli-
éf sv. Josefa s Ježíškem a nápis „Obnove-
no 2007“, vzadu je bez nápisu. V archivu 
je uvedeno podle reverzu obce, že kříž 
byl postaven nákladem Josefa a Františky 
Koudelkových v roce 1876. V roce 1925 
byl kříž za velké větrné bouře v půli odtr-
žen a na zemi rozbit, obec jej dala znovu 
zbudovati u kamenického mistra Hemzala 
v Konici.

V horní části vesnice stojí třetí kamenný 
kříž, je malý moderní, je na něm kovový 
Kristus a pod ním nápis: „Pochválen buď 
Pán Ježíš Kristus. Tento kříž postavili zdejší 
občané ke cti a chvále Boží v r. 1947“. 

V archivu je uložen reverz na kříž u ves-
nice Hrochova. Na místě spadlého dřevěné-
ho kříže tento nyní nový, od nás vystavený 
kamenný kříž u naší obce má i v budoucnu 
v dobrém stavu držeti a zachovávati. V Hro-
chově 21. 9. 1864. 

V obecní kronice jsou zapsány tragic-
ké události, které se u tohoto kříže staly. 
V roce 1921 probíhala veřejná cvičení So-
kola za obcí u křížku. 6. srpna 1921 po po-
ledni zasažen bleskem na vrchním konci 
obce pod lípou u kříže syn tajemníka obce 
Konice pana Hila(ra?), kde zasažen bles-
kem a hned zabit a opět dne 6. 8. 1921 zase 
po poledni náhlá bouře. Občan Alois Mazáč 
vázal obilí na poli, při hromobití a blesku 
vracel se z rolí domů a zase naproti lípě 
u kříže stojící byl náhle bleskem zasažen 
a hned mrtev, 52 roků stár, z č. 46. V roce 
1935 musela být skácena mohutná památná 
lípa, protože byla vichřicí rozlomená, byla 
vidět až od Olomouce.

Na návsi byl v roce 1934 postaven po-
mník padlým ve světové válce v kubistic-
kém stylu. Slavnost odhalení se konala 20. 
července, byly při ní projevy a vysvěcení, 
okolo pomníku byla založena zahrádka 
„Masarykův sad“. Na pomníku je pod ma-
lým bronzovým kulatým reliéfem hlavy 
Ježíše nápis: „Našim padlým 1914–1918“, 
pod tím je 14 jmen, 12 oválných fotografií 
mužů, jedna vyloupnutá. Ve spodní části 
podstavce je malý kamenný reliéf klečící 
ženy, plačící nad hrobem.

0 1 2 3 km

Konicko
Drobné památky Hrochova

U lesní cesty ze Seče do Jednova, zvané 
„Kostelní cesta“ byly umístěny na stromech 
tři svaté obrázky. V archivu je uložena žá-
dost starosty obce Hartmanice z roku 1880 
o povolení vysvěcení sochy Panny Marie 
Bolestné z tvrdého dřeva a obrázku s pod-
pisy starosty a 7 členů obecního výboru 
a žádost suchdolského faráře o povolení vy-
svěcení k arcibiskupské konzistoři. Kostelní 
cesta byla využívaná místními i poutníky 
z dalekých vesnic při pouti do poutního 
kostela Navštívení Panny Marie v Jednově. 
Části lesa se říká „U zabité“.

Ke zmizelým památkám patřily dva svaté 
obrázky na stromech u lesní cesty z Hro-
chova do Jednova. Byla to nejkratší cesta 
do kostela v Jednově. K přírodním zajíma-
vostem patří památné lípy na návsi. 

Kamenný kříž z r. 1947 na hor-
ním konci

Svatý obrázek 
na Kostelní 
cestě

Náves s kaplí, křížem a lípami

Kamenný 
kříž z r. 1843 
před kaplí

Výklenek se soškou s. Floriána nad 
vchodem do kaple

Kamenný 
kříž z r. 1925 
na dolním 
konci

Sv. obrázek 
na stromě 
u Kostelní 
cesty

Pomník 
padlých 
v kubistic-
kém stylu
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Drobné památky Hrochova

O založení Hrochova se zachovala pověst 
zvaná Zlatá kaluž: Hraběnka z Boskovic 
jela za ženichem na hrádek za Sečí. Když 
jela po neznámé cestě, sypala ze saní hrách. 
Hrad byl prázdný, hraběnka se schovala, že-
nich přišel s jinou mladou šlechtičnou, kte-
ré uťal prst se zlatým prstenem a hodil jej 
na hromadu mrtvol, ve které byla hraběnka 
schovaná. Při vhodné příležitosti vzala prst 
s prstenem, zlaté klíčky od hradu a utek-

la. Podle hrachu poznala zpáteční cestu. 
U Hrochova ze strachu před lupiči vhodila 
prst se zlatým prstenem a zlaté klíče od hra-
du do rybníka u cesty. Od této příhody se 
měla obec jmenovat Hrachov nebo Zlatá 
kaluž.

V Hrochově se zachovávaly zvyky cír-
kevního roku a velmi brzy zde vznikaly 
místní spolky, jako byli v roce 1894 ha-
siči, v roce 1911 Čtenářský spolek Břeti-

                                                                      

Město Tovačov a Komitét pro udržování památek 
z války roku 1866 

si vás dovolují pozvat 
 

NA VYCHÁZKU PO BOJIŠTI U TOVAČOVA 
Z ROKU 1866 

 

Sobota 18. července 2020 
 
 

 
 
 

Zahájení:  10.30 hod. u autobusového nádraží v Tovačově  
 

Hlavní program: 
 Prohlídka tovačovského bojiště a seznámení s průběhem 

srážky u Tovačova z 15. 7. 1866 
 13.00 hod. – položení věnce u ústředního   
 Ukončení vycházky okolo 14.00 hod. 
 

Před vycházkou se bude v Dubu nad Moravou od 9. 00 hod. 
konat pietní akt k uctění památky padlých vojáků. 

 
              www.tovacov.cz      www.1866.cz     e-mail: komitet@1866.cz 

domuje, že česká krajina není v dobré kon-
dici, jak dokládá více než 56 000 podpisů 
pod peticí Vraťme život do krajiny, kterou 
jsme v prosinci předali ministrovi zeměděl-
ství. Těší nás, že její hlavní požadavky, jako 
například 10 % zemědělské půdy pro příro-
du, jsou přímo obsaženy v těchto návrzích 
dlouhodobých evropských strategií a jejíž 
hlavní požadavky nyní i Evropská komise 
prosazuje v rámci svých dlouhodobých stra-
tegií,“ říká Zdeněk Vermouzek, ředitel Čes-
ké společnosti ornitologické.

