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prázdninové měsíce otevírají dokořán své brány 
a pro mnohé se tak otevírá cesta k odpočinku, ale 
i poznávání nových věcí. S  Bc. Jánem Kadlecem 
můžete vyrazit za drobnými i většími památkami 
Stražiska, kde je mimochodem i skvělé koupání. 
Ing. Tomáš Kryl Vám ukáže zajímavá místa v Brně , 
pohovoří o místních legendách a domovních zna-
meních.  Můžete se projít Mánesovou stezkou či 
po bojišti Bitvy u Tovačova. Muzeum kočárů Vás 
sveze po starých formanských stezkách, zajímavé  
výpravy do přírody plánuje prostějovské Sdružení 
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Vážení čtenáři,
ekologické výchovy Iris. Seznámíme Vás s výsled-
ky ekologické ankety Ropák roku 2019. Pestrý je 
program také Knihovny města Olomouce. Nový 
projekt připravuje Spolek pro obnovu Českého krá-
lovství.  Navíc každou sobotu jezdí historické vlaky 
mezi Tovačovem a Kroměříží, tak si je nenechte 
ujít. V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat 
na www.kcolomouc.cz. 

S modrou oblohou – a raději i rouškou v kapse… 

	 	 	 	 Redakce  

Plánovaná přehrada Skalička na řece 
Bečvě se dostala už i do parlamentu. Stala 
se totiž součástí novely zákona o urychle-
ní výstavby dopravní, vodní a energetické 
infrastruktury a infrastruktury elektro-
nických komunikací (zákon 416/2009 Sb.). 
Tento zákon má za cíl urychlit povolování 
a výstavbu výše zmíněných typů staveb 
a projektů společného zájmu.

Vláda připravila už na začátku roku novelu 
tohoto zákona, která podle Asociace ekolo-
gických organizací Zelený kruh vnáší do již 
nepřehledné stavební legislativy další chaos. 
„Nově by i větší stavby nepotřebovaly sou-
hlas od orgánů životního prostředí či pa-
mátkářů. Vybrané stavby podle zvláštního 
seznamu by bylo možné stavět bez standardní 
projektové dokumentace. Obce by navíc mu-
sely strpět výstavbu prosazovanou státem 
– i v rozporu s plánovaným rozvojem obce. 
Novela by dramaticky redukovala pravomo-
ci samospráv i ochrany životního prostředí 
a dalších veřejných zájmů,” popsal už v led-
nu Zelený kruh.[1]

Na seznamu plánovaných „urychlených“ 
staveb se ocitlo i vodní dílo Skalička. Po-
vodí řeky Moravy přitom bude v lokalitě 
teprve rozjíždět 2. etapu hydrogeologického 
průzkumu. V přiložené důvodové zprávě 
je chystaná přehrada označena za základní 
a nezbytný prvek protipovodňové ochrany 
v povodí Bečvy. Zpráva dále uvádí: „S ohle-

dem na uspořádání terénu v povodí Bečvy 
nelze zabezpečit odpovídající protipovod-
ňovou ochranu zastavěných území pouze 
využitím současně možných rozlivů v údolní 
nivě, lokálním zkapacitněním koryta nebo 
vybudováním ochranných hrází v intravilá-
nech.” Iniciativa Spojená Bečva už přitom 
několik let navrhuje variantu bočního suché-
ho poldru, který by měl stejný protipovodňo-
vý efekt jako zamýšlená přehrada.[2] Navíc 
by pomáhal udržet vodu v krajině a zároveň 
by neohrožoval jedinečné minerální prame-
ny v lázních Teplice nad Bečvou, Zbrašov-

ské aragonitové jeskyně, světově unikátní 
hranickou propast [3] ani další vzácné místní 
biotopy.[4]

Celý problém této novely a koneckonců i pů-
vodního zákona však již Skaličku přesahuje. 
Vytváření dalších a dalších výjimek proces 
výstaveb spíše komplikuje než urychluje. 
Proč mají pro některé stavby platit jiná pravi-
dla než pro druhé? Opravdu jde o urychlení 
nebo spíše o snazší prosazení kontroverzních 
návrhů?

Zamezit výstavbě přehrady Skalička by mohlo být ještě těžší. 
Stavbu má urychlit kontroverzní novela

Ukázky meandrující řeky Bečvy a přilehlých lužních lesů

Pokračování na str. 7
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Drobné památky Stražiska

Obec Stražisko leží v úzkém údolí řeky 
Romže, jímž vede železniční trať a silnice 
z Prostějova do Konice. Tvoří ji tři části - 
Stražisko, Maleny a Růžov. Místní část 
Růžov se dělí na dvě části, zatímco Dolní 
Růžov je propojen stavebně se Stražiskem, 
tak Horní Růžov a Maleny jsou od centra 
Stražiska vzdálené. Proto-
že tyto osady měly v minu-
losti vlastní historii a mají 
také svoje památky, bude-
me se jim věnovat v příš-
tím příspěvku. 

Katastr Stražiska je malý 
a má úzký podlouhlý tvar, 
s rozšířením kolem vlastní 
zástavby. Většinu území 
tvoří niva Romže a okolní 
svahy porostlé lesem. Nad řekou se prudce 
vypíná kopec, na němž stával středověký 
hrad. Dnes tvoří dominantu údolí barok-
ní kostel zasvěcený Andělům Strážným. 
Na kopci vysokém 70  m nad řekou se na-
cházejí malé pozůstatky středověkého hra-
du Grumberg, který byl postavený na místě 
staroslovanského hradiska, jež mělo strážní 
funkci. První písemná zpráva o hradu je 
z roku 1288, kdy se zmiňuje hrad Grum-
berg. Název Stražisko znamená místo, kde 
se střeží, toto místo zaujal hrad na vršku 
uprostřed údolí, který střežil dálkovou cestu. 
Na pečeti z roku 1727 je lipový list na ston-
ku. Na znaku obce je v modro-červeně pol-
ceném štítě vpravo na zeleném trojvrší se 
zlatým lipovým trojlistem na stonku vyrůs-
tající kvádrovaná věž s cimbuřím, vlevo nad 
stříbrnou lilií zlatá koruna s vyrůstajícím 
stříbrným patriarším křížem. Farnost byla 

původně v Přemyslovicích. Od roku 1849 
zde byla kuracie, potom povýšena na far-
nost Stražisko. Majiteli byl v roce 1288 Cti-
bor z Cimburka, který se psal podle zdejšího 
hradu. V roce 1434 to bylo konické zboží 
a vladykové ze Švábenic. Potom se často 
střídali majitelé, v roce 1684 spojil Rudolf 

Zellar panství Stražiské 
s Konickým. Roku 1699 
koupil panství za 60 a 1,5 
tis. zlatých klášter Hradis-
ko u Olomouce. Když byl 
v roce 1784 klášter zrušen, 
získal je Náboženský fond. 
Roku 1789 získal dědič-
ný nájem František, rytíř 
Ditrich, advokát v Brně 
a nakonec roku 1825 kou-

pil panství v dražbě Karel Příza za 149 ti-
síc zlatých. Jeho otec byl řezník na Dolním 
Cejlu v Brně. Karel Příza ve třech letech 
osiřel, sám se vypracoval, vyučil se souke-
níkem, roku 1810 se stal mistrem a v roce 
1825 koupil zdejší velkostatek. Stražisko 
mělo v roce 1791 21 domů a 121 obyvatel. 
Obyvatelé byli původně rolníci a tkalci.

Zdaleka viditelnou památkou je kos-
tel Andělů Strážných, který byl postaven 
na místě zbytků středověkého hradu. V roce 
1728 byla opatem kláštera Robertem Sanci-
em postavena kaple, která byla později roz-
šiřována o předsíň a sakristii. Nad vchodem 
do kostela je umístěna kartuš s erbem opata 
kláštera s písmeny R.S.A.G. 1728. V roce 
1749 byla přistavěna boční kaple, z roku 
1754 pochází oltářní obraz Zvěstování Páně 
od Jana N. Friedricha z Olomouce. Ved-
le kostela stojí dřevěný misijní kříž z roku 
1931. Pouť na Stražisko bývá o první neděli 
v září, na svátek sv. Anny sem chodilo pro-
cesí z Čunína.

