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Vážení čtenáři,
skončily nám prázdniny a kalendářně i letní období, ale nezoufejme. Předpověď počasí na září
je příznivá, v platnost vstoupilo další covidové
rozvolnění, tak si ještě užijeme babího léta. Na sv.
Hostýně proběhla IX. Pouť za obnovu Českého
království, čekají nás zajímavé akce v rámci Dnů
evropského kulturního dědictví i Milenia olomouckých Přemyslovců, připomeneme si 120. výročí
založení Muzea v Rýmařově a v litovelském mu-
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zeu nahlédneme do umění našich soukeníků, je
připravena zajímavá exkurze s pozorováním ptactva, zajímavé akce připravuje spolek Za krásnou
Olomouc, připomeneme si Evropský den bez aut,
oslavíme svátek sv. Václava, patrona naší země.
V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat
na www.kcolomouc.cz. Teplý a slunný podzim
přeje
Redakce

● Pozorovatelé ptactva
● Tůně na Josefovských
loukách
● Akce Iris v září
● Černé věže v Drahanovicích
● Muzeum Rýmařov
● Dny evropského kulturního dědictví ve Šternberku
● Knihovna města Olomouce
● O městě, krajině, umění
● Rozvoj venkova
● Ze života hněvotínských
myslivců

Za Jánem Kadlecem
Píše se nám to nesmírně těžko, ale 6. září
odešel ve věku jednasedmdesáti let jeden
z nejvěrnějších a nejpilnějších spolupracovníků naší redakce, Bc. Ján Kadlec.
Archivář, svědomitý badatel, hrdý Moravan, neúnavný poutník po hanácké
krajině, moudrý a laskavý člověk. Jeho
celoživotní láskou byly drobné památky olomouckého regionu. A tak jsme
před mnoha lety začali na olomouckých
předměstích, přešli jsme k velké Olomouci, pokračovali na Sovinecku a jeho
poslední články nám přibližovali obce

na Prostějovsku. Dovedl o památkách
nejen psát, ale ještě lépe vyprávět, jeho
historické vycházky jistě zažil mnohý
z vás. Byl také dlouholetým předsedou
Vlastivědné společnosti muzejní a místopředsedou správní rady spolku Muzeum
Olomoucké pevnosti. V roce 1915 obdržel cenu města Olomouce.
Bylo toho ještě mnoho, čím se nás
chystal obohatit a potěšit. Jeho odchodem každý z nás o kus osaměl. Děkujeme
Ti, Honzo.
R.I.P.

Myslivecký spolek Blata Hněvotín za podpory Koruny České
(monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska)
si Vás dovoluje pozvat
na šesté setkání myslivců a přátel myslivosti

K poctě sv. Václava
dne 2. října 2021 od 9.00 hod
v areálu „Výrovka“ při cestě z Hněvotína do Bystročic

Program:
Trubači Koruny České
Soutěž ve střelbě na skeet o pohár sv. Václava
(zbraň, doklady a náboje s sebou)
C. a k. Polní Kafírna
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Ornitologové budují na Josefovských loukách velkou soustavu tůní. Chtějí přilákat ohrožené druhy ptáků

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

Pozorovatelé ptactva si mohou vyzkoušet kvalitní dalekohledy Meopta
Orel mořský.
Foto Jiří Šafránek

V sobotu 11. září 2021 se můžete zúčastnit ornitologické exkurze v Tovačově.
Zájemci o pozorování ptactva se sejdou
v 8 hodin u sádek Hradeckého rybníka
a společně s průvodci z Moravského ornitologického spolku se projdou po hrázích
Křenovského a Hradeckého rybníka.
Příchozí účastníci budou mít možnost
pozorovat ptáky prostřednictvím kvalitních dalekohledů a spektivů, které vyrábí
přerovská Meopta – optika. Ornitologové
je seznámí se zde žijícími druhy ptáků
a zasvětí je do jejich poznávání.
Foto z exkurzí MOS:
Jiří Šafránek
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V těchto dnech je možno na rybnících
u Tovačova pozorovat asi padesát druhů ptáků – několik druhů racků, rybáky,
volavky, kopřivky a desítky hus a labutí.
Možná se objeví i orel mořský nebo orlovec říční.
Opravdovou raritou by mohlo být pozorování bukáčka malého, volavky červené, kvakoše nočního nebo sýkořice vousaté. Tito ptáci se zde vyskytují, ale jen
málokdo měl štěstí je vidět na vlastní oči,
protože žijí skrytě v hustém rákosí a jen
zcela výjimečně se nechají pozorovat.
Jiří Šafránek
Místo srazu: Hradecký rybník – sádky,
GPS: 49.4351917N, 17.2952108E