Mezi zásadní kroky, které Komise v rámci 
strategií navrhuje, patří zejména:

• Zvětšit plochu přírodních chráněných ob-
lastí na pevnině i na moři o 30 %. Třetina 
z těchto chráněných oblastí bude v nej-
vyšším stupni ochrany, tedy v čistě pří-
rodní podobě.

• Snížit spotřebu chemických pesticidů 
o 50 %, pokud jde o množství i toxicitu.

• Navýšit plochu ekologického zeměděl-
ství až na čtvrtinu zemědělské půdy.

• Obnovit na 10 % zemědělské půdy prvky 
biologické rozmanitosti, jako jsou remíz-
ky, meze nebo květnaté pásy tak, aby se 
zemědělství stalo dlouhodobě udržitel-
ným.

Praha/Brusel, 21. května 2020. Evropská 
komise včera po několika odkladech zve-
řejnila velmi očekávanou strategii v ob-
lasti biodiverzity a strategii pro zeměděl-
ství a  potravinářství Farm to Fork. Oba 
dokumenty jsou klíčovými součástmi 
aktuálně projednávané strategie známé 
pod názvem European Green Deal. Ko-
mise například navrhuje snížit spotřebu 
pesticidů a  vyhradit na  desetině země-
dělské půdy prostor pro remízky a další 
krajinné prvky. Česká společnost orni-
tologická rozhodnutí Evropské komise 
vítá.

BirdLife International, přední společenství 
ochranářských organizací, dlouhodobě upo-
zorňuje, že intenzivní zemědělství vyhání 
z krajiny život, způsobuje vymírání druhů 
na planetě a má negativní vliv na klima. 
Evropská komise nyní v návrhu dvou strate-
gií odborníky i ochránce přírody vyslechla 
a představila plán, který má ochránit země-
dělskou krajinu a život v ní.

Česká společnost ornitologická, partnerská 
organizace BirdLife International, rozhod-
nutí komise vítá. „Strategie přináší nadě-
ji, že se podaří zvrátit dosavadní negativní 
dopady zemědělství na živou přírodu a lépe 
připravit naši krajinu na dopady klimatic-
kých změn. Už teď si přitom veřejnost uvě-

Více prostoru pro pestrou krajinu a méně intenzivního zemědělství.  
Evropská komise vydala strategii k záchraně planety

• Zavést závazné cíle v oblasti obnovy 
přírody a zajistit tak obnovu zásadních 
ekosystémů, jako jsou rašeliniště, mokřa-
dy, lesy a mořské ekosystémy, které jsou 
životně důležité pro biologickou rozma-
nitost a zmírnění a přizpůsobení se změně 
klimatu.

• Minimalizovat spalování biomasy, jak 
např. dřeva, k výrobě energie

Obě strategie budou hrát klíčovou roli i při 
reformě Společné zemědělské politiky 
(SZP) EU s rozpočtem téměř 60 miliard 
EUR, o které se bude rozhodovat pozdě-
ji v tomto roce. „Návrhy Evropské komise 
jsou vykročením správným směrem, ale až 
následující měsíce ukážou, zda zájem o změ-
nu hospodaření směrem k větší udržitelnosti 
mají i zodpovědní politici, kteří nás zastu-
pují na evropské i národní úrovni. Věříme, 
že se poučíme z pandemie COVID-19 a že 
environmentální krizi naší krajiny začneme 
řešit ještě před tím, než se vymkne kontro-
le,“ říká Václav Zámečník, zemědělský 
specialista České společnosti ornitologické. 

Kontakt pro další informace

Zdeněk Vermouzek,  
773 380 285, verm@birdlife.cz

Václav Zámečník,  
776 368 360, zamecnik@birdlife.cz

Moravský ornitologický spolek – středomoravská pobočka ČSO
Bezručova 10 
750 02 PŘEROV 1
Česká republika

tel.: +420 776 746 980 – nonstop
tel.: +420 606 324 763 – kontaktní osoba pro média
e-mail: info@mos-cso.cz

Bankovní spojení: 32434831/0100

www.mos-cso.cz

Muzeum kočárů
Vážená veřejnosti, milovníci historie, 
příznivci Muzea kočárů.
S lítostí oznamuji vám všem, co pravi-
delně navštěvujete Josefkol, že dle celo-
světové situace byla akce roku Josefkol 
2020 zrušena, ale jak se říká „vše špatné 
k něčemu dobré“.
Připravujeme pro vás velmi zajímavý 
náhradní program. Mnozí z vás mají 
v Olomouckém kraji a okolí zamluvené 
penziony a ubytování. Chcete trávit své 
dovolené s rodinou a dětmi objevováním 
památek a návštěvou různých akcí.
Proto připravujeme pozoruhodný pro-
gram pro skupinky lidí a rodin po dobu 
měsíců července a srpna pod názvem 

„POZNÁVÁNÍ STARÝCH 
GRUNTŮ, FORMAN-
SKÝCH CEST A KRAJIN 
V OLOMOUCKÉM KRAJI 
V POVOZECH TAŽENÝCH 
KOŇSKÝM SPŘEŽENÍM.“
Celodenní program s občerstvením 
a obědem doprovázen různými  účinku-
jícími,mistry řemesel,jezdci na koních,-
kaskadéry atd.,bude něčím co zažijete 
přímo ze sedadla koňského povozu. 
Plánovaný  program v době prázdnino-
vých měsíců bude vždy každé pondělí. 
Místenka tedy vstupenka za jedno mís-
to k sezení do povozu pro jednu osobu 
bude zpoplatněna. V ceně jedné vstupen-
ky bude vše,veškerý program,průvodce 
i občerstvení.
Cenu jedné vstupenky vám v brzké době 
oznámím,včetně termínů, aby jste si ne-
opakovatelný program mohli včas rezer-
vovat.
S láskou k naší zemi za Muzeum kočárů 

Václav Obr
www. historickekocary.cz

slav, který se později změnil na odbor So-
kola a v roce 1920 tu byl založen spolek 
Orel.