Ke kostelu vede křížová cesta, kterou 
nechal v letech 1854–1858 postavit svým 
nákladem velkostatkář Karel Příza. 14 kap-
liček zastavení křížové cesty vede od obce 
k vrcholu. Nedávno byly kapličky oprave-
ny, obrazy jsou zatím uloženy a čekají na re-
staurování. Pod vrcholem kopce je do svahu 
umístěna umělá jeskyně se sochou Panny 
Marie Lourdské. Byla vysvěcena v roce 
1895, budoval ji od roku 1893 farář Valen-
tin Hříbek. 

Před vchodem na hřbitov stojí u brány 
s nápisem „Neumřeli, ale spí“, litinový kříž 
na kamenném podstavci. Na podstavci je 
na reliéfu klečící postava, má částečně za-
chovanou původní polychromii, vzadu je 
letopočet 1851.

0 1 2 3 km

Konicko
Drobné památky Stražiska

V parčíku u mostu přes řeku Romži sto-
jí pomník obětem válek. Na pískovcovém 
podstavci je nad letopočty 1914–1918 po-
stava ženy s dítětem na rukou, vyhlížející 
svého muže. Dole je nová žulová deska 
s nápisem „Obětem první a druhé světové 
války“. Pomník byl po druhé světové válce 
přemístěn do parčíku u mostu a byl upraven 
do nynější podoby.

Náves s kaplí, křížem a lípami
Pomník 
obětí 
válek

Znak obce

Litinový křížek v obci

Litinový kříž 
u hřbitova

Detail reliéfu 
na podstavci 

kříže

Hřbitovní kaple rodiny Přízů

Pohled na vrchol 
kopce s kostelem 
Andělů Strážných Kaplička 

zastavení 
Křížové cesty

Kamenný erb opata Hradišťského kláštera

Socha Panny Marie Lourdské v jeskyni

Dřevěný 
misijní kříž 
u kostela

Na úpatí kopce se nachází místní hřbitov 
s rodinnou hrobkou rodiny Přízů. Hrobka 
rodiny Přízů s kaplí Nejsvětější Trojice po-
chází z roku 1858.

Další litinový křížek na kamenném pod-
stavci můžeme vidět v zástavbě obce před 
farou. Je bez nápisu a datování.
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Drobné památky Stražiska

Na smrku u lesní cesty do Suchdola je za-
věšena dřevěná skříňka s obrázkem Anděla 
Strážného. Podle pověsti zde bylo zakleté 
místo nazývané „U dřína“, kde se koně za-
stavovali a nechtěli jít dál.

Ve svahu pod vrcholem hradního kopce 
jsou vidět malé pozůstatky středověkého 
hradu, je to jen malý zbytek zdi. Pověst 
o pokladu pod hradem byla zapsána v ma-
trice již v roce 1656. Podle jiné pověsti měl 
kopec obsazený Jan Žižka a podle spojení 
Žižka a Stráž vzniklo jméno Stražisko.

Rozvoj obce Stražisko velmi ovlivnila 
výstavba železniční trati v letech 1886–
1889. V květnu 1899 zdržela stavbu tratě 
velká povodeň. Velká voda strhla několik 
domů, utopila dobytek a valila se údolím. 
Na Stražisku u zastávky byl rozestavěný 
most. Na jednom z pilířů sedělo pět chlap-
ců. Pilíře byly proudem strženy a hoši spadli 
do vody, tři z nich se utopili. Odevzdání drá-
hy do provozu se uskutečnilo prvního září 
1889.

Feriální osada manželů Vojáčkových: 
Po postavení železniční tratě z Prostějova 
si ve Stražisku začaly stavět rekreační vily 
významné osobnosti z Prostějova. Městský 
stavitel Venclík z Prostějova zde již měl 

vlastní vilu a vlastnil pozemky, na kterých 
stavěl vily pro Karla Vojáčka, lékárníka 
a pro velkoobchodníka s vínem Schmause. 
Manželka Karla Vojáčková odkázala před 
smrtí vilu a pozemek prostějovským sirot-
kům a postiženým dětem. Chtěla, aby tu 
mohli trávit prázdniny. Roku 1907 byl ob-
jekt slavnostně otevřen a sloužil chudé škol-
ní mládeži z Prostějova. Na vile je umístěna 
pamětní deska s textem: „Památce mecená-
šů Karla a Karly Vojáčkových“ s kulatým 
reliéfem s dvěma hlavami.

Obec Stražisko slouží dodnes jako vý-
znamné místo rekreace a odpočinku. Mimo 
stavby rekreačních vil, jež jsou přehlídkou 
architektury z počátku 20. století, je zde 
také velké množství chat, které byly stavěny 
hlavně v druhé polovině minulého století. 
Nacházejí se zde například vily herce La-
dislava Peška nebo akademika Otty Wich-
terleho. Obec je také centrem značených 
i neznačených cest, které vedou do okolních 
kopců a lesů. 

Ján Kadlec

Vily ve feriální osadě

Vojáčkova vila

Pamětní deska na Vojáčkově vile

Svatý 
obrázek 
na smrku

O loňských letních prázdninách vypravili 
členové spolku Kroměřížská dráha popr-
vé na koleje mezi Kroměříží, Kojetínem 
a Tovačovem pravidelné historické vlaky 
v rámci projektu nazvaného Hanácké léto 
na kolejích.

Vzorně opečovávanými historickými mo-
toráčky z 50. a 60. let minulého století jste 
se mohli svézt každou prázdninovou sobotu 
třeba na některou z řady kulturně-společen-
ských akcí pořádaných ve městech a obcích 
při trati. Vlaky měly u veřejnosti až nečeka-
ně velký úspěch a za celé léto se jimi přišlo 
svézt téměř 4000 cestujících. Hned po skon-
čení loňské sezóny se tedy členové pořáda-
jícího spolku rozhodli, že stejnou akci uspo-
řádají také v letošním roce a navíc že budou 
některé spoje zajíždět i do Chropyně. To ale 
ještě nemohli tušit, jaké komplikace s pří-
pravami letošních letních jízd jim přinese 
pandemie koronaviru. 

„I přes jarní úvahy o odvolání celého le-
tošního Hanáckého léta však nakonec přiná-
šíme všem našim pravidelným, ale i novým 
cestujícím dobrou zprávu – počínaje 27. 
červnem 2020 budou historické motoráčky 
opět každou prázdninovou sobotu ve službě 
pro Vaše potěšení i svezení za zajímavými 
cíli při trati!“, řekl náčelník spolku Kromě-
řížská dráha, Mgr. Jiří Strumienský. 

Spolek provozuje příležitostné jízdy 
historických vlaků na Kroměřížsku už 
od svého založení v roce 2007. Mezi jeho 
„domovské“ tratě patří také jedenáctikilo-
metrová lokálka z Kojetína do Tovačova, 
na které od roku 1981 nejezdí pravidelné 
osobní vlaky. Hanácké léto na kolejích tak 
dává zájemcům o návštěvu Tovačova a jeho 
okolí jedinečnou příležitost, jak se do měs-
ta dostat i jinak než autem či autobusem. 
Podobně obyvatelům Tovačova, Lobodic 
a Uhřičic vlaky Hanáckého léta umožní po-
hodlnou cestu za četnými lákadly Kroměří-
že nebo nově i Chropyně. 

„Samozřejmě tak malý spolek, jako je 
Kroměřížská dráha, by nikdy nemohl být 
schopen pouze vlastními silami uspořádat 
a hlavně ufinancovat větší akci, než je jed-
nodenní provoz malého motoráčku. Hanác-
ké léto na kolejích by se tedy těžko mohlo 
uskutečnit bez aktivní spolupráce s Olomo-
uckým krajem, Mikroregionem Střední 
Haná, městy Kroměříž, Kojetín, Tovačov 
a Chropyně, obcemi Uhřičice i Lobodice 
a řady soukromých firem“, doplnil Strum-
ienský. 

