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●	Drobné	památky	Šubířo-
va

● Kolaps hraboší populace
●	Alternativa	k	přehradě
● Akce Iris v srpnu
●	Kozí	mejdan	Milkovice
●	Muzeum	Rýmařov
●	Knihovna	města	Olo-

mouce
●	Výstava	O	městě,	kraji-
ně,	umění	

●	Milénium	olomouckých	
Přemyslovců

●	 Pietní	průvod	k	uctění	
památky Václava III.

●	Covidové	rozvolnění
●	 Před	10	lety	zemřel	Otto	
Habsburský

přehoupli jsme se do druhé půle prázdnin a po-
pustili poněkud svoje covidové otěže. Doháníme 
vše, co nám nedávno minulá doba neumožnila. 
Vzpomněli jsme deset let od úmrtí českého ko-
runního prince Otty Habsburského, zanedlouho 
můžeme vyrazit do historického průvodu a připo-
menout si památku posledního Přemyslovce Vác-
lava III., od jehož úmrtí uplyne 715 let. V Olomouci 
se tak zakládá nová historická tradice. Pestrý je 
program SEV Iris z Prostějova, kde nechybí ani ná-
vštěva hranické propasti a zajímavostí prostějov-
ského regionu. Zajímavé bude setkání řemeslníků 

7rok 2021

Vážení čtenáři,
na Plumlově, doprovodné programy na zámku 
Šternberk budou zahrnovat i tiskařské techniky. 
Do Českého ráje můžete vyrazit na Kozí mejdan, 
pěkné třetí místo v ekologické anketě Ropák roku 
obsadil záměr vybudování přehrady na Paprsku. 
Zajímavá bude např. i výstava fotografií zahrnují-
cích rekonstrukci zámku v Janovicích u Rýmařova. 

V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat 
na www.kcolomouc.cz. A pilně sbírejte vitamin 
D prostřednictvím letního sluníčka, bude se nám 
na podzim hodit. 

Redakce 

Nelegální přehrada pod Paprskem – prosadí si exekutor svou?
V lyžařském středisku Paprsek na Sta-
roměstsku v  Rychlebských horách 
již dlouhé měsíce probíhá nelegální 
výstavba soukromé přehrady, která 
devastuje ohrožené druhy a necitlivě 
zasahuje do  místních ekosystémů. 
Zjištění Jana Moláčka, původně zve-
řejněná v Deníku N, nyní doplňujeme 
o další detaily z místa.

Přehradu určenou k zasněžování zde 
na dvouhektarové ploše v roce 2019 začal 
bez povolení bagrovat exekutor Dalimil 
Mika, jehož rodina přilehlé lyžařské cen-
trum provozuje. Územní plán tu v místní 
části Velké Vrbno připouštěl dvě drobné 
nádrže, nikoli jednu velkou. Ani na jejich 
případné povolení však nechtěl stavebník 
čekat – zasněžovat hodlal co nejdříve. 
Rozsáhlým povrchovým odkryvem došlo 
k nevratnému poškození původních spo-
lečenstev rostlin a živočichů, včetně kri-
ticky ohrožených, a celkové ekologické 
i estetické degradaci místa. Dodatečně si 
pak Mika obstaral schválení z Městského 
úřadu v Šumperku.

„Podle šumperských úředníků nelze 
jednoznačně zjistit, zda investor poškodil 
krajinu, protože není znám stav lokality 
před započetím prací. Možná by se moh-
li podívat na fotografie z vybagrovaného 
potoka, nivy, louky a přilehlého lesíka. 
Nebyl to potok sám, kdo provedl dvou-

hektarový odkryv 
a zapomněl zdoku-
mentovat původní 
stav. Takhle se u nás 
na horách dělá byz-
nys,“ říká k tomu 
člen šumperských 
Zelených Radek 
Ocelák. „Současné 
dění kolem sjez-
dovky ohrožuje ji-
nak dobrou pověst 
Chaty Paprsek, kte-
rá je významným 
a oblíbeným bodem 
běžkařských tras,” 
dodává jesenický 
zelený radní Lukáš 
Morávek.

Kontrolní me-
chanismy selhaly. 
Česká inspekce životního prostředí pouze 
udělila stotisícovou pokutou stavebníko-
vi Mikovi jako fyzické osobě. Nevyužila 
svých zákonných pravomocí k zastavení 
ničivé činnosti, nevymáhala podle záko-
na navrácení do původního stavu ani ná-
hradu reálné ekologické škody. Spokojila 
se s naprosto nedostatečným, dodatečně 
předloženým expertním posudkem. Ten 
v rozporu s nálezovou databází chráně-
ných druhů „orientačně“ shledal, že se 

v lokalitě žádné ohrožené druhy nevysky-
tují.

„V poslední době bohužel kolem pů-
sobení ČIŽP přibývá kontroverzí. K její-
mu kritizovanému postupu v souvislosti 
s otravou Bečvy a nečinnosti při destrukci 
přírodní památky v lokalitě Na Plachtě 
v Hradci Králové se nyní přidává kau-
za Paprsek, kde inspekce pouze udělila 
pokutu, která je pro stavebníka snadno 

 Zábor je rozsáhlý a obsahuje části 
státního lesa

Pokračování na str. 6
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Vesnice Šubířov leží ve zvlněné krajině, 
v poměrně velké výšce 590 metrů nad 
mořem, u silnice z Konice do Jaroměřic, 
asi 6 km západně od Konice. Je obklope-
na rozsáhlými lesy a patří k ní malá osada 
Chobyně ležící 2 km severně. Nachází se 
na západním okraji okresu i kraje. Katastr 
Šubířova je poměrně malý, má podlouhlý 
tvar, který je směrován severojižně. Tvoří 
jej pole a louky v úzkém pásu mezi lesy. 
Za okupace byl připojen k německému 
území, i když měl české obyvatelstvo. 
Území bylo až do počátku 18. století za-
lesněné. Byl zde les zvaný Loupežník, 
který je zakreslen i na mapě Komenského 
z počátku 17. století. Dle lidové pověsti 
v lese řádil kdysi známý loupežník zva-
ný Franta Žlíbek, který přepadal chodce 
na cestě z Konice k Jevíčku klidně se ubí-
rající. První písemná zpráva o Šubířově je 
z roku 1710. 

Osada byla založena Františkem Mi-
chalem svobodným pánem Šubířem, 
nejvyšším zemským komořím. Název 
Šubířov dostal po zakladateli a majiteli 
panství Šubířovi. Vesnice patřila původ-
ně pod farnost v Jaroměřicích, od roku 
1786 byla fara v Šubířově. Majiteli byli 
v roce 1710 majitelé panství Jaroměřice, 
jimž byl František Michal z svob. pán 
z Chobyně. V roce 1756 bylo prodáno 
hraběcímu rodu Salm-Neuburgů a spoje-
no s panstvím Velké Opatovice. Od roku 
1815 zde vládli Herbersteinové. Ani zde 
se vesnici nevyhnuly pohromy, jako byly  
války a požáry. V roce 1891 zde vypukl 
obrovský požár, který zachvátil 45 obyt-
ných budov. Části vesnice se jmenují: 
Ve dvoře, Zátiší, Ho slamulke, Ho krcho-

ny Mlýnských na památku jubilea smrti 
Krista Pána v roce 1933 na louce pod Šu-
bířovem u silnice do Jaroměřic. V neděli 
24. září jej vysvětil arcibiskupský rada Jo-
sef Kudláček, věřících na slavnosti bylo 
přes 200. Původně měl být použit starý 
dřevěný misijní kříž z roku 1898, ale ten 
byl již velmi trouchnivý.

U staré cesty do Chobyně stojí starý 
dřevěný kříž s plechovou stříškou, je bez 
nápisu a letopočtu, Je zaznamenám na sta-
rých mapách, vedla tudy cesta Chobyň-
ských do kostela a na hřbitov. Byl zbudo-
ván na tomto místě třikrát a třikrát spadl. 
Původní kříž vystavěla roku 1850 Maria-
na Sedláčková, světil jej 24. 11. 1850 M. 
Pavlovský a srazil jej blesk. Druhý kříž 
byl postaven roku 1899, v dubnu 1913 jej 
opět srazil blesk. Třetí kříž pořídil zdejší 
lesmistr, svěcení bylo 5. 7. 1913 a spadl 

po velkém návalu sněhu 25. listopadu 
1969. Na jaře 1970 byl opět postaven, ač 
kratší. Tento kříž dosud stojí a je ozdoben 
plechovou stříškou.