Když navštívíte Hrochov a jeho okolí, ať 
je to v zimě nebo v létě, vždy vás zaujme 
okolní příroda. Já jsem měl to štěstí, že jsem 
ji viděl a zažil uprostřed zimy plné sněhu 
i v létě, kdy se v okolních lesích ozýval zpěv 
ptáků.

Ján Kadlec
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ČSOP – Ekocentrum Iris plánuje na červen tyto akce:

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

Akce finančně podpořilo: Statutární město Prostějov a Ministerstvo životní-
ho prostředí v rámci projektu Mezigenerační setkávání v přírodě. 

Orchideje Malého Kosíře
KDY: středa 10. června od 7:45 hod.
Akce pro seniory a další dospělé zájemce. 
Navštívíme malebný vrch Malý Kosíř nad 
Slatinicemi, na kterém se nachází přírod-
ní rezervace. Pokusíme se najít kvetoucí 
orchideje a dozvíme se spoustu informací 
i o dalších vzácných rostlinách. Navštívíme 
jezírko ve skále, místa dalekého rozhledu 
i nově vybudovanou dřevěnou poutní kapli 
sv. Antonína Paduánského na vrcholu kopce. 
Ráno sraz v 7:45 na hl. nádraží v Prostějo-
vě, odjezd vlakem v 8:02 do Slatinic. Návrat 
vlakem ze Slatinic, příjezd do 14 hod. Délka 
trasy 5-6 km.

Den životního prostředí 
na Hloučele
KDY: sobota 13. června od 15 do 18 hod.
KDE: biokoridor Hloučela, Bistro Hlou-
čela U Matesů, ul. Pod Kosířem
Společně oslavíme Den životního prostředí 
v biokoridoru Hloučela. V lesíku u Bistra 
Hloučela budou ve velkých rozestupech 
připraveny přírodovědné, tvořivé i pohy-
bové aktivity pro malé i velké, prezentace 
organizací z oblasti životního prostředí, in-
formační stánek o vodě v krajině, minizoo 
vodních bezobratlých živočichů atd.   

Exkurze do botanické 
zahrady
KDY: středa 17. června od 9 hod.
KDE: Botanická zahrada P. Albrechta, 
Lidická ul.
Akce pro seniory a další dospělé zájemce. 
Procházka kvetoucí botanickou zahradou 
v Prostějově. Prohlédneme si kvetoucí rost-
liny, zajímavé stromy i keře, ukázku regio-
nální květeny, posedíme v rozkvetlém rozá-
riu a projdeme se rozšířenou částí zahrady 
se systémem rostlin a voňavými bylinkami. 
Ráno sraz u vchodu do botanické zahrady v 9 
hod.

Živá zahrada:  
Hmyzí domečky
KDY: pátek 19. června od 16 hod.
KDE: zahrada Ekocentra Iris, Hu-
sovo nám. 67
Akce pro rodiny s dětmi, při které se 

dozvíme, jak můžeme 
přilákat na svou zahradu 
hmyzí pomocníky a opy-
lovače. Zároveň si vyrobíme malý domeček 
pro samotářské včely. Akce proběhne za za-
hradě Ekocentra Iris za dodržení předepsa-
ných rozestupů. Bude tu připraveno několik 
stanovišť s hravými aktivitami o životě včel 
a dalšího hmyzu a tvořivá dílna na výrobu 
hmyzího domečku. Svůj výrobek si můžete 
odnést domů. Materiál na hmyzí domečky 
bude k dispozici. 

Setkání se studánkami - 
Putování se Studánkovou 
vílou
KDY: sobota 20. června od 9:40
Vycházka pro rodiny s dětmi za studánkami 
v okolí Seloutek. Ráno sraz na aut. zastávce 
v Seloutkách v 9:40, vhodný autobus jede 
z Prostějova v 9:20 (st. č. 12). Se Studánko-
vou vílou se vydáme po polních i lesních ces-
tách a budeme hledat a čistit studánky. Ces-
tou nás budou čekat hravé aktivity i hledání 
pokladu. Vycházka končí zase v Seloutkách, 
autobus do Prostějova jede ve 13:35. Délka 
trasy 4-5 km, poplatek 40 Kč/osoba.

Keramika
KDY: pondělí 22. června od 16 hod. 
v Kovárně Ekocentra Iris
Tvořivá dílna. Pracovní oblečení s sebou. Po-
platek 100 Kč za osobu na 2 pracovní hodiny.

Vycházka k pramenům 
Romže a Nectavy
KDY: středa 24. června od 8 hod.
Vycházka pro seniory a další dospělé zájem-
ce. Vydáme se ze Dzbelu směrem na Boro-
vou a v lese nad ní budeme hledat studánku 
a pramen říčky Nectavy. Pokračovat budeme 
směrem k Jesenci, cestou navštívíme pramen 
Romže a prohlédneme si Sládkovu skálu. 
Odtud dojdeme na nádraží v Jesenci. Ráno 
sraz v 7:45 na hl. nádraží v Prostějově, od-
jezd vlakem v 8:02 do Dzbele. Návrat vla-
kem z Jesence, příjezd do 13:30. Délka trasy 
6 km.

Kralické remízky
KDY: středa 3. června od 7:45 hod.
Vycházka pro seniory a další dospělé zá-
jemce. Sraz na hl. nádraží ČD v Prostějově 
v 7:45, odjezd vlakem v 8:00 do Kraliček. 
Odtud se vydáme polními cestami směrem 
ke Kralicím. Podél cest byly postupně vysá-
zeny aleje našich dřevin, obohacené o další 
zajímavé druhy stromů a keřů. Ukážeme si 
přímo v terénu, jak mohou vypadat různé 
doplňující prvky zlepšující krajinu a životní 
podmínky živočichů (kamenice, staré dře-
vo, ptačí budky apod.). Návrat zpět z Kra-
lic na Hané nebo z Čechůvek. Délka trasy 
3-4 km.

Živá zahrada:  
Pítka pro hmyz
KDY: pátek 5. června od 16 hod.
KDE: zahrada Ekocentra Iris, Husovo 
nám. 67
Akce pro rodiny s dětmi, při které se dozví-
me, jak můžeme v létě pomoci hmyzu na své 
zahradě, a vyrobíme si pítko (napáječku) pro 
včely, motýly a další hmyz. Akce proběhne 
za zahradě Ekocentra Iris za dodržení přede-
psaných rozestupů. Bude tu připraveno ně-
kolik stanovišť s hravými aktivitami o životě 
hmyzu a tvořivá dílna na výrobu pítka. Svůj 
výrobek si můžete odnést a umístit na svou 
zahradu. Materiál na zhotovení pítka bude 
k dispozici. 