A jaká že to vozidla zajistí provoz letoš-
ních historických vlaků? Rovným dílem se 

V sobotu 27. června začne druhé Hanácké léto na kolejích!

o ně podělí velmi elegantní dieselhydraulic-
ké motorové vozy řady M286.1 z konce 60. 
let, kterým se mezi železničáři říká „Kroko-
dýl“ (zajistí téměř všechny spoje v červen-
ci) a dále oblíbené malé červené motoráč-
ky s mechanickým přenosem výkonu řady 
M131.1 z 50. let, které nikdo nenazve jinak, 
než „Hurvínek“. V srpnu by chtěli členo-
vé spolku široké veřejnosti představit svůj 
nový vyhlídkový vagónek, jehož stavbu 
momentálně v kroměřížském depu dokon-
čují. Právě kvůli pandemii koronaviru ale 
mají práce časový skluz a tak nezbývá než 
doufat, že se do srpna podaří tento zajímavý 
vůz dokončit a nechat schválit do provozu. 
Na vlacích Hanáckého léta by měl být nasa-
zován společně se spolkovým „Hurvínkem“ 
M131.1454 z roku 1955.    

Dodejme, že zmíněné historické moto-
ráčky budou po tratích mezi Tovačovem, 
Chropyní a Kroměříží jezdit každou prázd-
ninovou sobotu až do 29. srpna podle níže 

uvedeného jízdního řádu. Podrobné infor-
mace o provozu vlaků i se seznamem mož-
ných turistických a cykloturistických cílů 
v okolí trati najdete na webových stránkách 
www.tovacovka.cz.

V každý den provozu vlaků bude v době 
vždy od 9 do 17 hodin veřejnosti přístupné 
také železniční muzeum v prostorách loko-
motivního depa na kroměřížském nádraží. 
V muzeu si můžete na vlastní oči i ruce pro-
hlédnout a vyzkoušet práci pana výpravčího 
či signalisty na skutečných stavědlových 
přístrojích, nebo si poslat třeba dálnopis-
nou zprávu. Expozice zahrnuje také několik 
stovek exponátů zaměřených na vlastní že-
lezniční provoz a kolejová vozidla. Vstupné 
do muzea je dobrovolné, k zakoupení jsou 
zde k dispozici také pohlednice, turistic-
ké vizitky a další upomínkové předměty. 
 
Na shledanou s Vámi ve vlaku i muzeu se 
těší členové spolku Kroměřížská dráha

Kroměříž/Chropyně – Kojetín – Tovačov a zpět (soboty od 27.6. do 29.8.2020) 
km

   
                                                    Vlak 18650 18652 18654 18656 18659 18660

0 Kroměříž 7 50 12 50 14 50 17 50
4 Chropyně       〉〉〉〉 9 55       〉〉〉〉       〉〉〉〉 16 30       〉〉〉〉
9 Kojetín ○ 8 02 10 01 13 02 15 02 16 37 18 02

Kojetín 8 03 10 08 13 08 15 03 16 57 18 03
13 Uhřičice obec      │ x 10 13 x 13 13 x 15 08 x 18 08
17 Lobodice       │ x 10 18 x 13 18 x 15 13 x 18 13
19 Oplocany      │ x 10 21 x 13 21 x 15 16 x 18 16
20 Tovačov                        ○ 8 18 10 25 13 25 15 20 18 20
    
km

  
                                                    Vlak 18651 18653 18655 18657 18659 18661

0 Tovačov 8 28 10 38 13 38 15 30 18 30
1 Oplocany x 8 30 x 10 40 x 13 40 x 15 32 x 18 32
3 Lobodice x 8 33 x 10 43 x 13 43 x 15 35 x 18 35
7 Uhřičice obec x 8 38 x 10 48 x 13 48 x 15 40 x 18 40

11 Kojetín                     ○ 8 45 10 55 13 55  15 47 16 37 18 47
Kojetín 8 55 10 57 13 57 15 55 16 57 18 55

16 Chropyně ○ 9 02       〉〉〉〉       〉〉〉〉 16 02       〉〉〉〉       〉〉〉〉
20 Kroměříž ○ 11 09 14 09 17 09 19 07
  

x  zastávka na znamení 

Partner Zeleného 
kruhu Olomouc
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Poznámky:
[1] Více o novele např. v tiskové 
zprávě Asociace ekologických 
organizací Zelený kruh.

[2] Celý návrh bočního poldru 
Skalička a protipovodňové ochrany 
Pobečví je dostupný zde. Studii 
zpracoval RNDr. Lukáš Krejčí, Ph.D., 
předseda Unie pro řeku Moravu.

[3] Dosavadní geologické průzku-
my v oblasti naznačují, že stálá 
vodní hladina v přehradě by mohla 
trvale ovlivnit celé území Hranic-
kého krasu. Více informací najdete 
zde.

[4] Výstavbou plánované přehrady 
by zanikla Evropsky významná 
lokalita Hustopeče-Štěrkáč s jedi-
nečnými lužními lesy a pravidelně 
zaplavovanými loukami, kde se 
vyskytují například ledňáček či 
vlha. Entomologický průzkum navíc 
prokázal, že výstavba přehrady 
ohrožuje také vzácné druhy hmyzu. 
Více v tiskové zprávě.Vzácné druhy živočichů, žijící v lokalitě Hustopeče-Štěrkáč, 

která by zanikla výstavbou přehrady

Návrh novely momentálně prošel již dvěma čte-
ními v Poslanecké sněmovně. Čeká ho tak ještě 
3. čtení a pokud na něm bude odsouhlasen, pře-
sune se jeho projednávání do Senátu. Nyní už 
nejde jen o Skaličku, ale např. i o to, zda bude 
v budoucnu při vybraných stavbách zohledňo-
váno stanovisko ochrany životního prostředí 
nebo místních samospráv. Pokud chcete mít 
jako my možnost zvolit k přírodě šetrněj-
ší variantu nejen na řece Bečvě ale i jinde, 
napište prosím našim poslancům, aby ten-

Zamezit výstavbě přehrady Skalička by mohlo být ještě těžší. Stavbu má urychlit kontroverzní novela

to nekoncepční návrh nepodpořili. (Jejich 
seznam i s kontakty najdete na: https://docs.
google.com/spreadsheets/d/1m2kSw39wp-
vuBJbaRFmWkYaNwDQP6Fj4daZUyMI-
b98Fk/edit#gid=0.)

Daniel Vondrouš, ředitel Zeleného kruhu, řekl: 

„Dodatečné doplňování dokumentace, když už 
je stavba postavená, by učinila z naší země Ab-
surdistán. Pokud navíc vláda namísto jednání 
se samosprávami o umisťování velkých staveb 

zvolí tuto cestu diktátu, stanou se ob-
čané a jejich místní volení zástupci 
pouhými diváky při zásadních zásazích 
do podoby své obce a jejího okolí.“ 

Kontakt pro další informace  
Veronika Trávníčková,  
Hnutí DUHA Olomouc,  

veronika.travnickova@hnutiduha.cz,  
774 300 895

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, Olomoucký kraj 
a Ministerstvo životního prostředí v rámci projektu Mezigenerační setkávání 

v přírodě. 

Cyklovýlet kolem 
biocentra Čehovice 
úterý 28. 7. od 9 hod.
Cyklovýlet vhodný i pro málo zdatné 
cyklisty. Společně si projedeme cyklo-
trasy přes Bedihošť až do Skalky a zase 
zpět. Cestou se budeme zastavovat 
na zajímavých místech a plnit spoustu 
úkolů. Sraz v 9:00 před budovou Eko-
centra Iris na Husově nám. 67 v Prostě-
jově. Poplatek 40 Kč/osobu.

ČSOP – Ekocentrum Iris plánuje na červenec tyto akce:
Netopýří vycházka na Kosíř 
pátek 10. 7. od 9 do 13:30 hod.
Vycházka pro rodiny s dětmi úbočím Ko-
síře. Cestou potkáme kouzelnou skálu, 
pramen potůčku, tajemný kamenný ob-
louk a dozvíme se mnoho o životě neto-
pýrů. Ráno odjezd autobusem z Prostějova 
do Stařechovic v 8:45 (st. č. 1). Návrat 
z Čech pod Kosířem do 13:30. Délka trasy 
asi 6 km. Poplatek 40 Kč/osobu.