V parčíku uprostřed obce můžeme vidět 
Pomník padlých věnovaný obětem válek. 
Nahoře je pozlacená busta T. G. Masary-
ka, z roku 1926. Na žulové desce je nápis: 
„Padlým občanům ve světové válce 1914 
– 1918“, pod ním 29 jmen padlých mužů. 
Dole je přidáno: „Oběti německé okupace 
1938–1945“, pod ním 4 jména. Busta T.
G.M byla za okupace v letech 1938–1945 
místními vlastenci ukryta. V březnu roku 
1965 za temné noci zmizela a vrátila se 
neznámo kým zpět v roce 1966.

Na místní faře je umístěna pamětní 
deska s nápisem „Tato fara byla postave-
na L.P. 1930 s pomocí nejdůstojnějšího 
pána Arcibiskupa olomouckého Dr. Leo-

polda Prečana, za přispění Náboženské 
matice a ze sbírek věřících arcidiecese 
olomoucké“.

K zaniklým místním památkám patřila 
Pamětní deska věnovaná legionáři Al-
brechtu Skácelovi na jeho rodném domku 
č. 66. Odhalena byla v roce 1935, za oku-
pace byla odstraněna a uschovaná, v roce 
1947 opět pořízena a pak opět odstraněna.

K přírodním zajímavostem patří Slá-
mova louže, rybník s terénními úpravami 
u příjezdu do obce.

Zalesněný kraj v okolí Šubířova je 
opředen mnoha pověst-
mi, jako jsou Pověsti 
o loupežníkovi, o Slámo-
vé louži, o hradech Dura-
na, Plankenberk a další. 
V obci se dodržují zvyky 
církevního roku, míst-
ní památky jsou dobře 
udržované, takže stačí 
vyrazit na místní stezky 
a hledat křížky, pomníky 
v malebné krajině. Jen 
si dávejte pozor na hro-
my a blesky a možná 
i na loupežníky.

Ján Kadlec

0 0,5 1 1,5 km

Konicko
Drobné památky Šubířova

Drobné památky Šubířova

va, Pod Košetínem. Škola byla v Šubířově 
od roku 1805, v roce 1891 byla rozšířena. 
Obyvatelé se živili jako rolníci, tkalci, šili 
pro továrny, pletli slaměné šňůry a síťky.

Nejvýznamější památkou Šubířova je 
kostel Panny Marie Bolestné, který stojí 
ve střední části obce. Jedná se o jednolod-
ní stavbu s věží zvonice. Má vestavěný 
kamenný boční pilíř. Kostelík byl nově 
vystavěn roku 1741–42, vysvěcen byl 27. 
srpna 1742. Kolem kostela byl původní 
starý hřbitov, který v roce 1836 nahradil 
hřbitov nový. Ve čtvrtek 15. května 1792 
byly z kostela Skřipovskými věřícími 
ukradeny 3 zvony a 2 boční oltáře. Bylo 
to po velké bitvě, kdy kostel chránily 
jen šubířovské ženy, muže tehdy poslala 
vrchnost na robotu k Opatovicím.

Před vchodem do kostela stojí kamen-
ný kříž, který má na podstavci mučící ná-
stroje, dole těžko čitelný nápis: „Nakladu 
cele obce Schubirzowske za rychtarze 
Sedlacka i rady 1819“. Dříve byly na bo-
cích podstavce reliéfy sv. Floriána, Panny 
Marie Bolestné a sv. Petra, v roce 1969 
byly otlučeny a plocha zahlazena.

U vjezdu do obce od Konice stojí pod 
silnicí litinový kříž na kamenném pod-
stavci. Původně stál kříž nad silnicí v za-
táčce mezi 4 lípami. Na kříži v oválu je 
nápis „Dokonáno jest“, dole na podstavci 
je pozlacená Bolestná Panna Marie, vza-
du je bez nápisu. V kronice se píše, že jej 
postavil v roce 1880 Jan Kalandra, rolník 
a tkalcovský faktor z Šubířova. Kalandra 
byl „starší bratr“, který vedl šubířovská 
procesí na pouť do Křtin. Zde ke kříži 
doprovázel šubířovský kněz poutníky 
a vracející se procesí zde kněz s lidmi 

opět očekávali. Když odcházeli na pod-
zim vojenští branci na vojnu, doprovázela 
je hudba s lidmi až k tomuto kříži. Když 
přicházel do obce nový farář, očekávali 
ho lidé u kříže a zde ho také vítali. Kříž 
byl původně z pískovce a byl zvětralý 
a v roce 1966 byl renovován.

Na hřbitově stojí bílý mramorový kříž 
s kovovým Ukřižováním Krista. Vpředu 
má nápisy: „Já jsem vzkříšení i život, kdo 
věří ve mne, byť umřel, živ bude“, „Od-
počívejte v pokoji 1898“.

U silnice do Jaroměřic stojí v zahrádce 
dřevěný kříž, který je stlučený ze dvou 
prken a je natřený hnědou barvou. Byl 
postaven místním chalupářem na jeho 
pozemku. V archivu je uvedeno, že nový 
dřevěný kříž byl postaven nákladem 
a na pozemku manželů Josefa a Maria-

Litinový kříž u vjezdu do obce

Kamenný kříž 
na hřbitově

Kamenný 
kříž u vchodu 

do kostela

Kostel Panny Marie 
Bolestné

Pamětní deska na budově fary

Pomník 
obětem 

válek

Dřevěný kříž v zahradě 
u silnice do Jaroměřic Dřevěný kříž u staré cesty 

do Chobyně
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Kolaps hraboší populace se odrazil ve špatné sezóně kriticky ohrožených sýčků

Praha, 27. července 2021. Zatímco loni se 
ornitologové z České společnosti ornitolo-
gické (ČSO) a  Ústavu biologie obratlovců 
AV ČR radovali z rekordního počtu 95 mlá-
ďat sýčků, letos je situace opačná. Ornito-
logové zatím zaznamenali jen 48 mláďat. 
Za významný propad může podle odbor-
níků kolaps hrabošů, kterými sýčci mlá-
ďata přednostně živí. Loni, při nadbytku 
hrabošů, mohli sýččí rodiče uživit i snůšku 
s rekordními sedmi mláďaty, sýččí pár prů-
měrně vyvedl 5 mláďat. Letos, kdy hrabošů 
ubylo, spadl průměr vyvedených mláďat 
sýčků na  2. Ornitologové očekávají, že 
populace sýčků významně oslabí, protože 
letos není dostatečná zásoba mladých je-
dinců, kteří by doplnili a podpořili stávající 
populaci. Sýček obecný patří v Česku mezi 
kriticky ohrožené druhy a s počtem asi sto 
párů je už nyní na pokraji vyhynutí. I z to-
hoto důvodu byl pro sýčka loni vypsán 
záchranný program pod záštitou Minister-
stva životního prostředí.  