Den na louce Za Hrnčířkou
KDY: sobota 6. června od 8:25 hod.
Vycházka pro dospělé i rodiny s dětmi. Vy-
dáme se cestou z Vícova podél nově vysa-
zených alejí k Národní přírodní památce 
Za Hrnčířkou. Zde si prohlédneme kvetoucí 
louky a krátce pomůžeme s hrabáním sena. 
Po malém pikniku v trávě budeme pokračo-
vat až do Ohrozimi, kde navštívíme Přírod-
ní památku Ohrozim-Horka a biocentrum 
v obci. Ráno odjezd autobusem z Prostějova 
v 8:25 (st. č. 11) do Vícova. Návrat autobu-
sem z Ohrozimi, příjezd do 14 hod. Délka 
trasy 5-6 km.  

Keramika
KDY: pondělí 8. června od 16 hod. v Ko-
várně Ekocentra Iris
Tvořivá dílna. Pracovní oblečení s sebou. Po-
platek 100 Kč za osobu na 2 pracovní hodiny.

Jedním z vysoce probíraných témat dnešní 
doby je neustávající sucho v krajině. Za-
tímco v loňském roce přišlo až se začát-
kem května, letos jsme již v dubnu mohli 
v řekách a potocích sledovat rekordně níz-
ké průtoky. Nízké hladiny podzemní vody, 
vyšší teploty přispívající k výparu a menší 
množství zásoby vody ve sněhu vytváří 
kompletní sucho v krajině. A jak se k to-
muto problému staví naše vláda? Místo 
zlepšení kvality toků, revitalizací a investic 
do kvalitnějšího zemědělství podporuje spí-
še další zabetonování krajiny a pomáhá se 
zrychlením odtoku vody pryč.

Se suchem se ustavičně potýkáme již šes-
tým rokem. Největší zasáhlo naše území 
v letech 2015 a 2018, rok 2020 má zatím 
našlápnuto k překonání obou. Slovy samot-
ného ministra životního prostředí Richarda 
Brabce: „Deficit je za těchto 6 let tak ob-
rovský, že skutečně v řadě oblastí přesahu-
je 1000 litrů na metr2.” V mnoha obcích 
je již v platnosti omezení používání vody. 
S vyprahlou půdou se výrazně potýká i naše 
zemědělství – zemědělské sucho postihlo 
již 98 % našeho území. Přesto však Mini-
sterstvo zemědělství v pondělí 11. května  
představilo 31 nových lokalit vyhrazených 
pro akumulaci povrchových zdrojů vody 
čekajících na schválení. V generelu míst vy-
hrazených pro povrchovou akumulaci vod 
je již 65 lokalit (schválených v roce 2001). 
Toto rozšíření generelu podpořil i ministr ži-
votního prostředí Richard Brabec.

Vybudováním betonových přehrad se však 
tyto problémy nevyřeší a jejich velká část se 

s nedostatkem srážek také ocitne na suchu. 
Jediným dlouhodobým řešením je celoploš-
ná zádrž vody v krajině pomocí změny sklad-
by lesů, zvětšení plochy lesů a zvýšení podí-
lu nelesní zeleně částečným znefunkčněním 
meliorací, které tak místo rychlého odvedení 
z krajiny vodu zadrží v nových mokřadech, 
tůních, rybnících, poldrech a zejména zadr-
žení vody v nivách návratem většiny toků 
zpět do přírodě blízkého stavu (normální 
profil koryta, meandry, záplavové nivy). 

Jednou z aktuálně připravovaných pře-
hrad je i Skalička na řece Bečvě. Důvo-
dem výstavby je hlavně protipovodňová 
ochrana pro Přerov. Adekvátní alternativou 
se stejným efektem protipovodňové ochra-
ny i trvalejší variantou prevence sucha je 
návrh Hnutí DUHA Olomouc na boční pol-
dr. Boční poldr přispívá ke snížení rizika 
sucha v krajině. Lesy, louky i tůně navrho-
vané uvnitř poldru pomáhají k zasakování 
vody do podzemních zásobníků. Z nich se 
voda uvolňuje v období sucha. Takováto 
zdravá krajina pak zadržuje mnohem více 
vody než vybetonované přehrady. Řeka 
Bečva také patří mezi největší štěrkonosné 
řeky u nás. Svou energii si vybíjí pohybem 
štěrků. Při přehrazení řeky se štěrky budou 
nejen usazovat nad přehradou a bude nutné 
je uměle bagrovat. Řeka navíc nebude mít 
kde si svou energii vybíjet, zahloubí se více 
do země a tím se způsobí i snížení hladiny 
podzemní vody (což dále povede například 
k vysychání studní). Sám ministr zeměděl-
ství Miroslav Toman na květnové tiskové 
konferenci potvrdil, že stav Bečvy se zhoršil 

ze silně na mimořádně podnormální. Kde 
by se tedy voda v přehradě brala?

Pro více informací o plánované vý-
stavbě přehrady Skalička navštivte 
stránky www.spojenabecva.cz, kde 
je možné podepsat elektronickou peti-
ci pro zachování toku řeky Bečvy bez 
přehrad a podpořit tak variatu boční-
ho poldru.

Veronika Trávníčková, Hnutí DUHA 
Olomouc, uvedla:

„Je nejvyšší čas, aby se s naší krajinou za-
čalo hospodařit šetrněji. Budováním nových 
přehrad se problémy se suchem nevyřeší 
a navíc můžeme přijít o řadu cenných loka-
lit. Například říční náplavy na Bečvě jsou 
ojedinělým fenoménem v celorepublikovém 
měřítku – jsou domovem řady vzácných 
rostlin a živočichů. S výstavbou Skaličky by 
také zanikla celá Evropsky významná lokali-
ta Hustopeče – Štěrkáč s unikátními lužními 
lesy i pravidelně zaplavované louky. Lidé, 
kteří s výstavbou nesouhlasí, se mohou při-
pojit k více než dvou tisícům podporovatelů 
bočního poldru na www.spojenabecva.cz.”