Mravenčí stezkou
úterý 14. 7. od 8:30 do 13:30 hod.
Vycházka pro rodiny s dětmi z Pohodlí 
na Stražisko plná úkolů nejen o mraven-
cích. Sraz na zastávce Holubice/Ptení, 
Pohodlí v 8:30. Odjezd vhodného auto-
busu v 7: 55 z Prostějova. Zpět pojedeme 
vlakem ve 12:51 ze Stražiska. Délka trasy 
5 km. Poplatek 40 Kč/osobu.

Okolím Lipové za studánkou 
i kamenným hrádkem
středa 15. 7. od 7:55 hod.
Vycházka pro seniory a další dospělé zá-
jemce. Vydáme se ze Seče, cestou se zasta-
víme u studánky U Sv. Huberta. Z Lipové 
budeme pokračovat k hrádku Špacírštejn. 
Ráno společný odjezd z Prostějova autobu-
sem do zastávky Lipová/Seč v 7:55 (st. č. 
10). Návrat z Lipové do 13:30. Délka trasy 
6 km.

Živá zahrada: Motýlí 
krmítka
čtvrtek 16. 7. od 16 hod., zahrada Eko-
centra Iris
Akce pro rodiny s dětmi, při které se dozví-
me, jak přilákat na svou zahradu motýly. 
Zjistíme, jaké kvetoucí keře a byliny pro 
motýly vysadit, jak vypadá motýlovník, 
a nakonec si vyrobíme ozdobné krmítko 
pro motýly. Svůj výrobek si můžete odnést 
domů. Materiál na krmítka bude k dispo-
zici. 

Expedice Mlýnský náhon
pátek 17. 7. od 9 hod.
Cyklovýlet podél Mlýnského náhonu 
z Mostkovic do Kralického háje. Sraz 
v 9:00 na autobusové zastávce Mostkovice 
kino. Čekají nás různá zastavení s aktivi-
tami pro malé i velké výletníky. Vhodné 
i pro málo zdatné cyklisty. Délka trasy 
12 km. Poplatek 40 Kč/osobu.

Dobývání 
hrádku 
Špacírštejn
úterý 21. 7. od 8:15 hod.
Akce pro rodiny s dětmi. Lesní vycházku 
z Bukové do Lipové zakončíme návštěvou 
kamenného hrádku Špacírštejn, kde budou 
děti hledat ukrytý dávný poklad. Ráno od-
jezd autobusem do Bukové v 8:15 (st. č. 
11). Návrat z Lipové do 13:30. Délka trasy 
asi 6 km. Poplatek 40 Kč/osobu.

Nejkrásnější mokřady 
Drahanské vrchoviny
středa 1. 7. od 8:15 do 13:40 hod.
Vycházka pro seniory a další dospělé zá-
jemce s entomologem na nejcennější 
chráněná území Drahanské vrchoviny, 
na přírodní rezervace Uhliska a Pavlovské 
mokřady. Ráno odjezd z Prostějova auto-
busem v 8:15 do zastávky Benešov/Pav-
lovský Dvůr (st. č. 11). Návrat do 13:40. 
Délka trasy 5-6 km. 

Kytičková víla v botanické 
zahradě
pátek 3. 7. od 9 do 12 hod.
Hravá stezka pro rodiny s dětmi. Účastní-
ci procházejí stanoviště sami a plní různé 
úkoly. Start kdykoliv od 9 do 11 :30, akce 
končí ve 12:00. Poplatek 40 Kč/dítě.

Hledání pokladu 
na Čubernici
úterý 7. 7. od 8:35 do 12 hod.
Krátká vycházka okolím Plumlova pro 
rodiny s dětmi spojená s pátráním po po-
kladu. Dozvíme se, proč je území chráněné 
a jak o něho ochránci přírody pečují, jejich 
práci si na vlastní kůži chvíli vyzkoušíme. 
Ráno sraz na aut. zastávce Plumlov/přehra-
da v 8:35, vhodný autobus jede z Prostě-
jova v 8:15 (st. č. 11). Ukončení vycház-
ky v Plumlově do 12 hod. Délka trasy asi 
4 km. 

U pramene Pilávky
středa 8. 7. od 9:30 do 15 hod.
Vycházka pro seniory a další dospělé zá-
jemce. Ze Hvozdu se vydáme k prameni 
říčky Pilávky s kamennou sochou, k níž se 
váže místní pověst. Pokračujeme do Ha-
ček k bývalému větrnému mlýnu. Ráno 
společný odjezd autobusem z Prostějova 
do Hvozdu (s přestupem v Konici) v 9:30 
(st. č. 1). Návrat do Prostějova autobusem 
kolem 15. hodiny. Délka trasy asi 5 km.

Turistickým vláčkem 
na Kosíř
středa 29. 7. od 7:45 do 16 hod.
Akce je určená jen seniorům (od 60 let). 
Výjezd turistickým vláčkem ze Slatinic až 
na vrchol Velkého Kosíře k rozhledně. Ces-
tou navštívíme Barokní sépku v Ludéřově. 
Z vrcholu Kosíře sjedeme do Slatinic, kde 
lze navštívit areál lázní. Doprava do Slati-
nic a zpět vlakem ČD. Nutno se předem při-
hlásit a uhradit poplatek 50 Kč, a to v kan-
celáři Ekocentra Iris (vždy v Út a Čt 
od 13 do 16 hod.), nebo v obchůdku File-
mon & Baucis na nám. TGM. Přihlášení 
účastníci získají podrobnější informace. 

Plumlovské suchobrdky
středa 22. 7. od 8:15 hod.
Vycházka pro seniory a další dospělé zá-
jemce. Společně projdeme přírodovědně 
cenné lokality v okolí Plumlova a Ohrozi-
mi: Čubernice, U Jasénků, U Bílých studý-
nek a Ohrozim-Horka. Ráno odjezd z Pro-
stějova autobusem do zastávky Plumlov, 
přehrada v 8:15 (st. č. 11). Návrat z Ohro-
zimi do 13 hod. Délka trasy 6 km.

Živá zahrada: Keramické 
nádoby se sukulenty
čtvrtek 23. 7. od 16 hod., zahrada Eko-
centra Iris
Akce pro všechny generace, při které si 
osázíme různé keramické nádoby venkov-
ními sukulenty. Vše ozdobíme kameny 
a ozdobami z korálků. Svůj výrobek si mů-
žete odnést domů. Všechen materiál bude 
k dispozici. 

Naučné stezky u Běleckého 
mlýna
pátek 24. 7. od 9 hod.
Lesní vycházka pro rodiny s dětmi. Dojde-
me k pozorovatelně zvěře Habrky, obje-
víme Perníkovou chaloupku a navštívíme 
novou vodní nádrž. Vycházku ukončíme 
v restauraci Bělecký mlýn. Ráno odjezd 
do Ptení vlakem z Prostějova hl. n. v 8:02. 
Návrat vlakem do 13:30. Délka trasy asi 
6 km. Poplatek 40 Kč/osobu.

Vycházka za rakem pod 
Obrovu nohu
pátek 31. 7. od 9 do 13:30 hod.
Lesní vycházka pro rodiny s dětmi podél 
říčky Brodečky z Otaslavic do Kobylniček. 
Možná uvidíme i živého raka. Ráno odjezd 
autobusem do Otaslavic v 8:35 (st. č. 8). Ná-
vrat autobusem z Kobylniček do 13:30, nebo 
možno individuálně navštívit místní přírod-
ní koupaliště. Délka trasy 5 km. Poplatek 40 
Kč/osobu.