Po loňské euforii z téměř stovky vyve-
dených mláďat je letošní bilance smutná 
zpráva. „Celkově jsme spočítali 32 hnízdě-
ní, což je o jedno méně než loni. Skutečný 
počet hnízdních párů bude jistě vyšší, ale 
pravděpodobně nepřesáhne 50 párů v celé 

Dlouhodobým hlavním důvodem, proč 
sýček ubývá z české krajiny, je velkoploš-
né intenzivní zemědělství vedoucí ke ztrá-
tě pestrosti krajiny, velkým lánům a úbyt-
ku různých krajinných prvků, které jsou 
pro sýčky i další biodiverzitu zemědělské 
krajiny zcela zásadní. Z naší dříve nejpo-
četnější sovy s desítkami tisíc párů je nyní 
sova nejohroženější, jejíž páry se počítají 
už jen na desítky. „Abychom sýčky podpo-
řili, chráníme je přímo v terénu. Spolupra-
cujeme se zemědělci, kteří jsou naši hlavní 
spojenci při ochraně sýčků a jejichž spo-
lupráce si vážíme. Domlouváme šetrnější 
hospodaření, na louky umisťujeme berlič-
ky, ze kterých mohou sýčci lovit, a záro-
veň odstraňujeme nebezpečné technické 
pasti, jako jsou napáječky pro dobytek či 
sudy s vodou, kde se mohou sýčci utopit. 
Na farmy, kde sýčci žijí, umisťujeme budky, 
zabezpečené proti kunám a kočkám. Letoš-
ní pozitivní zprávou je vysoký počet obsa-
zených budek. Letos sýčci zahnízdili v 18 
budkách, které jsme jim připravili, což je 
stejný počet jako loni,“ sděluje Šálek.

V současné době, kdy je populace na po-
kraji vyhynutí, musí ochránci přistupovat 
i k dalším alternativním metodám, jak 
podpořit počet vylétnutých mláďat. Letos 
se ochránci sýčků pokusili ve spolupráci se 
Zoo Plzeň podložit oplozená vajíčka ptáků 
z odchovu do hnízda jednoho dlouhodobě 
neplodného divokého páru. „Pokus bohu-
žel nebyl úspěšný, pravděpodobně proto, 

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

oblasti severozápadních 
Čech, kde se současně na-
chází největší populace 
sýčků v České republice. 
Minulý rok sýčkové prů-
měrně vyvedli 4,7 mláděte 
na snůšku, letos to bylo 
jen 2,4 mláděte na snůšku. 
Za úbytek může přednostně 
kolaps populace hrabošů. 
Loni byli hraboši na po-
pulačním vrcholu a je-
jich predátorům – sovám 
a dravcům – se díky tomu 
dařilo. Nacházeli jsme 
budky doslova zaskládané 
ulovenými hraboši. Jak jsme ale upozor-
ňovali, hraboší populace se po vrcholu rá-
zem zhroutí, což se stalo letos. Hrabošů je 
nedostatek a tento trend kopírují i sýčci,“ 
říká Martin Šálek, koordinátor ochrany 
sýčků z ČSO a Ústavu biologie obratlovců 
AV ČR.

K nedostatku hrabošů se přidal i další 
faktor, kterým bylo chladné jaro a s ním 
spojený nedostatek hmyzu, kterým se sýč-
ci živí. „Chladné jaro vedlo i k tomu, že 
mnohé snůšky byly neúspěšné, například 
zastydla vajíčka anebo jeden z rodičů za-
hynul,“ doplňuje Šálek. 

Chladné jaro a dlouhá zima se pravdě-
podobně promítly už do výsledků jarního 
monitoringu houkajících samečků obhaju-
jících teritoria a lákajících samičky. „Za-
znamenali jsme 68 volajících samečků, 
což je o 6 více než loni. Vzhledem k velmi 
úspěšnému minulému roku je tento nárůst 
minimální. Důvodem skutečně může být 
dlouhá a na sníh bohatá zima a následné 
chladné jaro, které někteří dospělí sýčci 
nepřežili,“ říká Šálek. 

Kvůli neúspěšné sezóně se ornitologové 
obávají nejhoršího. „Je jasné, že příští rok 
můžeme očekávat stagnaci či populační 
pokles, protože není dostatečná zásoba 
mladých jedinců, kteří by doplnili a podpo-
řili stávající populaci. Přitom, sýčci jsou už 
teď na pokraji vyhynutí, když jich v Česku 
zbývá asi pouhá stovka párů,“ vysvětluje 
Šálek. 

Kolaps hraboší populace se odrazil ve špatné sezóně kriticky ohrožených sýčků

že samice již na svých neoplozených vajíč-
kách seděla delší dobu,“ říká Šálek. 

V posledních letech se ochránci sýč-
ků zaměřují také na kroužkování mláďat 
a dospělců, které jim při zpětném odchytu 
řekne více o dlouhověkosti, přežívání, sta-
bilitě teritorií a rozptylu mláďat. Z jednoho 
hnízda, kde jsme minulý rok kroužkovali 
rekordních 7 mláďat, máme z letošního 
jara tři zpětné odchyty – jedno mládě se 
od místa kroužkování rozptýlilo 16 km, ale 
bohužel zahynulo zapadlé v komíně. Další 
dva odchycení ptáci, oba samečci, si našli 
teritorium 14 km od místa narození, spáro-
vali se se samičkami a úspěšně zahnízdili. 
Takové vzdálené rozptyly mláďat ukazují 
pro sýčky pořád naději, že jednotlivé (sub)
populace si stále vyměňují jedince a tím 
dochází k zamezení příbuzenského křížení. 
Bohužel plno jedinců se rozptýlí do oblastí, 
kde sýčci nežijí a v dalších letech se neza-
pojí do rozmnožování,“ vysvětluje Šálek. 

Počet mláďat sýčků:
• 2017: 37
• 2018: 43
• 2019: 66
• 2020: 95
• 2021: 48
 

Počet dospělých volajících samců sýčků:
• 2017: 65
• 2018: 57
• 2019: 56
• 2020: 62
• 2021: 68

Kontakt pro další informace
Martin Šálek, salek@birdlife.cz, 
775 954 318

Poznámky:
Sýček obecný (Athene noctua) je malá 
sova velikosti hrdličky. Shora je hnědoše-
dý s velkými světlými skvrnami. Charak-
teristická je pro něj také velká hlava se ši-
roko od sebe posazenýma žlutýma očima. 

Jeho přítomnost prozrazuje pro něj 
typické houkání, které se dá přepsat 
jako „půjď“. Vyskytuje se v (polo)
otevřených biotopech, v západní 
a střední Evropě je to především 
zemědělská krajina. V České re-
publice je vázán prakticky výhradně 
na hospodářské budovy, které mu 
poskytují místa vhodná pro hnízdění 
a zároveň jsou nedaleko od pastvin, 
kde loví potravu – drobné obratlov-
ce a také větší bezobratlé živočichy, 
které loví vyhlížením z posedu. Ztrá-
ta lovišť a tím i nedostatek potravy 
sýčky ovlivňuje hlavně v hnízdní 
době, kdy musí krmit mladé. To se 
pak projevuje menším počtem vy-
vedených mláďat. Původní dutiny 
ve stromech už v Česku k hnízdění 
prakticky nevyužívá. Sýček u nás 
vytvořil i několik městských popu-
lací, například v Teplicích a Ústí nad 
Labem. Je stálý, věrný svému hníz-
dišti a má relativně malé domovské 
okrsky. Ještě na začátku 20. století 
býval sýček naší nejrozšířenější 
sovou, nyní je na pokraji vyhynutí. 
Za posledních 20 let se jeho počet 
snížil o 94 % na zhruba 100 párů.

Další informace:
https://www.facebook.com/OchranaSycka/
https://www.birdlife.cz/sycek-obecny/ 

Tento projekt byl podpořen grantem z Norských fondů./Supported by grant from the people of Norway.

„Monitoring výskytu a hnízdní úspěšnosti sýčků byl také podpořen z programu Strategie AV21: Záchrana a obnova krajiny.“

Dnes u nás žije asi poslední stovka párů 
sýčků obecných. Ještě na začátku 20. století 
to byly odhadem desítky tisíc párů.  
Foto: Jiří Hornek

Sýček loví  
na pastvinách 

drobné obratlovce 
a velký hmyz.  

Foto: Jiří Hornek

Ochránci sýčků umisťují na louky bidýlka, 
ze kterých mohou tyto malé sovy lépe lovit.  

Foto: Jiří Hornek

Sýček obecný, dříve pták výhradně 
zemědělské krajiny, vytvořil v Čes-

ku i několik městských populací.  
Foto: Jiří Hornek
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stravitelná a ve srovnání s mírou zásahu 
do horské krajiny je naprosto směšná,” 
upozorňuje spolupředseda krajských Ze-
lených Daniel Řezníček.