Kontakt pro další informace  
Veronika Trávníčková,  
Hnutí DUHA Olomouc,  

veronika.travnickova@hnutiduha.cz,  
774 300 895

Stavění přehrad nás nespasí ani na řece Bečvě ani jinde.  
Jediným řešením rekordního sucha je zadržování vody v krajině
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podle výsledků studie proveditelnosti z října 
2018, ačkoliv jeho přínosy z dopravy tvoří 
jen asi 10 procent a došlo by k obrovskému 
zásahu do říčních ekosystémů a do řady 
chráněných území. Druhým důvodem byla 
jeho podpora plavebního kanálu u Přelouče, 
který by zničil biotopy více než sedmdesáti 
zvláště chráněných druhů organismů, včet-
ně modrásků očkovaných a bahenních.

Vítězem ankety Zelená perla 2018 se stal 
zastupitel Děčína, náměstek hejtmana Ús-
teckého kraje a poslanec za ČSSD Jaroslav 
Foldyna, který ve svém projevu v Posla-
necké sněmovně dne 29. 6. 2018 k novele 
zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstav-
by liniových staveb na podporu jezu u Dě-
čína tvrdil následující: „Jeďte se podívat 
dneska do Gabčíkova, kam třetina Evropy 
jezdí na dovolenou. Je to tam nádherné.“

Odkazy na internetové stránky:

Výsledky Ropáka 2018 a Zelené perly 2018

http://detizeme.cz/zprava.shtml?x=2549918

Nominační formulář pro anketu Ropák roku

http://www.ropak.detizeme.cz/ropak-nomi-
nace.html

Nominační formulář pro anketu Zelená per-
la roku

http://www.ropak.detizeme.cz/perla-nomi-
nace.html

Ekologové přijímají nominace na Ropáka 
už po osmadvacáté 

Děti Země – Brno vyhlašují již 28. ročník 
ankety o antiekologický čin Ropák a jubi-
lejní 25. ročník ankety o antiekologický vý-
rok Zelená perla. Kandidáty může do půl-
noci v  pátek 12.  června 2020 na  jejich 
adresu či na jejich e-mail dz.brno@ecn.cz 
posílat kdokoliv, pokud uvede jejich jmé-
na a důvod navržení, resp. citaci výroku. 
Formuláře pro vyplnění jsou i na stránce 
http://www.detizeme.cz/ropak.

a snadného vydání povolení,“ říká koordi-
nátor obou anket Miroslav Patrik z Dětí 
Země – Brno, podle kterého se v nomina-
cích jistě objeví třeba i ministr zemědělství 
Miroslav Toman (ČSSD).

Podle něho je silnou kandidátkou na Zele-
nou perlu opět ministryně pro místní rozvoj 
Klára Dostálová, která v článku s názvem 
„Ministryně Dostálová: Stavební řízení si 
pohlídá stát, obce mohou být podjaté“ ze 
dne 15. 2. 2019 tvrdila následující: „Nesmí 
se stát, že se u stavebního řízení najednou 
objeví sysel nebo jiné chráněné zvíře a celé 

řízení se zruší. Dneska se 
prý „syslové“ různě převá-
žejí jen proto, aby se zabrá-
nilo výstavbě.“

U kandidáta na Ropáka 
roku je nutné uvést důvod, 
tzn. prosazování nějakého 
škodlivého záměru, vydání 
závažného rozhodnutí nebo 
hlavní podíl na realizaci 
nějaké „antiekologické“ 
stavby. Loni bylo do anke-
ty nominováno 12 osob. 
U kandidáta na Zelenou 
perlu je nutné uvést jméno 
autora výroku a jeho text 
a zdroj. Loni bylo zasláno 
40 výroků.

Titul Ropák 2018 získal 
předseda představenstva 
Vodní cesty, a. s., a předseda 
Asociace D-O-L Jan Ska-
lický za podporu výstavby 
plavebního kanálu Dunaj-
-Odra-Labe do roku 2045 

Hledají se kandidáti na Ropáka a Zelenou perlu

V pátek  12. června bude podruhé v rámci  Noci kostelů   pro veřejnost 
přístupný také i  kostel  sv.Anny a sv. Jakuba ve Staré Vodě u Libavé. Je to 
jediná budova, která přežila likvidaci vesnice v době totality a začlenění 
do vojenského prostoru. Stavěl ho věhlasný italský stavitel Pietro Tenca-
la, který projektoval  také kostel na Svatém Kopečku, budovu arcibiskup-
ství v Olomouci a  zámek v Kroměříži.  Barokní kostel byl dokončený 
v roce 1688 a následně byla vedle něj postavena budova piaristického 
kláštera s gymnáziem.

Po odsunu německého obyvatelstva v roce 1946 byl kostel  vyhlášen  
v roce 1951 za chráněnou památku .  Ale již v roce 1956 byly odvezeny 
prostřílené varhany , které opravené fungují v kostele v Litovli. Stejně byl 
tak střelbou poškozen oltářní obraz ( 2m5 x 4,5 m), který byl převezen 
později do Kroměříže. Ostatní zařízení kostela bylo postupně zničeno.  
Po roce 1968 se negativně na interiéru kostela podepsala přítomnost So-
větské armády.

Kostel bude otevřený od 18,00 do 21.00 hodin a službu zde budou držet 
skauti ze střediska Ladislava Ruska ve Velkém Týnci.  Junáci se podílejí  
na obnově poutního areálu již 26 let a pomáhají  jim i  skauti z Kanady, 
Polska a dalších zemí.

 Jan Pečínka.

Noc kostelů ve Staré Vodě

STARÁ VODA
u Libavé – pátek 12. 6. 2020

kostel otevřený od 18:00 do 21:00

-   výklad historie kostela a obce

-   krátká hudební vystoupení

-   křížová cesta dětí z Havířova

Možnost návštěvy kaple Královské studánky, ob-
hlídka trosek kláštera, klášterní zahrady a oprave-
ného hřbitova.

Zajišťují skauti střediska Velký Týnec

Ropáka 2018 získal předseda představen-
stva Vodní cesty, a. s., a předseda Asociace 
D-O-L Jan Skalický a Zelenou perlu 2018 
zastupitel Děčína, náměstek hejtmana a po-
slanec Jaroslav Foldyna. Výsledky obou 
anket budou zveřejněny v pátek 26. červ-
na 2020 v 11 hodin na tiskové konferenci 
v Brně. Anketa Ropák je nejstarší novodo-
bou anketou o nějakou významnou a me-
diálně známou anticenu. Antiekologický 
výrok bude vyhlášen již po pětadvacáté!