ŽÁDNÉ REKLAMY, PROSÍM!
ŠETŘÍM NAŠE LESY – HISTORICKÉ DĚDICTVÍ 

ZEMÍ KORUNY ČESKÉ
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Zelenou perlu 2019 získal
1) Andrej Babiš, předseda české vlády, 
poslanec Poslanecké sněmovny P ČR 
a předseda hnutí ANO (231 bodů)

„Ale my v Čechách máme rádi přírodu. 
Máme obrovský program na vodu. My 
chceme zasadit deset miliónů listnáčů. 
Kůrovec nám žere lesy. My chceme zno-
vu motýle. A ty včely mají rády tu řepku. 
Můžou si kecat novináři, co chtějí. Mají. 
Je to pravda. Jsem byl v Lysé nad Labem 
na výstavě.“

z videozáznamu přednášky pro česko-ně-
mecké podnikatele v Praze (0:00-0:21 mi-
nuta) k článku „Včely mají rády řepku, ať 
si novináři kecají, co chtějí.“ Babiš před-
nášel česko-německým podnikatelům

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/vce-
ly-maji-radi-repku-at-si-novinari-kecaji-
-co-chteji-babis-prednasel-cesko-nemec-
kym-podnikatelum-73110, 29. 5. 2019

V časopise ALTERNATIVA, který vydá-
valy Děti Země, byly v roce 1992 poprvé 
publikovány materiály „Spolku krušnohor-
ských ropáků“, z nichž vyplývá, že na Zemi 
dochází k dichotomii dvou vysoce vyspě-
lých druhů – Homo sapiens sapiens (člově-
ka moudrého) a Petroleus mostensis (ropáka 
bahnomilného).

Celkem 86 členů nezávislé Komise ze 103 
rozhodlo o vítězi 28. ročníku ankety „Ro-
pák roku“ o antiekologický čin (osoba, která 
se prosazováním nějaké stavby či záměru, 
vydáním rozhodnutí či budováním stavby 
nejvíce zasloužila o poškození životního 
prostředí) a 25. ročníku ankety „Zelená 
perla roku“ o antiekologický výrok. Čle-
ny Komise jsou např. sociolog Jan Keller, 
ekologická ekonomka Naďa Johanisová či 
publicista Vladimír Just.

Výsledky anket „Ropák 2019“ a „Zelená perla 2019“

Titul Ropák 2019 získal
1) Ing. Klára Dostálová, ministry-
ně pro místní rozvoj a poslankyně 
Poslanecké sněmovny P ČR (nestr. 
za hnutí ANO) – Česká republika 
(300 bodů)

za abnormálně zrychlenou přípravu 
nového stavebního zákona na základě 
memoranda o spolupráci mezi Mini-
sterstvem pro místní rozvoj a Hospo-
dářskou komorou ČR, takže se tato sil-
ná a vlivná zájmová skupina podílela 
nejen na vypracování věcného záměru 
zákona, který v červnu 2019 schváli-
la vláda (přestože téměř stovka akademiků 
v dubnu 2019 takovou přípravu kritizova-
la), ale také na paragrafovém znění zákona, 
které bylo k připomínkování předloženo 
již v listopadu 2019 (došlo téměř pět tisíc 
zásadních připomínek), čímž došlo k ne-
průhledné privatizaci legislativního procesu 
a návrh zákona snižuje efektivní účast ve-
řejnosti a také důslednou ochranu různých 
veřejných zájmů (například tím, že speci-
alizovaným orgánům ochrany životního 
prostředí odnímá rozhodující pravomoci 
a svěřuje je stavebním úřadům), a to s cílem 
rychle a snadno vydat povolení ke stavbě; 
před zahájením přípravy zákona přitom ne-
existovala žádná přesvědčivá analýza o vý-
znamných nedostatcích stávajícího zákona 
a také o skutečných příčinách značné délky 
povolovacích procesů.

za prosazování výstavby pátého bloku v Ja-
derné elektrárně Dukovany o max. výkonu 
kolem 1200 MW za jím uváděných asi 160 
miliard korun, ačkoliv je zřejmé, že reál-
né náklady budou výrazně vyšší a stavbou 
by došlo k pokračující centralizaci české 
energetiky, ke snížení potřebných investic 
do úspor energie a rozvoje obnovitelných 
zdrojů, k další produkci vysoce radioaktiv-
ního odpadu a k vysušování krajiny v okolí. 

V anketě Zelená perla 2019 jsou na dal-
ších dvou místech tyto výroky:

2) Klára Dostálová, ministryně pro míst-
ní rozvoj a poslankyně Poslanecké sně-
movny P ČR (nestr. za hnutí ANO) (140 
bodů)

„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 převážejí jen proto, aby se 
zabránilo výstavbě.“

(z odpovědi na otázku, jak bude v novém 
stavebním zákoně řešen negativní vliv sta-
veb na životní prostředí) z článku Minist-
ryně Dostálová: Stavební řízení si pohlídá 
stát, obce mohou být podjaté

Děkujeme těmto partnerům za letošní podporu:

AusterlitzPro s. r. o., Moravská banka vín, restaurace Vegalité, EkoCentrum Brno, 
Ekologický institut Veronica, Denikreferendum.cz, časopis Sedmá generace a Ekolist.cz.

Lidový rok ve Velké Bystřici bude!
Vážení přátelé folkloru a dobré zábavy,

ve světle širokého výpadku festivalů a kul-
turních akcí všech žánrů vůbec přinášíme 
pozitivní zprávu: vzhledem k příznivě se 
vyvíjejícímu stavu bylo v organizačním štá-
bu rozhodnuto, že

folklorní festival Lidový rok 
se letos USKUTEČNÍ
a to jako mimořádný 29 a 1/2. ročník ☺ 4. 
a 5. září 2020.

Zároveň však již víme, že nebudeme moci 
přivítat např. zahraniční soubory (jednáme 
alespoň o účasti souboru ze Slovenska). Pro 
velký výpadek v nácviku se rovněž nebu-
dou moci zúčastnit dětské folkorní soubo-

ry – děti nezkoušely od března a ve svých 
kolektivech se nesetkají prakticky ještě 
celé prázdniny. Festival proto bude zkrácen 
na pátek a sobotu.

Letos pro vás tedy na Lidovém roku s vel-
kou radostí vystoupí: 

●  Ondřej Havelka a jeho Melody Makers 
při pátečním koncertně – tanečním ve-
čeru (koncert se vstupným, předprodej 
v Kulturním a informačním centru, cena 
v předprodeji do 31. 8. 400 Kč, od 1. 9. 
a na místě 550 Kč)

●  folklorní soubory: Gorol – Mosty 
u Jablunkova, Jasénka – Vsetín, Olšava – 
Uh. Brod a Haná Velká Bystřice

●  lidové muziky a sbory: Jaderničky a CM 

Bukovinka – Bystřice pod Hostýnem, 
Musica Folklorica – Velká nad Veličkou, 
Šmykňa – Ostrava, Hanácký mužský sbor 
Rovina – Olomouc 

●  zahraniční host: Nadšenci – Trenčín / Slo-
vensko (v jednání) 

●  host pro sobotní večerní koncert – Taneč-
ní divadlo BUFO – Praha

Předpokládáme, že se v sobotu uskuteční 
i jarmark s bohatým občerstvením včetně 
lahodného burčáku a přijedou i pouťové 
atrakce.

Všichni účinkující i organizátoři se těší 
na vaši hojnou návštěvu.