hodli poslat právě na Josefovské louky.
Ty čápům poskytují skvělý zdroj potravy.
Pestrá krajina a především mokřady, jsou
nejbohatším zdrojem ryb, obojživelníků,
plazů i drobných hlodavců, kterými se
čápi živí.
Výstavbou nových tůní Česká společnost ornitologická rozšíří stávající Slavíkovský ptačník o velikosti 1,5 hektaru.
Oba na sebe navazující ptačníky – Slavíkovský a nový centrální – budou fungovat jako impozantní soustava vodních
ploch, lákající nepřeberné množství vrubozobých a brodivých ptáků, bahňáků,
ledňáčky a celou řadu pěvců vázaných
na vodu a bahnité břehy.
„Slavíkovský ptačník, vyhloubený
v roce 2018, přilákal k hnízdění hned několik cílových druhů ptáků: kulíky říční,
kteří v parku dosud nehnízdili, i čejky
chocholaté, které do té doby hnízdily jen
výjimečně. Pro kriticky ohrožené vodouše rudonohé byl Slavíkovský ptačník prvním místem ve východních Čechách, kde
po čtyřicetileté přestávce úspěšně vyhnízdili! Dvojnásobný centrální ptačník podstatně rozšíří možnosti hnízdění těchto
i dalších druhů,“ říká správce ptačího parku Josefovské louky Břeněk Michálek.
Hloubení nové soustavy tůní má začít
letos na podzim, aby mohl ptačník sloužit k hnízdění už příští jaro. „Věříme, že
ptačník přiláká další vzácné druhy ptáků jako je například pisila čáponohá. Ta
se v parku už dvakrát zastavila, ale díky
ptačníku bude k vidění častěji,“ říká Michálek.

Ptačí park Josefovské louky České společnosti ornitologické.Ochránci sýčků umisťují na louky bidýlka,
ze kterých mohou tyto malé sovy lépe lovit.
Foto: ČSO
Foto: Jiří Hornek

A proč zrovna ptačník? „Protože rybník
je pro ryby a ptačník pro ptáky – zajistí
jim obživu i místo k hnízdění a těm migrujícím poskytne možnost načerpat síly
během jejich dlouhé cesty. A líbit se bude
i obojživelníkům, hmyzu a dalším obyvatelům mokřadů,“ vysvětluje Zdeněk
Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické.
Páteří parku je sto let starý závlahový
systém řeky Metuje, který umožňuje regulaci výšky vody na okolních loukách.
Díky dostatku vody může na Josefovských loukách hnízdit hned několik vzácných a ohrožených druhů mokřadních
ptáků, jako je čírka modrá, vodouš rudonohý, bekasina otavní, čejka chocholatá
nebo jedinečná kombinace čtyř druhů
chřástalů.
Od ledna 2018 spásá Josefovské louky stádo divokých koní, kteří tu vytvo-

Kvakoš noční.
Foto Jiří Šafránek

řili pestrou rostlinnou mozaiku ideální
pro sběr potravy, hnízdění i úkryt ptáků.
Loni na podzim je doplnili pratuři, kteří
spásáním a rozrušováním povrchu kopyty
vytvářejí podmínky pro luční i mokřadní
ptáky.
Na pátek 27. srpna ornitologové připravili akci pro veřejnost. Začíná v 16:00
na správě ptačího parku v Okružní 36
v Josefově představením projektu centrálního ptačníku. Dále na účastníky čeká
Noc netopýrů s přednáškou a následným
průstupem josefovským podzemím s pozorováním vrápenců malých a po setmění
také seznámení s netopýry přímo v ptačím parku.