„Mezi žhavými kandidáty na Ropáka může 
být například ministryně pro místní rozvoj 
a poslankyně za hnutí ANO Klára Dostálo-
vá, a to za přípravu věcného záměru nového 
stavebního zákona, který jednak opět ome-
zuje efektivní účast veřejnosti při povolová-
ní staveb a jednak výrazně snižuje ochranu 
různých veřejných zájmů na úkor rychlého 
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KULTURNÍ PŘEHLED
ČERVEN 2020

VÝSTAVY
Březen - září 2020
Expozice 204 zámku Konice
Miroslava Vykydalová – Najdi 
si svůj svět
Výstava kreseb 
Vstupné dobrovolné

KONCERTY
Středa 24. června v 19.00 hodin
Koncertní sál zámku
V mořském vánku 
Jiří Meca – kytara / Michaela Meca 
– příčná flétna 
Vstupné: dospělí 120 Kč, abonenti 100 Kč, 
studenti a ZTP 60 Kč, žáci ZUŠ vstupné 
zdarma.

DIVADLA
Neděle 28. června v 15.00 hodinu
Koncertní sál zámku nebo nádvoří
Jak voní štěstí 
Zábavný pořad zpěvačky a herečky Hanky 
Křížkové za doprovodu Jiřího Zbořila

AKCE
19. – 21. června

Oslavy města Konice
50 let města Konice / 820 let od prv-
ní písemné zprávy o Konici

pagaci činnosti spolků a jednotlivců. 
Workshop – Pavel Surma
Vzhledem k nutnosti dodržení hygienic-
kých požadavků v souvislosti s nemocí 
Covid-19 je třeba se na workshop regist-
rovat. Podrobnosti na plakátech a webu 
města.

ZÁMEK
Od 1. 6. 2020 do 31. 8. 2020 je otevřeno 
od pondělí do pátku 9.00 – 12.30, 13.00 - 
16.00 hodin,  v sobotu 9.00 – 12.30, 13.00 
– 17.00 hodin a v neděli 14.00 – 17.00 ho-
din.
Prohlídková trasa zámku Konice a expo-
zic (včetně největší sbírky seker zapsané 
do světové Guinnessovy knihy rekordů) 
probíhá s průvodcem. Začátek prohlídky je 
vždy v celou hodinu, kromě 12.00 hodin. Po-
slední prohlídka je hodinu před ukončením 
otevírací doby. Doba trvání prohlídky je 45 
minut. (Po dobu prohlídky mohou být TIC 
a galerie uzavřeny). Vstupenky zakoupíte 
v TIC. Informace: 582 334 987, 739 333 721. 
Vzhledem k opatření COVID-19 je nutné 
dodržovat aktuální podmínky a nařízení! 
Děkujeme za pochopení.

KNIHOVNY
V městské knihovně probíhá zákonem 
nařízená revize knihovního fondu.
Termíny výpůjček se automaticky prodlužu-
jí. O otevření knihovny Konice vás budeme 
informovat během měsíce června. 
www.konicka.knihovna.cz
Křemenec - půjčovní doba: pátek – (letní 
čas) 17.00 – 18.30
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

17. – 21. 6. na náměstí – Lunapark. Pátek 
19. 6. v parku - Legendy se vrací. 20. - 21. 6. 
v zámku - výstava bonsají, prohlídky zám-
ku a prodej suvenýrů, sobota 20. 6. areál 
hřiště - Konické štrapáce + Na kole okolo 
Konice, neděle 21. 6. komunitní centrum 
od 13.00 hodin – výstava historických fo-
tografií Konice, výstava historických vo-
zidel a nových vozů Škoda, zámecký park 
v 13.00 hodin - dechová hudba Holóbkova 
mozeka, v 15.00 hodin - koncert kapely- 
Poutníci „50 let v country“, před zámkem 
od 13.00 hodin - horkovzdušný balón + 
ukázka hasičské techniky + zábavný pro-
gram pro děti s MC Srdíčko, areál fotbalo-
vého hřiště v 17.00 hodin - přátelské utkání 
Sokol Konice - SK Uničov U19. Podrobněji 
viz plakáty.
Výše uvedený program se uskuteční, 
pokud nám to aktuální opatření proti 
COVID-19 dovolí. Sledujte aktuální infor-
mace na sdělovacích prostředcích města 
Konice.  

KOMUNITNÍ CENTRUM
 3. 6. v 16:00 hodin Posilovna paměti pro 
každého. Přednáška - Martin Král.
 10. 6. v 16:00 hodin Paměť a technologie. 
Kyberstres, nové závislosti, soustředění. 
Přednáška s praktickými ukázkami - Martin 
Král. 
16. 6. v 17.00hodin Třetí neformální setká-
ní občanů s vedením města – Nová studie 
náměstí.
 25. 6. v 16:00 hodin Sociální sítě a digitál-
ní média jako prostředek k efektivní pro-

Partner Zeleného 
kruhu Olomouc

Půjčujeme!
Knihovna města Olomouce se v pondělí 26. 4. 
2020, jako jedna z prvních v ČR, otevřela veřej-
nosti. Přestože pracovníci měli na přípravu jen 3 
dny, díky spolupráci s krizovým štábem města, 
který zajistil desinfekci a roušky, byli v 8 ho-
din ráno připraveni na svých místech. Množství 
dychtivých čtenářů překvapilo, stejně jako jejich 
disciplinovanost a schopnost dodržovat určená 
pravidla.

Půjčovní doba (včetně červnových sobot) je za-
chována, v dětském oddělení dokonce rozšířena 
i na dopolední hodiny. Lidé mohou bez problémů 
vracet či si vybírat nové knihy, časopisy a CD.  

Co knihovníci po dobu 
uzavření knihovny dělali?
Pracovali – nakupovali a zpracovávali nové kni-
hy a starali se o více než 200 000 knihovních do-
kumentů, které v knihovně a na jejích pobočkách 
najdeme. Čas využili k revizi, což je taková kni-
hovnická inventarizace, která v knihovně naší ve-
likosti musí proběhnout každých 15 let. Naštěstí 
jim pomohla technika, ale stejně každou knihu 
či CD vzali do ruky a zkontrolovali čtečkou čá-
rového kódu. Všichni byli překvapeni, že počet 
ztracených či ukradených knihovních jednotek je 
minimální.