V anketě Ropák 2019 se na dalších dvou 
místech umístili:

2) Ing. Miroslav Toman, CSc., ministr 
zemědělství (nestr. za ČSSD) – Ústecký 
kraj, Česká republika (230 bodů)

za podporu výstavby ekologicky a ekono-
micky sporného jezu u Děčína za 5,2 mili-
ardy korun přes území NATURA 2000, kte-
rý má na Labi na Ústecku zajistit plavební 
hloubku 140 cm během 345 dní v roce a dal-
ší rozvoj vodní dopravy v celé ČR, přesto-
že podle odborného stanoviska Správy NP 
České Švýcarsko z listopadu 2018 nelze 
v ČR žádné reálné a funkční kompenzační 
opatření zajistit, a to například svou aktivní 
účastí na jednání politiků a zástupců státních 
a samosprávných orgánů a institucí v dubnu 
2019 v Děčíně a účelovým zpochybňová-

ním odborných studií od dvou univerzit, 
které byly podkladem pro vydání stanoviska 
o nemožnosti zajistit kompenzace,

za unáhlenou podporu plošného použití 
chemického přípravku Stutox II proti hra-
bošům polním, které na začátku srpna 2019 
povolil Ústřední kontrolní a zkušební ústav 
zemědělský (s řadou podmínek, např. že 
povolení umožňuje použít jed rozhozem jen 
v místech s kalamitním výskytem hrabošů 
v určených okresech apod.), aniž vyčkal 
na vyžádané stanovisko Ministerstva život-
ního prostředí, které ve shodě s ornitology, 
zoology a myslivci následně varovalo před 
rizikem zbytečných úhynů jiných druhů 
živočichů, včetně zvláště chráněných, a to 
požitím přímo jedu nebo uhynulých hrabo-
šů, takže doporučovalo provádět hlubokou 
orbu či umisťování jedu do nor, a dále upo-
zornilo, že zemědělci pro aplikaci přípravku 
budou muset v řadě případů požádat i o po-
volení orgány ochrany přírody, pokud jejich 
pozemky spadají do režimu příslušného 
zákona; ministr sice povolení za čtyři dny 
pozastavil, avšak Česká inspekce životní-
ho prostředí na konci srpna upozornila, že 
prověřuje 120 žádostí na plošné použití jedu 
a že zahájila šest správních řízení.

3) doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, 
místopředseda české vlády a ministr prů-
myslu a obchodu (nestr. za hnutí ANO) – 
Kraj Vysočina (158 bodů)

https://www.denik.cz/ekonomika/klara-
-dostalova-stavebni-rizeni-si-pohlida-stat-
-obce-mohou-byt-podjate-20190215.html?-
cast=2#kapitola, 15. 2. 2019

3) Andrej Babiš, předseda české vlády, 
poslanec Poslanecké sněmovny P ČR 
a předseda hnutí ANO (136 bodů)

„Například budeme bojovat za to, aby jader-
ná energetika byla započítána do obnovitel-
ných zdrojů. Vůbec nechápu, proč například 
jádro není započítáno v obnovitelných zdro-
jích, když to nemá žádné emise.“

z videozáznamu tiskové konference hnutí 
ANO při zahájení volební kampaně do Ev-
ropského parlamentu (4:57-4:55 minuta) 
k článku Řepka, to je výmysl Bruselu. Babiš 
spustil kampaň před volbami do europarla-

mentu

h t tps : / /www.se -
z n a m z p r a v y. c z /
clanek/ano-spousti-
-kampan-pred-vol-
bami-do-europarla-
mentu-71434, 2. 5. 
2019
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Půjčovní doba o prázdninách se nemění, dět-
ské oddělení a pobočky se otevřou i dopoledne. 
Pouze v sobotu bude zavřeno. 

PROGRAMY PRO DĚTI
náměstí Republiky

Zábavné programy pro děti inspirované kniha-
mi čekají na své účastníky 15. a 29. července 
od 10 hodin. Překvapí nás třeba Knihožrouti 
Kláry Smolíkové či budeme společně tvořit 
s obrázky výtvarníka Shauna Tana - malovat 
kávou, čajem či citronem. 
pobočka Jungmannova 

Každou prázdninovou středu od 9:30 do 11 
hodin mohou rodiče či prarodiče s dětmi od 3 
do 9 let zažít Putování s pohádkou. Připraveny 
jsou pohádky, hádanky, soutěže, písničky a dal-
ší překvapení. Knihovnice se těší na všechny 
příznivce tříhlavých draků, krásných prince-
zen, ošklivých čarodějnic a hloupých Honzů. 
Setkání 15. července je zaměřeno na úplně 
malé děti v rámci akce S knížkou do života.
pobočka Holice

8. července od 10 hodin si společně zazpíváme 
a zavzpomínáme na melodie z Večerníčků, 22. 
července od 10 hodin budeme zdobit záložky 
a povídat si o pěkných knížkách 
pobočka Neředín 

Výtvarná dílnička ve středu 22. července v 10 
hodin inspirovaná populární postavičkou Z. 
Milera – Krtečkem je určena pro děti od 3 let 
s doprovodem. Přečteme si pohádku, vyrobíme 
myšku a zahrajeme pexeso.  
pobočka Brněnská

Vyzkoušet si zábavné úkoly, při kterých je tře-
ba zapojit mozek, pro předškolní i starší děti 
je možno kdykoliv v půjčovní době. Papírové 
dekorace ze starých knih se budou vyrábět 
ve středu 22. července v 10 hodin. 

PROGRAMY PRO DOSPĚLÉ
zdarma, ale nutno se přihlásit předem 
na 585 545 123 nebo besedy@kmol.cz
Relaxační odpoledne

V budově na náměstí Republiky provedeme 
zájemce metodami, pomocí kterých můžeme 
zvládat úzkost, starosti a stres. Ve čtvrtek 16. 
července v 16 hodin si zkusíme vytvořit rela-
xační rituály spojené s hudbou, zabrousíme 
k aromaterapii či akupresuře a využijeme kres-
lení mandal jako nástroj meditace. 

Knihovna města Olomouce
Klub deskových her

V budově na náměstí Republiky se 
20. července od 15 do 18 hodin těšíme 
na další zájemce, kteří si mohou zahrát 
klasické či nové stolní hry. Hry si lze 
i půjčit domů. 
Trénování paměti

V budově na náměstí Republiky se díky 
členovi České společnosti pro trénová-
ní paměti a mozkový jogging Martinovi 
Královi ve čtvrtek 23. července v 16 hodin 
nejen dozvíte, jak funguje paměť, ale s po-
mocí mnoha cvičení se naučíte, jak ji ak-
tivně posilovat, a tak si udržet jasnou mysl. 
30 let pod přísahou

Debata nad knihou bývalého ředitele 
ÚOOZ Roberta Šlachty spojená s au-
togramiádou autora proběhne v budově 
na náměstí Republiky ve čtvrtek 30. čer-
vence v 17 hodin. 

Výstavy
Na pobočce Brněnská vystavuje do kon-
ce srpna v rámci 26. ročníku Dnů nevido-
mých na Moravě slabozraká malířka Zlata 
Zumrová. Její obrazy rozzáří i šedivé dny 
a dodají klid a radost z okamžiku.

Budovu na náměstí Republiky oživují v čer-
venci a srpnu fotografie Sofie Skřipské. 
Terčem jejího objektivu jsou převážně zví-
řata - ať už v zoologických zahradách, kde 
tráví hodiny se svými dětmi, nebo v přírodě, 
kde si užívá ticha a pozorování volně žijí-
cích zvířat.

Na pobočce Jungmannova se o prázdninách 
přeneseme se snímky Anny a Tomáše 
Nyklových na Nový Zéland a budeme ob-
divovat jeho přírodní krásy.

www.nejlepsipruvodce.cz
Ing.TomášKRYL




Vássrdečnězve
naprohlídkovýokruh



BRNĚNSKÉLEGENDY,POVĚSTI
ADOMOVNÍZNAMENÍ


PoznejteBrnoztrochunetradičníhoúhlu.



Vulicíchměstazapátrámepodomovníchznameních,jakojsoutřeba
Třimouřeníni,Zlatákotvanebokoule,Krásnáotrokyně,ZlatýiČernýorel,
Třiknížata,Červenýrak,ČernýmedvědneboTřikohoutiavypravímese

postopáchměstskýchlegendapověstíobrněnskémdrakovi,oBirkověkole
naStaréradnici,ozvoněnínaPetrověneboprojezenévěžitamtéž,oneslušném

mužíčkoviusv.Jakuba,okamennépanně,ozazděnémradním,
strašidelnémsklepěnebooČernémadoně.