Deník N upozornil na skutečnost, že 
zde Mika zřejmě porušil i zákon, který 
exekutorům zakazuje podnikat v jiných 
oborech. Zmínil též exekutorovy vazby 
na Jaroslava Faltýnka, mocenskou dvoj-
ku hnutí ANO 2011. Krajská spolupřed-
sedkyně Zelených Hana Vacková k tomu 
říká: „Exekutoři, kteří by měli být pro-
dlouženou rukou spravedlnosti, jsou už 
tak v naší společnosti vnímání jako sym-
bol pravého opaku. Pokud jeden z nich 
navíc vědomě porušuje předpisy a prová-
dí nelegální stavební zásahy v úplně jiné 
oblasti, ještě to zhoršuje celkový dojem. 
Je neskutečně demoralizující pro celou 
společnost, když si někteří vyvolení mo-
hou bez schválení uskutečnit stavbu ta-
kového rozsahu a ještě ji za součinnosti 
úřadů dodatečně legalizovat.“

Výmluvná je vlastně i poloha Paprsku 
nad Starým Městem – jednou z nejposti-
ženějších obcí v ČR právě co se týče exe-
kucí. Snad proto se v regionu chodí kolem 
této záležitosti po špičkách, stejně jako 
kolem celkového staroměstského územ-
ního plánu, jehož nové návrhy odmítá 
reprezentace města veřejně projednat. 
Výstavba v horách i podhůří a následný 
turistický provoz znamenají jasný ekono-
mický stimul, otázka však zní, za jakou 
cenu. „Tohle jsou případy, ve kterých se 
děti jednou budou za rozhodnutí svých ro-
dičů stydět. Ne hned. Třeba za třicet let,“ 
říká Radek Ocelák.

Nejnovější úřední vývoj dává alespoň 
drobnou naději. Ministerstvo životního 
prostředí se kriticky vyjádřilo k činnos-
ti Inspekce a olomoucký krajský úřad 
na jeho podnět zrušil šumperské rozhod-
nutí. Přehradní nádrž se tak znovu dostala 
do fáze černé stavby. Jenže tam už v mi-
nulosti byla dvakrát a pokaždé se jaksi 
podařilo ji na úřadech zlegalizovat, navíc 
nové rozhodnutí není pravomocné. V nej-
novějším požadavku na posudek EIA se 
pak podle některých už rovnou umetá 
cestička pro brzké schválení nádrže.

Načerno nebo ne, stavebník je zjevně 
odhodlán svou věc dokončit. Během le-
tošního dubna a května se bagrovalo dál, 
zasažená plocha je rozšiřována a stano-
viště ohrožených druhů jsou zřejmě dále 
ničena. Těžko říci přesně – žádný další 
průzkum neprobíhá a prostor byl obehnán 
dvoumetrovým plotem – pravděpodobně 
nezákonně (ohrazení části státního lesa, 
přehrazení potoka). Oplocena je podle na-
šich informací plocha 7 hektarů, bagrová-
ním nebo skládkováním odtěženého ma-
teriálu je z toho zasažena asi plocha 4 ha.

„Ministr Havlíček nedávno opět použil 
hloupé klišé o ekologických organizacích 
coby teroristech. Aktem ekologického te-
rorismu ovšem není trvat na dodržování 
platných zákonů, ale naopak to, když ně-
kdo nelegálně, pouhým právem silnější-
ho, bagruje horskou krajinu ve prospěch 
vlastního byznysu,“ uzavírá Daniel Řez-
níček.

Nelegální přehrada pod Paprskem – prosadí si exekutor svou?

Z tiskové zprávy SZ

V Jeseníkách vzniká alternativa k přehradě. Bude šetrnější k přírodě.
Obec Loučná nad Desnou na  Šumper-
sku má bohaté historické zkušenosti 
s  bleskovými povodněmi. V  rámci pre-
vence se nyní rozhodla vydat se dosud 
málo prošlapanou cestou. Namísto 
tradičních „tvrdých“ opatření, jako je 
zkapacitnění a  opevnění toku či bu-
dování přehrad, chce srážkovou vodu 
zadržovat už v kopcích pomocí přírodě 
blízkých opatření. Její snahu podporuje 
i Olomoucký kraj.

V souvislosti s protipovodňovou ochra-
nou údolí Desné se již přibližně patnáct 
let mluví o výstavbě přehrady Annín. 
Přestože společnost ČEZ od původního 
záměru upustila již před lety a k nové 
koncepci zdůrazňující pitnou vodu se 
pro změnu nehlásí ani vodohospodáři, 
územní studie, kterou si objednalo minu-
lé vedení kraje, přehradu nadále zmiňuje. 
Vedení Loučné, dalším obcím v okolí ani 
Povodí Moravy, s.p. se však tento záměr 
nezamlouvá. „Vzhledem ke geologické-
mu podloží existují obavy o bezpečnost 
ukotvení přehradní hráze. Dílo by navíc 
řešilo jen velmi malý segment celého 
povodí Desné, konkrétně 4,7%, takže by 
před povodněmi chránilo jen částečně, 
a znamenalo by zničení nádherné přírody 
nad soutokem Poniklého potoka a Huči-
vé Desné,“ vysvětluje starostka Loučné 
Petra Harazímová s tím, že se s podporou 
zastupitelstva i místních občanů snažila 
najít pro obec jiné řešení.

Nový projekt jde cestou 
zadržování vody v krajině
To podle svých slov nakonec nalezla  
v metodice, kterou vyvinul spolek Živá 
voda pod vedením Jiřího Malíka. Přístup 
spočívá v detailním zmapování vybrané-
ho povodí a následném návrhu soustavy 
stovek drobných, přírodě blízkých opat-
ření v celé jeho ploše. Cílem je posílit re-
tenční schopnost krajiny, při přívalových 
deštích zpomalit odtok vody a tím zploštit 
povodňovou křivku. Obec si u spolku ob-
jednala vyhotovení studie proveditelnosti 
těchto opatření. Vzhledem k velikosti ka-
tastru – přes 94 km2 – se jedná o unikátní 
projekt v rámci celé ČR.

V současnosti již probíhá průzkum teré-
nu a vytváření mapových podkladů, které 
následně poslouží k návrhu konkrétních 
opatření. Na mapování společně pracuje 

přibližně 25 koordinátorů speciálně vy-
školených spolkem pro tento účel. Mezi 
spolupracovníky spolku patří i krajský 
zastupitel a předseda Komise pro životní 
prostředí Rady Olomoucké kraje Daniel 
Řezníček, který vypočítává další přínosy 
zvoleného přístupu: „Plošná zádrž vody 
formou tůní, meandrů, zeleně a celkové-
ho zdrsnění terénu je dvousečná zbraň. 
V době silných dešťů mírníte riziko po-
vodní a v době sucha naopak posilujete 
odolnost krajiny vůči vysychání. U lesů 
to například silně ovlivňuje jejich schop-
nost čelit kůrovci. Zádrží také pomáháte 
dotovat podzemní vody a předcházíte tak 
riziku nedostatku pitné vody v budoucnu. 
Realizace opatření je šetrná k přírodě 
a navíc mnohem rychlejší a levnější než 
budování přehrad.“

Dne 10. června uspořádala starostka 
Harazímová v Loučné setkání, na němž 
byl projekt představen a šířeji diskuto-
ván. Mezi účastníky byli představitelé 
okolních obcí i města Šumperka, Povodí 
Moravy, Lesů ČR, vodohospodářů i sou-
kromých firem. Bylo dohodnuto ustave-
ní pracovní skupiny složené ze zástupců 
všech dotčených subjektů, aby na dalším 
vývoji panovala všeobecná shoda. Olo-
moucký kraj na setkání reprezentoval 
výše zmíněný předseda komise Řezníček, 
radní pro životní prostředí Martin Šmí-
da a náměstek pro regionální rozvoj Jan 
Šafařík. Ten deklaroval projektu podporu 

kraje, přičemž jej označil za pilotní studii 
s celorepublikovým významem. „Pod-
porou obci Loučná dokládáme závazek 
Olomouckého kraje k aktivnímu a pro-
gresivnímu přístupu k životnímu prostředí 
i rozvoji venkova,“ uvedl náměstek Šafa-
řík. První dílčí návrhy by měly být disku-
továny na podzim. 