Další informace

• Video k novému ptačníku: https://www.
youtube.com/watch?v=2ucnGQaGxTA
• Více o Josefovských loukách na www.
josefovskelouky.cz
• Více o rezervacích ČSO na birdlife.cz/rezervace/

Kontakt pro další informace

Břeněk Michálek, michalek@birdlife.cz,
734 226 037

Ornitologové budují na Josefovských loukách velkou soustavu tůní. Chtějí přilákat ohrožené druhy ptáků
Jaroměř – Josefov, 24. srpna 2021. Na Josefovských loukách u Jaroměře, ptačí rezervaci České společnosti ornitologické, vznikne
za finanční podpory Norských fondů soustava různě velkých mělkých tůní s ostrůvky
– ptačník o velikosti 3 hektary. Ornitologové
tak významně rozšíří již existující mokřad,
který pomůže nejen vzácným ptákům, ale
i obojživelníkům či vážkám a přispěje k zadržení vody v regionu.

Ptačí park Josefovské louky se za dobu
své existence od roku 2006 změnil v místo
s ohromující druhovou pestrostí. Rozmanitá příroda tu vznikla vlivem citlivých opatření, jako je řízené zavlažování, péče o vegetaci, pastva velkých kopytníků a také
hloubení tůní. Výsledkem je 190 pozorovaných druhů ptáků, 8 druhů obojživelníků
či 32 druhů vážek a mnoho dalších.

Norské fondy podpoří vyhloubení zatím největšího komplexu jezírek s rozrůzněným dnem i břehy – centrální ptačník
o celkové velikosti 3 hektary. Na financování ptačníku se podílí i široká veřejnost
svými dary. Na budování tůní půjde také
částka 280 tisíc korun, kterou veřejnost
poslala na záchranu čápat v Mladých
Bucích, ale které se zachránci čápů roz-

Pastvou a rozrušováním povrchu pomáhají koně a pratuři
s vytvářením ideálních podmínek pro mokřadní druhy ptáků. Foto: ČSO

Tento projekt byl podpořen grantem z Norských fondů./Supported by grant from the people of Norway.
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ČSOP – Ekocentrum Iris plánuje na září tyto akce:

Srdečně vás zveme k návštěvě Černé věže v Drahanovicích

Podél Mlýnského náhonu

kde se nachází stálá expozice vztahující se k archeologickým nálezům, historii obce a jejího okolí. V nejvyšším patře věže je malá
výstavní galerie.

středa 1. 9.
Vycházka nejen pro seniory, při které si společně projdeme část trasy, po které teče Mlýnský náhon od svého odbočení z řeky Hloučely
v Mostkovicích až do Krasic. Povídání bude
doplněno o ukázku historických fotografií
a map. Ráno sraz v 8:30 na autobusové zastávce Mostkovice kino. Návrat kolem 12. hodiny
autobusem MHD č. 4. Délka trasy asi 4-5 km.

Cyklovýlet na Velký Kosíř
sobota 4. 9.
Společný cyklovýlet nejen pro rodiny s dětmi
povede po cyklostezkách z Prostějova na Velký Kosíř. Cestou navštívíme zajímavá místa
a rozhlednu. Sraz v 9 hod. na Husově nám.
91 u hl. vchodu do školy. Cestou budou pro
všechny účastníky připravené informace i hravé aktivity.  

Drahanskou vrchovinou
středa 8. 9.
Vycházka pro seniory a další dospělé zájemce
povede z Benešova do Protivanova. Projdeme
stále ještě zachovalé lesy kolem nejvyššího vrcholu Skalky, zamíříme k rybníčku Ve Třech
krátkých a dojdeme přes Skelnou huť až k loveckému zámečku Obora. Odtud pokračujeme na chráněné území U Žlíbku se vzácnými
hořečky českými. Ráno společný odjezd z aut.
nádraží v 8:15 do zastávky Benešov-Pavlov
(st. č. 11). Návrat z Protivanova kolem 14.
hod. Délka trasy 9-10 km.