…příběhyvsouvislostech.

neděle12.července2020,10:00hod.
srazuautobusovézastávkyMasná(Křenová/Zderadovaul.)

vstupné:100Kč
(80Kčděti6–14let)


Mějte,prosím,sseboujízdenkunaMHD

(prohlídkaseuskutečnízakaždéhopočasí,nutnárezervacenatomas.kryl@email.cz)

Vážení přátelé,

dovoluji si Vás srdečně pozvat na premi-
éru prohlídkového okruhu BRNĚNSKÉ 
LEGENDY, POVĚSTI A DOMOVNÍ 
ZNAMENÍ, který se uskuteční v neděli 12. 
července 2020 se začátkem v 10:00 hod. 
u autobusové zastávky Masná (Křenová/
Zderadova ul.).

Délka programu cca 2,5 hod. s ukončením 
na Moravském náměstí.

 

Důležité upozornění:

K účasti na prohlídce je nutná závazná re-
zervace, učiněná na mailové adrese tomas.
kryl@email.cz do 05. 07. 2020. 

Prohlídka se uskuteční v případě minimálně 
20 účastníků (omezený počet míst). Potvr-
zení konání akce Vám bude oznámeno mai-
lem. 

 

Vhodné dopravní spojení na akci:

Z Olomouce bus

RJ 721308  08:20-09:25  www.regiojet.cz

Z Olomouce vlak

ČD R804  07:09-09:24  www.cd.cz

 

Z Prahy vlak:

ČD RJ73  06:44-09:19  www.cd.cz

 

S úctou 

Tomáš KRYL 
průvodce * moderátor 

tomas.kryl@email.cz 
www.nejlepsipruvodce.cz

Po odhalení  
bude následovat v 15.00 hod.
v Galerii a muzeu v Prostějově
na nám. T. G. Masaryka 2
finisáž výstavy  
L. Bárty a M. Karáska

„HUSSERL ART-ACTIVE“,

v rámci které bude pokřtěno  
aktuální číslo kritické revue  
„Kritika&kontext“
věnované E. Husserlovi a Prostějovu.

Statutární město Prostějov
pod záštitou primátora Mgr. Františka Jury

si vás dovoluje pozvat 

na slavnostní odhalení memoriální desky filozofa 

EDMUNDA HUSSERLA

autora Miloše Karáska,  
které se uskuteční dne 

9. července 2020 ve 14.00 hod.
před budovou finančního úřadu 

v Křížkovského ulici 1 v Prostějově.
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Předsednický stůl, zleva myslivecký hospodář Pavel Toman,  
finanční hospodářka Bc. Bára Mrákavová a jednatel Luděk Nezhyba.

Letošní druhý červen byl pro myslivce My-
sliveckého spolku Blata Hněvotín malým 
svátkem, krátce řečeno, konečně zase spolu. 
Začal měsíc myslivosti a ochrany přírody. 
Po čtvrtroční koronavirové odmlce jsme se 
poprvé společně sešli na pracovně informa-
tivní schůzce. 

I když úvod začal smutnou vzpomínkou 
na zesnulého kamaráda Jaroslava Ondriska, 
který nás v květnu opustil, jak v úvodu uvedl 
předseda MS MUDr Pavel Andrš ve svém 
úvodním slovu a poděkoval účastníkům 
rozloučení. Zakrátko se však schůzka dosta-
la do obvyklého pracovního tempa. Jednalo 
se také o přípravu Výroční členské schůze, 
která z důvodu koronaviru v původně sta-
noveném termínu neproběhla. Jak vyply-
nulo z předneseného programu jednatelem 
MS Luďkem Nezhybou, bodů k řešení měl 
výbor celou řadu, počínaje otázkou finan-
cí, nákupem potřeb pro spolkovou činnost 
a přídělem povolenek k odlovu srnců konče. 
Diskuse byla místy ostřejší, ale vždy ku pro-
spěch věci. Projednávané jednotlivé otázky, 
jak bylo ujednáno, budou neodkladně ře-
šeny tak, aby na odložené Výroční členské 
schůzi, konané 27. června, mohlo být kon-
statováno jejich splnění a schůze proběhla 
ve slavnostním rázu, jak má být. Dále před-

Z prvního společného setkání

seda MS informoval myslivce o termínech 
konání odložené chovatelské přehlídky tro-
fejí, konané 5. a 6. června v Příkazích a de-
legátu na Sněm ČMMJ, z.s. OMS Olomouc 
konaného 7. června tamtéž. 

Závěrem bychom se formou místního tis-
ku chtěli obrátit na širokou veřejnost. Tento 
měsíc je obdobím zrození nového života 
v přírodě, můžete na svých procházkách 
přírodou spatřit srnče, malé zajíčky, kuřátka 

bažantů a koroptví, prosím, nesahejte na ně! 
Ve většině případů nejsou opuštěná, jen 
chtějí od nás lidí klid a ohleduplnost. Proto, 
prosím, nenechávejte vaše čtyřnohé kama-
rády volně v přírodě běhat, takové malé srn-
če, bažantí kuře, nebo zajíček je proti nim 
zcela bezmocný. Za ukázněnost a vstřícnost 
Vám všem našim spoluobčanům hněvotín-
ští myslivci děkuji.

Rudolf Krč

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.

Sledujte naše webové stránky 
a facebook muzea.

Krásný kulturní červen.
S přáním hezkého dne

Vstup bude zdarma, ob-
čerstvení zajištěno. Neza-
pomeňte si přibalit teplé oblečení a deky. Při 
nepřízni počasí se bude promítat v zámku. 
Akce proběhne v rámci projektu „Kulturní 
dědictví“, který je spolufinancován z fondu 
mikroprojektů Euroregion Praděd a městem 
Rýmařovem.
 

Ve spolupráci se SVČ Rýmařov a zámkem 
Janovice budeme také promítat letní kino 
na janovickém zámku. Uskuteční se v pá-
tek 10. července od 21 hodin. Promítat se 
bude film Juraje Jakubiska BATHORY. 

Muzeum Rýmařov v červenci
Milí přátelé,

na konec června a na měsíc červenec jsme 
naplánovali několik kulturních akcí, které 
rozhodně budou stát za návštěvu.
 
Už v tuto sobotu 27. června v 16 hodin 
se v Galerii Octopus uskuteční vernisáž 
mimořádné výstavy originálního a zcela je-
dinečného výtvarníka FRANTIŠKA SKÁ-
LY s názvem VZLÍNAVÁ INDUSTRIE. 
Autor bude vystavovat cyklus děl vzniklý 
originální vzlínavou technikou, který dosud 
ještě nebyl nikdy vystaven. Přijďte na ver-
nisáž, která se uskuteční v 16 hodin, bude 
přítomen autor i hudební uskupení Jazz 
Fantasy. Výstava pak potrvá po celé léto 
do 30. srpna.
 

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

Navštívit můžete také kapli 
V Lipkách, expozici Hrádek 
nebo Galerii Marie Kodovské.

Připomínáme také MIMOŘÁDNÉ KO-
MENTOVANÉ PROHLÍDKY v budo-
vě textilky HEDVA ČESKÝ BROKÁT 
na Opavské ulici. Expozicemi o textilnictví 
budou provázet herci v kostýmech a svými 
výstupy přiblíží osud rodiny Schielů, zakla-
datelů rýmařovské textilky, ale také třeba 
výrobu hedvábí a mnoho dalšího. Podívat 
se také budete moci do provozu tkalcovny. 
Tyto mimořádné prohlídky proběhnou v ter-
mínech: 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 (snížené). 
Na prohlídky je NUTNÉ SE REZERVO-
VAT na čísle 554 212 381 či e-mailu icko@
inforymarov.cz. Na akci se podílí Městské 
divadlo Rýmařov, Hedva Český Brokát 
a ZUŠ Rýmařov. Akce je také součástí pro-
jektu Technotrasa Surová krása Morav-
skoslezského kraje. 
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Vpravo předseda MS Slavík 
blahopřeje vítězi Michalu Mrázkovi

Na první letošní střeleckou akci jsem s kamará-
dem Lubošem Vymazalem vyrazil hned po pře-
čtení pozvánky na internetu a s rouškou v kapse. 
Cesta vedla do sousedního okresu, kde Myslivec-
ký spolek Čelčice - Skalka zval na II. ročník stře-
lecké soutěže o Putovní pohár předsedy tohoto 
Mysliveckého spolku. 