Daniel Řezníček

Vratička heřmánkolistá, jeden z kriticky ohro-
žených druhů v lokalitě Velké Vrbno. Foto z jiné 
lokality.

Nádrž se hloubí......a skládkou odtěženého materiálu se devastované území rozšiřuje.

„Tohle je přesně příklad, kdy by měl 
být použit zákon 167/2008 o předcházení 
ekologické újmě a o její nápravě. V tom je 
možné i fyzické osobě uložit, aby ekolo-
gickou újmu nahradila, a pokud tak neu-
činí, uložit pokutu až 5 milionů. Tento zá-
kon u nás inspekce nepoužívá, přestože je 
už od roku 2008 součástí právního řádu. 
Narazili jsme na něj při řešení otravy 
Bečvy,” vyjádřil se spolupředseda Strany 
zelených Michal Berg. Dokonce i pětimi-
lionová pokuta by ale zřejmě byla málo 
významná vzhledem k aktuálnímu roz-
sahu prací, ve kterých se krom povrchu 
významně zasahuje i do skalního podloží.

Tady někde rostly kriticky ohrožené vratičky

https://denikn.cz/622951/mohl-jen-udrzovat-majetek-haji-resort-benesove-exekutora-ktery-si-vybagroval-prehradu/?ref=in
https://denikn.cz/622951/mohl-jen-udrzovat-majetek-haji-resort-benesove-exekutora-ktery-si-vybagroval-prehradu/?ref=in
https://denikn.cz/623728/olomoucky-kraj-zrusil-povoleni-kterym-exekutor-mika-zlegalizoval-cernou-stavbu-zasnezovaci-prehrady/?ref=suv
https://denikn.cz/623728/olomoucky-kraj-zrusil-povoleni-kterym-exekutor-mika-zlegalizoval-cernou-stavbu-zasnezovaci-prehrady/?ref=suv
https://denikn.cz/623728/olomoucky-kraj-zrusil-povoleni-kterym-exekutor-mika-zlegalizoval-cernou-stavbu-zasnezovaci-prehrady/?ref=suv
https://denikn.cz/631154/exekutor-mika-celi-nove-prekazce-jeho-prehrada-musi-mit-posudek-eia/?ref=list
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Muzeum Rýmařov
Milí přátelé,
rádi bychom vás pozvali na zítřejší vernisáž výstavy fotografií 

v Galerii Octopus s názvem DESET. 10 LET POUTÍ V RUDĚ 
na snímcích Jana Němečka, Romana Panáčka, Daniela Poláčka, Ivy Stránské, 
Martina Studeného a Lukáše Tofana. Vernisáž se uskuteční zítra v 16 hodin. 
Úvodní slovo pronese Tomáš Pospěch. Výstava bude k vidění do 31. srpna 
2021. (Pouť v kostele Panny Marie Sněžné a u unikátní křížové cesty v Rudě 
u Rýmařova lze absolvovat hned na druhý den 1. srpna.)

 
V komorním prostoru Galerie Pranýř je dále ke zhlédnutí výstava fotogra-

fií ONDŘEJE BAČÍKA Dokumentace postupu oprav, zabezpečení a úklidu 
zámku Janovice v letech 2010–2012, která je prodloužena do 31. srpna 2021. 

 
Zavítat můžete také do barokního skvostu kaple V Lipkách, naší externí ex-

pozice textilnictví v budově Hedvy Český brokát či na archeologickou lokalitu 
Hrádek s geologickou expozicí. V kapli V Lipkách a v Hedvě Český brokát 
na vás čekají průvodci v běžnou otevírací dobu. V kapli V Lipkách právě pro-
bíhá panelová výstava V chrámové kráse o historii kaple V Lipkách a opol-

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 MŽP 
v rámci projektu Mezigenerační vzdělávání v přírodě.

ČSOP – Ekocentrum Iris plánuje na srpen tyto akce:
povede z Malého Hradiska do Protivanova. 
Dále se vydáme k Přírodní památce Proti-
vanov s výskytem modráska bahenního, až 
dojdeme k soustavě vybudovaných jezírek 
a k velké dřevěné židli stojící na kopci. Ráno 
společný odjezd z aut. nádraží v 8:15 do Ma-
lého Hradiska (st. č. 11). Návrat z Protivanova 
kolem 13:30. Délka trasy asi 6 km.

Cyklotrasa Prostějov - Žešov
pondělí 16. 8. až neděle 22. 8.

Samoobslužná trasa umístěná na cyklostezce 
z Prostějova do Žešova. Na trase budou vy-
věšeny hravé úkoly pro velké i malé cyklisty. 

Vycházka na Bělák
úterý 17. 8. 

Vycházka pro rodiny s dětmi, při které se vy-
dáme do lesů nad Běleckým mlýnem. Můžete 
se těšit na mnoho her, úkolů a informací o zví-
řátkách v lese. Sraz v 7:45 na hl. nádraží, spo-
lečný odjezd vlakem v 8:02 do stanice Zdětín. 
Návrat do 14 hod.

Přemyslovice - Stražisko
středa 18. 8.

Vycházka pro seniory a další dospělé zájemce 
povede z Přemyslovic na Stražisko. Cestou 
uvidíme zámek v Přemyslovicích, na Stražis-
ku pak navštívíme nově opravenou křížovou 
cestu vedoucí ke kostelíčku na kopci. Od-
tud se vydáme kolem známé vilové kolonie 
do lesů nad Stražiskem a dojdeme na vlak 
do Ptenského Dvorku. Ráno společný odjezd 
autobusem v 7:40 do Přemyslovic (st. č. 1). 
Návrat vlakem do 13:30. Délka trasy asi 7 km. 

Tvořivá dílna: Hmyzí 
domečky
čtvrtek 19. 8. od 16 hod., Ekocentrum 
Iris, Husovo nám. 91

Akce nejen pro rodiny s dětmi, při které se do-
zvíme, jak jsou pro zahradu důležité samotář-
ské včely. Zjistíme, jaké druhy u nás žijí, jak se 
rozmnožují, jaký úkryt vyhledávají atd. Záro-

veň si vyrobíme z dřevěného špalku svůj 
vlastní hmyzí domeček. Můžeme si ho 
i výtvarně dozdobit. Svůj výrobek si buď 
odnesete domů, anebo ho následně spo-
lečně vyvěsíme v biokoridoru Hloučela. 

Vodní 
cyklotrasa 
Držovice – Smržice - 
Prostějov 
pondělí 23. 8. až neděle 29. 8.

Samoobslužná trasa umístěná na cyklostezce 
z Držovic přes Smržice do Prostějova. Na tra-
se budou vyvěšeny hravé úkoly pro velké 
i malé cyklisty. 

Vycházka kolem Žraloka
úterý 24. 8. 

Vycházka s hravými aktivitami do lesů kolem 
Žraloka. Sraz v 8.40 na autobusové zastávce 
v Plumlově (vhodný autobus jede z Prostějo-
va v 8:15 ze st. č. 11). Návrat do 14 hod.

Hranická propast a Teplice 
n. Bečvou
středa 25. 8.

Vycházka pro seniory a další dospělé zájemce. 
V Teplicích nad Bečvou se podíváme k naší 
nejhlubší propasti, dále na krásné vyhlídkové 
místo U Sv. Jana a navštívíme Zbrašovské 
aragonitové jeskyně. Společně si projdeme 
centrum lázní a dozvíme se zajímavosti z his-
torie tohoto regionu. Ráno sraz v 6:45 na hl. 
nádraží v Prostějově, v 7.00 odjíždíme vlakem 
směr Olomouc, přestup v Olomouci a v Hra-
nicích. Návrat v odpoledních hodinách.

Putování za vážkou
úterý 31. 8. 

Vycházka pro rodiny s dětmi do okolí Aloj-
zova bude doplněná hravými aktivitami. Na-
vštívíme mokřad pod Alojzovem a vydáme se 
do okolních lesů. Ráno společný odjezd auto-
busem do Alojzova v 9:30 (st. č. 12). Návrat 
do 13:30. Délka trasy asi 4 km.