Na co se v červnu můžeme 
těšit?
18. 6. Výtvarná dílna - krasopis
Oddělení pro děti a mládež v budově na náměs-
tí Republiky zve mladší i starší školáky na zá-
bavnou připomínku jejich školních povinností 
-  od 14 do 17 hodin si mohou přijít a vyzkoušet 
písmo, kterým psali jejich pradědové.

Lovci perel
Pokračuje celoroční hra, kdy mladí čtenáři hledají 
v regálech speciálně označené knihy – perlorod-
ky. Po jejich přečtení mohou odpovědět na otáz-
ky vložené v knize a získat tím perlu. Nejlepší 
lovce perel čeká na konci soutěže odměna.

E-knihy
Uzavření knihovny přežili klienti, kteří si přes 
knihovnu zdarma půjčují e-knihy, navýšil se 
počet půjčených titulů na pět za měsíc. Noví zá-
jemci najdou návod na zapojení na www.kmol.
cz nebo na FB.

Knihovna města Olomouce
Literární soutěž PRVOTINY 2020
Život v nových podmínkách lze za-
pracovat i do vlastní tvorby. Dosud 
nezveřejněné práce v oblasti poezie (5 
básní) nebo prózy (20 stran, v delším 
textu prosíme označit soutěžní pasá-
že) opatřené jménem, rokem narození 
a kontaktem čekáme na prvotiny@
kmol.cz do konce září 2020.

Agátha Christie - soutěž
Pro milovníky královny detektivek je 
určena soutěž o její knihu. Stačí jen 
vyplnit do 14. září soutěžní lístek, kte-
rý najdou na www stránkách či na FB. 
O den později, 15. září 2020, kdy by se 
spisovatelka dožila 130 let, proběhne 
slosování.

neděle 14. června 2020 
8 – 12 hod. 

Zámecké náměstí, Zámecký park 

Výstavy
Pobočka Jungmannova zpřístupňuje hrací 
plány a stolové hry v podobě obrazů od nej-
starších časů po současnost. K dispozici bu-
dou také hrací stolky.  Moto: „Je to jednodu-
ché jako dětský mlýnek“. 

Budovu na náměstí Republiky oživují sním-
ky krajin, zejména v podobě panoramatic-
kých fotografií, autora střední Moravy Petra 
Fialy. Jeho oblíbenou krajinou jsou blízké 
Jeseníky, ale příležitostně nepohrdne ani fo-
cením architektury, lidí či zvířat. 

Na pobočce Brněnská pokračuje výstava 
Panenky našich maminek. Panenky Sonni 
(Biggi nebo Ari) mají stále své kouzlo..

Vypr
odán

o!
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nové instalace a rekonstrukce areálu hradu 
Šternberk zvýší návštěvnost a zájem turistů 
o město Šternberk. Od úterý 26. 5. 2020 se 
opět těšíme na Vaši návštěvu.

Hned následující středu 10. 6. 2020 Vás zveme na přednášku spojenou 
s představením knihy historika umění Pavla Šopáka: Město zítřka. Olo-
mouc a Ostrava 1918-1938: architektura a urbanismus. Dozvíme se, 
jak z tohoto originálního srovnání vyjde hanácká metropole nebo co se 
realizovalo a co zůstalo jen snem o lepší budoucnost.

Přednáška se uskuteční v rámci Divadla architektury ve středu 10. 6. 
2020 od 17:00 hod. v Mozarteu Arcidiecézního muzea.

Těšíme se na setkání a přejeme krásné jarní dny.

Jana Kiesewetterová

Nucená uzavírka hradu Šternberk pro ná-
vštěvníky byla využita v maximální možné 
míře k činnostem, které zvýší atraktivitu 
památky i komfort návštěvníků. Věříme, že 

Za krásnou Olomouc
Odkladný účinek žaloby ve věci Šantovka Tower
Ještě před svým odchodem podala vedoucí Úřadu veřejného ochránce práv, ombudsmanka Anna Ša- 
batová, žalobu ve veřejném zájmu proti rozhodnutí Magistrátu města Olomouce o umístění stavby 
Šantovka Tower. Magistrát podle ní porušil zákon o státní památkové péči, zákon o ochraně přírody 
a krajiny, správní řád, stavební zákon i závazky České republiky z Úmluvy o ochraně architektonické-
ho dědictví Evropy. Zcela popřel samotné principy zákonnosti a jeho jednání vzbuzuje vážné pochyb-
nosti o systémové nepodjatosti.Novinkou je, že Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci, který 
dostal věc na starost, přiznal 12. 3. 2020 žalobě týkající se stavby Šantovka Tower v Olomouci odklad-
ný účinek. Znamená to, že do doby, než soud ve věci rozhodne, nesmí být vydáno stavební povolení 
a nesmí být výstavba zahájena. To jsou dobré zprávy, jak soud nakonec rozhodne, nelze předjímat.

www.krasnaolomouc.cz

Vycházka krásnou Olomoucí
Vážení členové a příznivci spolku Za krásnou Olomouc,

dovolujeme si Vás pozvat na první vycházku v rámci cyklu Krás-
nou Olomoucí. Tentokrát se projdeme křížem krážem svahy Sva-
tého Kopečka, objevíme zajímavá přírodní zákoutí, zbytky ba-
rokních poutnických stezek, staré polní remízky, vojenské studny 
i rostlinné uprchlíky ze zahrad do volné přírody. 

Sraz v neděli 7. 6. 2020 v 15:00 hod. před průčelím baziliky Na-
vštívení Panny Marie.  

 

(Bývalá) Ombudsmanka Anna Šabatová

www.krasnaolomouc.cz 
e-mail: krasnaolomouc@gmail.com 

FB: https://www.facebook.com/krasnaolomouc/

Hrad Šternberk se znovu otevře veřejnosti
Po více jak dvouměsíčním nuceném uzavření 
se státní hrad Šternberk od úterý 26. 5. 2020 
znovu otevře veřejnosti. Návštěvníci tak opět 
mohou osobně navštívit historické prostory 
jedné z nejvýznamnějších národních kultur-
ních památek olomouckého kraje.

Začátky prohlídek budou ve všední dny 
v 10, 12 a 14 hodin, o víkendech v každou 
celou hodinu od 10 do 15 hodin. V rámci 
prohlídek budou muset být dodržována ur-
čitá bezpečnostní nařízení, o kterých budou 
návštěvníci informování na webových strán-
kách a přímo v prostorách hradu. Věříme, 
že i přes tento fakt nebudou prohlídky ni-
jak výrazně omezeny. Přístupné budou oba 
základní návštěvnické okruhy, první okruh 
„Liechtensteinské sbírky“ a druhý okruh „Ži-
vot na šlechtickém sídle“. 