I přes upozornění na nutnost dodržování hy-
gienických předpisů dle zákona, které bylo zdů-
razněno na pozvánce, byla účast nad očekávání 
dobrá. Střílel se automatický trap a to 2 x 20 ter-
čů na zdejší myslivecké střelnici zvané Skalka. 
Lesnice čtrnáctiletého trubače Dominika Svištíka 
svolala střelce k nástupu. 

Nastoupené střelce, mezi kterými byly také 
čtyři ženy, přivítal předseda MS Čelčice Skalka 
Roman Slavík a po krátkém úvodním slovu pře-
dal slovo správci střelnice a dnešnímu rozhodčí-
mu Mgr. Lukáši Burgetovi, který seznámil střelce 
s propozicemi soutěže, připraveným programem, pohoštěním, kde samo-
zřejmě nechyběla ani tolik oblíbená a bohatá tombola. 

O putovní pohár předsedy MS

Po odtroubení byla soutěž zahájena. Zanedlouho za-
zněly první výstřely, střílelo se z libovolného postoje 
ze tří stanovišť, čtvrtý střelec točil. Pořadí střelců určo-
vala prezenční listina. Střelba probíhala plynule a bez 
problémů,výsledková listina se začala plnit. Jelikož se 
blížilo poledne, čas oběda, tak jsem se šel podívat, zda 
mají avizovaný srnčí guláš. Vydávala ho obsluha udírny 
ve složení Petr Ulehla ml. a Aleš Lont. Nabídka byla 
bohatá, cigáro, kabanos, uzený bok a samozřejmě srnčí 
guláš, tomu jsem neodolal. Musím říci, že se jím sku-
tečně povedl a jak se říká, napřed grunt a potom špunt.
Tak jsem po jídle zamířil k bufetu s nápoji, který ob-
sluhovala Jitka Martinová a Kristýna Slavíková. Zde 
jsem si z bohaté nabídky nápojů vybral nealkoholické 
pivo, které je ke guláši jistě to nejlepší. Počasí se trochu 
pokazilo až v odpoledních hodinách, kdy spadlo pár ka-
pek a foukal chladný vítr. Popíjel jsem nealko a hovořil 
s vrstevníky, kteří mají k zdejší spolkové činnosti a ne-
jen k ní co říci. Jak jsem se dozvěděl, koronavirus na-
rušil nejen naší spolkovou činnost, ale přinesl problémy 
do celkového života nás všech. 

Čas rychle ubíhal a tak přišlo na řadu závěrečné vy-
hlášení výsledků.Vítězem letošního ročníku se nástře-
lem 39 ze 40-ti možných stal mladý střele Michal Mrá-
zek, který převzal z rukou předsedy MS Putovní pohár. 
Druhé místo obsadil Tomáš Kvapil a třetí se umístil 
Ladislav Kubíček, oba shodným počtem zásahů 38 ze 
40-ti možných. Velice dobrého výsledku dosáhla Marie 
Olšanská nástřelem 30 zásahů ze 40-ti možných. 

Předseda Ms poděkoval všem účastníkům za účast 
a přidal pozvání na srpnovou akci. Soutěž ukončil tru-
bač Dominik. Následovalo losování tomboly, po které 
se střelci začali rozjíždět domů. Také já jsem se rozlou-
čil a spokojený s krásně prožitou sobotou, za což patří 
pořadatelům velké děkuji a to nejen mé. Poté jsem se  
vydal na cestu k Olomouci.

Rudolf Krč

Historický prapor Orelské jednoty Praha – Staré Město s Mariánským sloupem - Pannou Marií 
Immaculatou a s nápisem: Pohanu Tvou odčiniti chceme  

ORELSKÁ POUŤ NA SVĚCENÍ  
MARIÁNSKÉHO SLOUPU 

NA STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ V PRAZE 
 

v sobotu 15. srpna 2020 na slavnost  
Nanebevzetí Panny Marie  

 

Orlové – mariánští rytíři! Vítáme spravedlivý den, ve kterém Neposkvrněná Panna, 
Královna Čechů, opět shlédne na svůj lid a požehná mu! Vítězkyně nad ďáblem  

i jeho pyšnými lidskými přisluhovači, stůj při svých milých Češích! Madono Rynecká  
a vládnoucí Immaculato, přiveď své orelské děti a všechen český lid k sobě!  

 
9.00 hod. – orlové s prapory a ve stejnokrojích, v lidových krojích, ve svérázech (modrá košile, 
bílá vázanka, odznak, tmavé kalhoty) nebo společenském oděvu s odznakem se shromáždí  
u Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Podle pokynů pořadatelů zaujmou 
praporečníci svá místa  
 

10.00 hod. – mše svatá v kostele Panny Marie před Týnem (pokyn pořadatelů ze Společnosti  
pro obnovu mariánského sloupu: v kostele je omezená kapacita – žádáme orly, aby zůstali  
u Mariánského sloupu na náměstí a sledovali mši sv. na venkovní velké obrazovce) 
 

12.00 hod. – primas české země Dominik kardinál Duka posvětí Mariánský sloup  
 

Orlové a orlice! Přijeďte v hojném počtu! Obnovou Mariánského sloupu je odčiněna pohana, 
které se někteří nevěrní a pobloudilí předkové dopustili r. 1918 vůči vždy ctěné Ochránkyni 

českého národa! Buď chvála Pánu Bohu za nápravu bezbožecké křivdy minulosti! 
 
 

Účast, prosím, hlaste: br. Stanislav Vejvar, standa.vejvar@volny.cz, pozvánka: http://www.orel-zsv.g6.cz/akce.pdf 
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Koruna pro Karla Habsburka k šedesátým narozeninám
Vnuk posledního českého krále a korunní 
princ zemí Koruny české Karel Habsburk 
oslaví příští rok 11. ledna své šedesáté 
narozeniny. Spolek pro obnovu České-
ho království zřídil pro financování daru 
k jeho narozeninám speciální transparent-
ní účet, jehož výnos je určen výhradně 
na zhotovení kopie svatováclavské koru-
ny u renomovaného českého šperkaře Ji-
řího Urbana. Celý projekt nazvaný „Ko-
runa pro Karla“ je otevřen pro všechny 
obyvatele našich zemí, kteří chtějí vyjá-
dřit svůj postoj ke Karlovi Habsburko-
vi, člověku pevně spjatému s historií 
naší země a také celého středoev-
ropského prostoru.

Dne 4. června zřízen trans-
parentní účet výhradně 
za účelem výběru finanční 
hotovosti na výrobu kopie 
svatováclavské koruny, daru 
pro Karla Habsburka k šede-
sátým narozeninám. Začala 
sbírka.

Dne 17. června proběhlo pracovní jed-
nání zástupců spolku s panem šperkařem 
Jiřím Urbanem v jeho sídle v Turnově. 
Byla dohodnuta výsledná podoba kopie 
svatováclavské koruny a cena zhotove-
ného díla. Základním materiálem pro 
výrobu koruny bude stříbro. Hotové dílo 
bude galvanicky pozlaceno. Napodobeni-
ny kamenů zdobících korunu budou vy-
robeny ze skla. Velikost a tvar 
kopie koru-

ny se shoduje s originálem. Dohodnutá 
cena nebude překračovat 300 000.- Kč. 
Termín zhotovení je sjednán na přelom 
listopadu a prosince roku 2020. Záloha 
ve výši 150 000,- Kč musí být zaplacena 
nejpozději do 31. 7. 2020, aby se stihnul 
projekt včas a úspěšně dokončit. Podrob-
nosti předání daru Karlovi Habsburko-
vi a ostatní okolnosti s tím spojené jsou 
v jednání a budou též zveřejněny.

Úspěšné dokončení celého projektu 
však závisí na nás všech, kteří ho svým 

příspěvkem podpoří. Pro umocnění vý-
znamu daru bude dobré, pokud se 

akce zúčastní co nejvíce přispěva-
telů i symbolickou částkou.

Darujte i Vy svoji korunu 
na Korunu pro Karla!

Více o projektu a odkaz 
na sledování stavu účtu: 
www.spolekproobnovu-
ceskehokralovstvi.cz