Cyklovýlet do Skalky
úterý 3. 8. 

Společný cyklovýlet nejen pro rodiny s dětmi. 
Sraz v 9 hod. na Husově nám. u hl. vchodu 
do bývalé základní školy.

Naučnou stezkou Elišky 
z Kunštátu
středa 4. 8.

Vycházka nejen pro seniory částí naučné 
stezky ze Seničky ke Svaté vodě u Cakova. 
Ráno sraz na hl. nádraží v Prostějově, společ-
ný odjezd v 8:02 do zastávky Odrlice. Odtud 
projdeme kolem sušárny chmele v Odrlicích 
do Seničky, kde si prohlédneme technickou 
památku ohrady proti povodním. Pak se vy-
dáme po naučné stezce do Cakova ke Svaté 
vodě. Odtud pokračujeme autobusem či pěšky 
na vlak, příjezd do Prostějova kolem 14. hod. 
Délka trasy 7-10 km.

Tvořivá dílna: Misky 
osázené sukulenty
čtvrtek 5. 8. od 16 hod., Ekocentrum 
Iris, Husovo nám. 91 (vchod z boku bu-
dovy od ul. Winklerova)

Akce pro všechny generace, při které si osá-
zíme různé nádoby venkovními sukulenty 
(netřesky apod.). Osázené nádoby dozdobíme 
různými druhy kamenů a ozdobami z korálků. 
Svůj výrobek si můžete odnést domů. Vše-
chen materiál bude k dispozici. 

Za vílou Pilávkou
úterý 10. 8. 

Vycházka pro rodiny s dětmi do lesů nad 
Hvozdem, kde budeme hledat pramen říčky 
Pilávky s kamennou vílou Pilávkou. Ráno 
společný odjezd autobusem v 9:45 do Rakův-
ky (st. č. 1). Návrat kolem 15. hod., délka trasy 
asi 5 km. 

Okolím Protivanova 
středa 11. 8.

Vycházka pro seniory a další dospělé zájemce 

Kozí mejdan Milkovice
Pěkné letní dny přeji.
Jako každý rok zasílám pozvánku 

na Kozí mejdan, který proběhne během 
srpnového úplňku 

od čtvrtka 19. do neděle 22. srpna 
na samotě Milkovice v Českém ráji. 
Letos již po 21.

Slavnost bude bez stánkařů, dealerů, 
ochranek a plotů. Na místě bude vegeta-
riánská kuchyně, moučníky, pekařské vý-
robky, pivo, víno, limo, WC, sprchy. Děti, 
psi a další rodinní miláčci jsou vítáni. Sta-
nuje se mezi stromy v sadu. Vstupné bude 
dobrovolné a ceny lidové.

Hraje se na dvou pódiích – na louce 
a ve stodole. Program se dopředu netvo-
ří, tudíž si může přijet zahrát v podstatě 
každý.

Na návštěvu do Milkovic, k nám 
do volné přírody mezi oslíky a kozenky, 
je možné po předchozí domluvě přijet cel-
kem kdykoliv. Odpočinout si od stresující 
doby, tlaku velkoměsta a na chvilku zapo-
menout na všední starosti potřebuje každý 
z nás. Milkovice jsou místo k tomu přímo 
stvořené. I manuální pomoc může být pro 
někoho důvodem návštěvy. Za tu jsem ve-
lice vděčný. V Milkovicích se čile buduje. 
Snad se do začátku Kozího mejdanu stih-
ne i nová střecha stodoly, kterou je mož-
né realizovat jen na základě podpory celé 
řady drobných dárců. Moc si toho vážím.

kozi mejdan leták A6 2021.indd   1 30.6.2021   15:18:47

Během posledních 5 let, 
co žiji s diagnostikovaným 
zdravotním problémem (ná-
dor na mozku), jsem si o to 
více uvědomil, že pozitivní 
mysl a optimizmus je cesta, 
která může pomoci v pře-
konání nesnází a nečekané 
změny života. Hodně mně 
pomohla verbální podpora 
velkého množství lidí v za-
čátcích mé nemoci. Mrzí 
mně jen to, že jsem vlastní 
chybou přišel o všechny e-
-maily z té doby.

Stálá aktivita při tvorbě 
na dokončení díla Milkovi-
ce, na kterém již přes 20 let 
pracuji, mi umožňuje zapo-
menou na drobnou nepřízeň 
osudu. Samozřejmě i doba 
a místo, v které žijeme. Svo-
boda a skoro právní stát je 
dar, který bohužel předcho-
zí generace neměly. Važme 
si toho. Malicherné půtky 
a lpění na maličkostech, ide-
ové rozdělování společnosti 
a zkratkovité vidění světa 
je to jediné, co může vývoj 
poškodit.

 

Pozitivní mysl a radost přeje
Stanislav Penc
Kozí vršek v Milkovicích, Poštovní schránka 13, 

507 23  pošta Libáň 
tel.: 605/70 10 81 
e-mail: info@kozy.cz

http://www.kozy.cz/gal-muz/spojeni.htm
mailto:info@kozy.cz
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Půjčovní doba se nemění, dětské odděle-
ní a pobočky jsou otevřeny i dopoledne. 
Změnou oproti školnímu roku je zavření 
v sobotu.

Kamínková soutěž pro každého
Přineste do kterékoliv knihovny naší sítě 
malovaný kamínek s knižní či literární 
tématikou. Všechny vystavíme v ústřední 
budově a nejzajímavější z nich odměníme.

PROGRAMY PRO DĚTI 
náměstí Republiky
Co je za knihou?, - cyklus zábavných 
programů a dílniček spojených s objevová-
ním různých podob ilustrací, vždy v 9:30 
11. 8. Koláž z časopisů
28. 7. Co je to frotáž?

pobočka Jungmannova, každou středu 9:30 
– 11 hodin
Putování s pohádkou - pohádky, hádan-
ky, soutěže, písničky, programovatelní ro-
botci a další překvapení pro rodiče s dětmi 
od 3 do 9 let
11. 8. setkání zaměřené na úplně malé děti 
v rámci akce S knížkou do života

pobočka Neředín, pro děti od 3 let s dopro-
vodem, 9:30 – 10:30 
11. 8. Psi nebaletí – půvabný příběh Anny 
Kemp a výtvarná dílnička 
25. 8. V knihovně je lev – povídání a tvo-
ření inspirované tím, jak to dopadne, když 
se lev vydá do knihovny

pobočka Holice kreativní dílnička, 9:30 – 
10:30
25. 8. Příhody medvídka Pú – příběhy 
malého nezbedy a jeho kamarádů, zpívání 
medvědích písniček 

Knihovna města Olomouce
pobočka Brněnská 
kdykoliv v půjčovní době - Piráti přes 
palubu - zábavné úkoly, při kterých je tře-
ba zapojit mozek, pro děti od 6 let
16. 8. v 10 hodin výtvarná dílnička – 
výroba papírových dekorací pro děti od 9 
let i dospělé (rezervace 731 611 842 nebo 
brnenska@kmol.cz)

27. – 28. 8. Noc s Andersenem
Nocování v knihovně podporující čtení 
a čtenářské dovednosti, spojené se soutěží 
a odhalující noční tajemství budov, ve kte-
rých bydlí knihy, čeká na mladé čtenáře 
již tradičně na náměstí Republiky a na po-
bočkách Brněnská a Jungmannova. Čtená-
ři od 9 do 12 let se mohou hlásit u svých 
knihovnic.

PROGRAMY PRO DOSPĚLÉ – BU-
DOVA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY
zdarma, ale počet míst omezen, vždy nutná 
rezervace na 585 545 123 nebo besedy@
kmol.cz

5. 8. v 16 hodin – kreativní dílna Hrátky 
s hlínou 
Možnost vyzkoušet si volné modelování, 
práci s klasickou i samotvrdnoucí hlínou, 
práci s různými hrnčířskými nástroji a ma-
lování výrobků různými druhy barev.