Uzavření hradu Šternberk pro veřejnost 
bylo využito k mnoha činnostem, na které 
není v průběhu návštěvnické sezóny prostor. 
Téměř celé druhé patro bylo nově vymalová-
no a v některých místnostech došlo k novým 
instalacím. Druhý prohlídkový okruh „Život 
na šlechtickém sídle“ bude zaměřen na his-
torii a pobyt rodu Liechtensteinů na hradě 
Šternberk a život šlechty obecně. 

Po celou dobu rovněž probíhají restaurá-
torské práce. V interiérech hradu se pracuje 
na souboru historických kamen z dotace 
MAS Šternbersko. Rozsáhlé opravy jsou 
realizovány i v dalších částech areálu hradu. 
V současné době jsou to prostory bývalého 
strážního domku, šatlavy a vstupního portálu. 
Postupně zde vznikne nový prostor pokladny, 
prodeje suvenýrů či výstavní prostory. V pro-
storách hradního parku se pracuje na budově 
ledovny, technické zajímavosti hradu Štern-
berk. Vybudováno bude i sociální zázemí pro 
návštěvníky kulturních akcí. Na horní louce 
hradního parku vznikne vyhlídková pergola, 
jež bude centrem relaxační zóny pro občany 
i návštěvníky města. Stranou nezůstane ani 
cestní síť a instalace nového mobiliáře. 

ŽÁDNÉ REKLAMY, PROSÍM!
ŠETŘÍM NAŠE LESY – HISTORICKÉ DĚDICTVÍ 

ZEMÍ KORUNY ČESKÉ
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Sledujte naše webové stránky 
a facebook muzea.

Krásný kulturní červen.
S přáním hezkého dne

Poslední sobotu v měsíci 
červnu - 27. června se 
v 16 hodin v Galerii Octopus uskuteční 
vernisáž výstavy významného a zcela ori-
ginálního všestranného umělce FRANTIŠ-
KA SKÁLY!!! Podrobnější informace ještě 
zašleme.

V Galerii Octopus rýmařovského muzea 
do 18. června stihnete výstavu významné 
české výtvarnice OLGY KARLÍKOVÉ 
PERLENÍ.
 

Muzeum Rýmařov v červnu
Milí přátelé,
dovolte mi vás pozvat na akce, které 

jsme pro vás na měsíc červen připravili.
 

Příští týden začínají MIMOŘÁDNÉ 
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY 
v budově textilky HEDVA ČESKÝ 
BROKÁT na Opavské ulici. Expozicemi 
o textilnictví budou provázet herci v kos-
týmech a svými výstupy přiblíží osud 
rodiny Schielů, zakladatelů rýmařovské 
textilky, ale také třeba výrobu hedvábí 
a mnoho dalšího. Podívat se také budete 
moci do provozu tkalcovny. Tyto mimo-
řádné prohlídky proběhnou v termínech: 
10. 6., 24. 6., 7. 7., 21. 7., 11. 8., 25. 8., 16. 
9. a 30. 9, a to vždy v 10:00 a ve 14:00. 
Vstupné 100 Kč (základní), 50 Kč (sní-
žené). Na prohlídky je NUTNÉ SE RE-
ZERVOVAT na čísle 554 212 381 či a-
-mailu icko@inforymarov.cz. Na akci se 
podílí Městské divadlo Rýmařov, Hedva 
Český Brokát a ZUŠ Rýmařov. Akce je 
také součástí projektu Technotrasa Su-
rová krása Moravskoslezského kraje. 
Do externí expozice o textilnictví jinak 
můžete zajít v běžnou otevírací dobu - viz 
přiložená otevírací doba.
 

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

Nově a stylově zrekonstruovaný secesní dům 
postavený Janem Husičkou v letech 1867–1872. 
Statek s konírnou býval ve své době nejkrásněj-
ším domem v obci Slatinice. Manželé Husičko-
vi měli dceru Marii, která se po I. světové vál-
ce provdala za Františka Koudelku, důstojníka 
rakouské armády, který se narodil v nedalekých 
Drahanovicích. Marie Koudelková Husičková 
byla zvaná podle hodnosti svého manžela „Ma-
jorka“.

Dnes je z bývalého statku stylový penzion, 
který svým návštěvníkům nabízí ubytování 
v šestnácti pokojích. Pro náročné klienty je při-
praveno VIP apartmá Pekárna, vybavené stylo-
vým nábytkem a americkými kamny.

Všem hostům je k dispozici společenská míst-
nost a dále se v objektu penzionu nachází stylo-
vě zařízený prostor Pekárny. Oba tyto prostory 
lze využít pro firemní večírky, oslavy narozenin, 

Rodinný Penzion Majorka 

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

rauty a jiné společenské akce. Pro školení a seminá-
ře nabízí penzion vlastní vybavenou školicí místnost 
pro 40 osob.

Do konce června bude 
také k vidění výstava 
zapůjčených obrazů ze 
soukromých sbírek k 87. 
nedožitým narozeninám 
rýmařovského učitele 
a výtvarníka TOMÁŠE 
MATERY. Ta v gale-
rii Pranýř potrvá do 30. 
června.
 

 
Navštívit můžete také kapli V Lipkách, 
expozici Hrádek nebo Galerii Marie Ko-
dovské.

I redakční rada si mění roušky...
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Co dnes ohrožuje rodinu
MS Konzervativní strany Střední Morava

Co dnes ohrožuje rodinu
Pozvánka na diskusní setkání

Zveme vás na diskusní setkání; úvodní slovo 
pronese
 

JANA JOCHOVÁ
předsedkyně Aliance pro rodinu.

Čas konání: čtvrtek 25. června 2020 od 17:45 
hod. (drobná změna vyhrazena...). Předpoklá-
daný konec přednášky je v cca 19:45 hod.
Místo konání: malý salónek restaurace hotelu 
Senimo, Olomouc, Pasteurova 905/10. V pří-
padě bloudění lze využít kontakt: 724 488 054.
Vstupné dobrovolné. Uvítáme, pokud se předem zaregistrujete na seminar@konzervativnistrana.cz. Pokud by 
byla kapacita místa konání naplněna, budeme prostřednictvím e-mailu informovat (stejně jako o případné úpravě 
času zahájení setkání...).