9. 8. od 15 do 18 hodin - Klub deskových 
her
Těšíme na stávající i nové zájemce, kteří si 
mohou společně zahrát klasické či moderní 
stolní hry. Hry si lze i půjčit domů. 

12. 8. v 16 hodin – kreativní dílna Malo-
vání kamínků 

Seznámení se s technikou malování na ka-
menný povrch a vytvoření originálního vý-
robku. Kamínky budou k dispozici; lze si 
donést i své, ale omyté a usušené.

2. 9. v 16 hodin - Italská renesance 
Již podruhé si s Mgr. Věrou Mičkovou, 
pedagožkou a textilní výtvarnicí, připo-
meneme období renesance, tentokrát ma-
lířství a sochařství v Benátkách, Florencii 
a Římě.

VÝSTAVY
Na pobočce Brněnská se díky fotografiím 
seznámíte se vznikem a činností Oblastní 
odbočky Sjednocené organizace nevido-
mých a slabozrakých Olomouc a také s li-
terární tvorbou nevidomých autorů. 

Budovu na náměstí Republiky oživují 
v červenci a srpnu autorské tisky výtvar-
nice Hany Münsterové s motivy ze světa 
zvířat, a fotografie olomouckého fotografa, 
galeristy a rámaře Josefa Masničáka. 

Na pobočce Jungmannova si nenechte ujít 
snímky členů fotografické sekce Vlasti-
vědné společnosti muzejní v Olomouci. 

Knihovna města Olomouce
NEJLEPŠÍ MĚSTSKÁ KNIHOVNA 

ROKU 2015

nám. Republiky 1
771 66 Olomouc

www.kmol.cz

Výstava O městě, krajině, umění
Molitorova knihovna / Kosinova 7
18. 6. – 3. 9. 2021
Výběrová repríza nedávné výstavy Muzea umění Olomouc, kterou kvůli pan-
demii téměř nikdo neviděl. Jak název napovídá, výstava se opírá o sumarizu-
jící publikaci Pavla Zatloukala Meditace o městě, krajině, umění. Olomouc 
1919-1989. Autor ji olomouckému publiku představí 2. září 2021 v 18.00.
Výstava nastínila urbanistické, architektonické a výtvarné dění v Olomouci 
v letech 1919 až 1989. Soustředila se na širší městský celek s jeho kra-
jinným rámcem a souvisejícími přesahy. Na reprízu výstavy jsme zařadili 
architektonická a urbanistická témata zpracovaná na tištěných panelech 
a několik originálních exponátů.

Výstava bude zpřístupněna v termínech:
• Olomoucká muzejní noc/ 18. 6. 2021, 17:00–21:30 s komentovanou 

prohlídkou od 17.30
• 21. 7. s komentovanou prohlídkou v 17. 30
• 4. 8. s komentovanou prohlídkou v 17.30
• nebo po dohodě (777 576 087, 605 280 225)
• Dernisáž/ 2. 9. v 18.00 s uvedením knihy Meditace O městě, krajině 

a umění. Olomouc 1919-1989 a přednáškou Pavla Zatloukala „Se-
dmkrát o Olomouci“

Více o původní výstavě ZDE
VÝSTAVA | O městě, krajině, umění / Olomouc 
1919-1989 
AUTOR VÝSTAVY | Pavel Zatloukal 
KURÁTORKY | Šárka Belšíková, Martina Mertová 
GRAFICKÉ ŘEŠENÍ | Petr Šmalec 
PŘÍPRAVA VÝBĚROVÉ REPRÍZY V MOLITOROVĚ 
KNIHOVNĚ | Jan Jeništa, Martina Mertová 
SPOLUPRÁCE | Molitorova knihovna, Muzeum umění 
Olomouc, spolek Za krásnou Olomouc, Olomoucká 
muzejní noc. 

ského dřevěného kostela sv. Kateřiny Alexandrijské. 
V Hedvě Český brokát je pak k vidění úžasný soubor 
krojů z dílny etnografky Romany Habartové a výstava 
batik Jaromíry Posmýkové. 

 
Sledujte naše webové stránky www.muzeumryma-

rov.cz, facebook @muzeumrymarov a nebo insta-
gram @muzeumrymarov.

Těšíme se na vás!
 
S přáním hezkého kulturního léta
 

Mgr. Michal Vyhlídal 

Muzeum Rýmařov

Partner Zeleného 
kruhu Olomouc

mailto:brnenska@kmol.cz
https://www.muo.cz/vystavy-2021/o-meste-krajine-umeni-olomouc-1919-1989--3334/
https://www.muo.cz/vystavy-2021/o-meste-krajine-umeni-olomouc-1919-1989--3334/
https://www.muo.cz/vystavy-2021/o-meste-krajine-umeni-olomouc-1919-1989--3334/
http://www.krasnaolomouc.cz/
https://www.olomouckamuzejninoc.cz/
https://www.olomouckamuzejninoc.cz/


měsíčník	zelených	hnutí	• 7.	2021	• zelení A DOBA12 měsíčník zelených hnutí • 7. 2021 • zelení A DOBA 13

MILÉNIUMOLOMOUCKÝCHPŘEMYSLOVCŮ2021
1000rokůodúnosuJitkyzeSchweinfurtuBřetislavemI.1021

ajejichpozdějšíusazenísevOL

990rokůodnarozeníknížeteSpytihněvaII.vOL(1031)
960rokůodúmrtíknížeteSpytihněvaII.(1061)
960rokůodnástupuknížeteVratislavaII.(1061),narozenéhovOL,od10851.krále
715rokůodzavražděníkráleVáclavaIII.vOL(1306)avymřeníkrálovskédynastie


1030letod1.zmínkyoOLvdokumentuDagomeIudexjakooAlemure(991)
895letodbiskupskéhosvěceníJindřichaZdíka(1126)
890letodposvěceníkatedrálysv.Václava(1131)
880letodpřeneseníkatedryodsv.Petrakesv.Václavovi(1141)
840letodúmrtíbiskupaDětlebaPřemyslovce,OPraem(1181)
670letodúmrtíbiskupaJanaVII.Přemyslovce,zv.Volek(1351)

Rok 2021 přináší pro Olomouc napros-
to výjimečné výročí události, která zá-
sadním způsobem formovala na další 
staletí status města jako hlavního města 
Moravy a důležitého mocenského centra 
panovnických dynastií, ve své podstatě 
historický moravský protipól Prahy. 

Letos uplyne 1000 roků od heroického úno-
sy Jitky ze Schweinfurtu knížetem Břetisla-
vem I. roku 1021, následovaného odjezdem 
na Moravu a usazení se v Olomouci.

Na to reaguje projekt „Milénium olomouc-
kých Přemyslovců“, který reflektuje i další 
významná výročí s tím související.

Připomíná také 990. výročí narození kníže-
te Spytihněva, nejstaršího syna Břetislava 
a Jitky, v Olomouci roku 1031, 960. výro-
čí jeho úmrtí a vystřídání na českém trůnu 
jeho mladším bratrem Vratislavem, pozděj-
ším prvním českým králem, též narozeným 
v Olomouci.   

S jeho pětinásobným pravnukem Václavem 
III., od jehož olomoucké vraždy roku 1306 
uplyne 715 let, se na stejném místě uzavírá 
královská linie přemyslovského rodu. 

MILÉNIUM OLOMOUCKÝCH PŘEMYSLOVCŮ

HUMANITAS et HUMILITAS

Krátce po dvanácté hodině se začal formovat průvod 
na Biskupském náměstí, Wurmovou a Dómskou uli-
cí se později účastníci přemístili k dómu. Ve 13.00 
hod. byly položeny květiny k soše Václava III. v tzv. 
Horní kryptě dómu, ve 13.06 se rozezněly zvony na 
památku zavražděného krále v délce 10 minut. Čas 
odkazoval na přibližnou dobu, kdy mohlo k vraždě 
dojít a především na letopočet 1306. Účastníky prů-
vodu byli zástupci tří stavů v historických dobových 
kostýmech – voják, mnich a měšťan za doprovodu 
bubeníka. Za nimi se potom vydali obyvatelé města 
v čele se zástupcem magistrátu. Večer  se potom sva-
továclavská katedrála a radnice oděly do rudé barvy, 
aby připomněly královskou krev, která byla v Olo-
mouci před 715 roky prolita. Úspěšné setkání položi-
lo základy nové olomoucké tradice.

Pietní průvod k uctění památky krále Václava III. (715. výročí úmrtí)
* středa 4. srpna 2021

Ten dal Moravě i dva biskupy: Dětle-
ba, od jehož úmrtí uběhne 840 roků, 
a Jana VII., zv. Volek, který skonal 
před 670 lety.

K důležitým letošním kulatým výro-
čím patří také 1030 let od první zmín-
ky o Olomouci v dokumentu Dagome 
Iudex a 890 let od posvěcení katedrá-
ly svatého Václava.   

Projekt „Milénium olomouckých 
Přemyslovců“ připomíná na pozadí 
únosu tuto unikátní průsečnici výročí 

celou řadou kulturních, společenských, 
populárně naučných, vzdělávacích i pi-
etních akcí. Jde nejen o aktuální připo-
mínku historických událostí a osobností 
– jejích aktérů, ale zejména v dlouhodo-
bém horizontu vytváření turistické značky 
„Olomouc – přemyslovské město“, mís-
to spoluvytváření nejstarších dějiny české 
státnosti.  

Foto: Leo Rec
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Nově a stylově zrekonstruovaný secesní dům postavený Janem 
Husičkou v letech 1867–1872. Statek s konírnou býval ve své 
době nejkrásnějším domem v obci Slatinice. Manželé Husič-
kovi měli dceru Marii, která se po I. světové válce provdala 
za Františka Koudelku, důstojníka rakouské armády, který se 
narodil v nedalekých Drahanovicích. Marie Koudelková Hu-
sičková byla zvaná podle hodnosti svého manžela „Majorka“.
Dnes je z bývalého statku stylový penzion, který svým ná-
vštěvníkům nabízí ubytování v šestnácti pokojích. Pro ná-
ročné klienty je připraveno VIP apartmá Pekárna, vybavené 
stylovým nábytkem a americkými kamny.
Všem hostům je k dispozici společenská místnost a dále se 
v objektu penzionu nachází stylově zařízený prostor Pekárny. 
Oba tyto prostory lze využít pro firemní večírky, oslavy naro-
zenin, rauty a jiné společenské akce. Pro školení a semináře 
nabízí penzion vlastní vybavenou školicí místnost pro 40 osob.

Rodinný Penzion Majorka 

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

Jen co se rozvolnilo covidové opatření,k-
teré komplikovalo život také myslivcům, 
svolal výbor Mysliveckého spolku Blata 
Hněvotín na sobotu 5.června první spo-
lečnou brigádu s jasným zadáním.Na té se 
dělala elektrická přípojka a výroba a stav-
ba áčkových podstav pod budky kazate-
len,které jsou již uskladněny a vzhledem 
k pandemii již delší dobu čekají na mon-
táž podstav a umístění kazatelen v honit-
bě.K výrobě podstav bylo použito hluboce 
impregnované jedlové dřevo,zakoupené 
od místního družstva ze zrušené chmel-
nice.Jedenáctičlenné skupině brigádníků,  
tvořené takřka celým výborem MS pod 
vedením mysliveckého hospodáře Pavla 
Tomana šla práce pěkně od ruky. Za pět 
a půl hodiny,což je mnou přesně odmě-
řený čas konané brigády,byly v tomto 
počtu vyrobeny podstavy pro stavbu pěti 
kazatelen i elektrická přípojka.Teď bude 
třeba společně s tahouny provést převoz 
podsad a připravených budek na určená 
místa v honitbě a provést jejich celkovou 
montáž. To ovšem bude chtít svolat další 
společnou brigádu s větší účastí a techni-
kou.Věřím,že se vše stihne udělat do kon-
ce června. 

Rudolf Krč

Covidové rozvolnění 

Předseda MS  při zasypávání 
přívodního el. kabelu

Výroba podstav pro kazatelny

V neděli 8. srpna 2021 připravujeme pro návštěvníky hradu Štern-
berk zajímavý doprovodný program. Prohlídku historických prostor 
hradu zakončí interaktivní workshop nazvaný KNIHTISK Z VÝŠ-
KY. Tiskařská dílna bude součástí všech prohlídek. 

Oba návštěvnické okruhy můžete navštívit po celý den od 10 do 16 
hodin. Závěr obstará v prostoru pod věží netradiční tiskařská dílna 
KNIHTISK Z VÝŠKY. Dílnu povede pan Roman Prokeš, principál 
divadla Bez kliky, herec, loutkař, tiskař a výřečník. Zábavnou for-
mou seznámí návštěvníky s historií tisku, předvede a vysvětlí techni-
ku tisku a každý návštěvník bude mít příležitost natisknout si vlastní 
upomínkovou kartu. Návštěvníci zaplatí běžné vstupné na prohlídku 
hradu, návštěva tiskařské dílny je zdarma.

Přejeme vám krásné léto a těšíme se na viděnou v neděli 8. 8. 2021 
na netradiční tiskařské dílně Knihtisk z výšky. 

Putovní letní Kino na kolečkách připravuje třetí letošní promítá-
ní na Státním hradě Šternberk a Vy jste zváni do kina pod širým 
nebem, které uvede ve středu 4. srpna 2021 od cca 21:15 novou 
českou komedii  „Matky“. Promítání se uskuteční v areálu hradní-
ho parku. Začátek projekce je plánován po setmění na 21.15, kino 
bude otevřeno hodinu před promítáním. Vstupenky budou v prode-
ji na místě za cenu 120 Kč. Těšíme se na vaši návštěvu. 
(změna programu vyhrazena – dle vládních opatření)

Obsah:
Čtyři nejlepší kamarádky jsou sebevědomé, chytré, užívají si, pro-
bírají spolu chlapy, vztahy a sex. K tomu se ale taky starají o děti, 
nebo je právě porodily, případně jsou těhotné. Sára má hezký zadek, 
a tak ho začala fotit a žít ve světě sociálních sítí. Hedvika žije tak 
trochu ve zlaté kleci, její manžel workoholik moc doma není, a tak 
není divu, že ji okouzlí mladý zpěvák David. Zuzana je po rozcho-
du s Kamilem bez peněz, prostě upracovaná a uhoněná matka dvou 
dětí. Zato Eliška má skvělého kluka, nesnesitelné rodiče, je těhotná 
a je jí špatně úplně ze všeho. Ale hlavně mají jedna druhou…

Srpnové akce na hradě Šternberk

Tisková zpráva, 10/2021 

Tisková zpráva, 15/2021 

Knihtisk z výšky na hradě Šternberk

Kino na kolečkách na hradě Šternberk
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zelení A DOBA – měsíčník zelených hnutí
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Před deseti lety, 4. července 
2011, zemřel ve věku 98 let 
Otto Habsburský, syn našeho 
posledního císaře a krále bla-
hoslaveného Karla a sám vel-
ká a obdivuhodná osobnost 
20. století.

Jeho dlouhý život se po-
zoruhodně prolíná celými 
dějinami minulého století. 
Představoval živoucí spojení 
se starým řádem Evropy před 
1. světovou válkou, ale přesto 
nikdy nebyl zahleděn do mi-
nulosti, naopak odvážně čelil 
výzvám divokého 20. století, 
vždy s originální a inspirativ-
ní vizí pro budoucnost, posta-
venou na hluboké katolické 
víře, obsáhlých znalostech 
a vynikajícím politickém roz-
hledu. Jeho mottem bylo Kdo 
neví, odkud přichází, ten také 
neví, kam jde, protože neví, 
kde právě stojí. A i když jeho 
úsilí naráželo často na pře-
kážky a čelilo neúspěchům, 
pozdější vývoj mu vždy dával 
za pravdu.

Před 10 lety zemřel Otto Habsburský

ŽÁDNÉ REKLAMY, PROSÍM!
ŠETŘÍM NAŠE LESY – HISTORICKÉ DĚDICTVÍ 

ZEMÍ KORUNY ČESKÉ