Podzimní botanická zahrada
úterý 14. 9. až sobota 25. 9.
V prostějovské botanické zahradě bude umístěna samoobslužná hravá stezka s informacemi a hravými úkoly nejen pro školy, ale pro
všechny generace. Školní kolektivy, rodiče
s dětmi i další zájemci si stezku mohou projít
sami kdykoliv během otevírací doby. Ve všední dny kromě pondělí je otevřeno od 8 do 18
hod., v sobotu od 10 do 16 hod., v neděli
a v pondělí je zavřeno.

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

Kosíř známý neznámý
středa 15. 9.
Vycházka pro seniory a další dospělé zájemce povede z Čech pod Kosířem do Slatinic.
Cestou navštívíme méně známé objekty V.
Kosíře: kapličku Panny Marie Růžencové,
lichtenštejnský památník, tajemné místo Tři
sády a pomník letcům nad Slatinicemi. Ráno
společný odjezd autobusem v 8:45 do Čech
pod Kosířem (st. č. 1). Návrat vlakem ze

Slatinic do 14hod. Délka trasy asi 9 km.

Tvořivá dílna: Žabníky

pátek 17. 9. od 16 hod., Ekocentrum Iris,
Husovo nám. 91
Akce nejen pro rodiny s dětmi, při které se
dozvíme, jak pomoci na své zahradě obojživelníkům. Z hliněného květináče vytvoříme
úkryt pro žáby a výtvarně ho dozdobíme.
Svůj výrobek si odnesete domů. Akce se koná
na Husově nám. 91, vchod z boku budovy
od Winklerovy ul.

Geologická exkurze do okolí
Mladče
sobota 18. 9.
Exkurze nejen pro pedagogy pod vedením
RNDr. Tomáše Lehotského bude zaměřena na poznání stavby Mladečského krasu.
Navštívíme PP Geologické varhany, kolem
Třesínské jeskyně přejdeme do Bílé Lhoty,
kde navštívíme arboretum. Přes Řimice s pravoslavným kostelem sv. Ludmily se vrátíme
k Třesínu k Řimickým vyvěračkám, k jeskyni
Podkova a k Čertovu mostu. Exkurzi ukončíme před Mladečskými jeskyněmi, které bude
možno volitelně navštívit. Sraz na železniční
zastávce Mladeč-jeskyně v 9:35 (vhodný vlak
jede z Prostějova hl. n. v 8:02 hod., nastupujte
do posledního vagónu!, v Litovli-předměstí
nutno přesednout na vlak do Mladče). Délka
trasy 10 km.

Vřesovice a Předina
středa 22. 9.
Vycházka pro seniory a další dospělé zájemce
z Vřesovic do Dobrochova. Ve Vřesovicích
navštívíme minerální pramen a muzeum života na vesnici, potom vystoupíme
k nízké rozhledně Štátula na vrchu Předina a v Dobrochově navštívíme novou

vyhlídkovou plošinu.
Ráno společný odjezd
autobusem do Vřesovic,
odjezd v 8:05 (st. č. 3). Návrat z Dobrochova do 13:30. Délka trasy asi 6 km.

Tvořivá dílna: Ptačí krmítka

pátek 24. 9. od 16 hod., Ekocentrum Iris,
Husovo nám. 91
Akce nejen pro rodiny s dětmi, při které se
dozvíme, jak v zimě pomoci našemu ptactvu.
Z předem nařezaných dřevěných dílů vyrobíme ptačí krmítka, která budou na podzim
vyvěšena v prostějovských parcích. Akce se
koná na Husově nám. 91, vchod z boku budovy od Winklerovy ul.

Ukliďme si Hloučelu!
sobota 25. 9.
Tradiční úklid obou břehů říčky Hloučely
v úseku mezi ulicemi Kostelecká a Tichá.
Po skončení úklidu bude pro účastníky připraveno opékání dobrot na ohýnku. S sebou
pracovní oblečení, pytle a pracovní rukavice
budou k dispozici. Sraz v 9 hod. u občerstvení
U Abrahámka.

Cyklovýlet do Tovačova
úterý 28. 9. (státní svátek)
Cyklovýlet nejen pro rodiny s dětmi povede
po zpevněných cestách do Tovačova. Zde se
podíváme k zámku i k rybníkům. Sraz v 10
hod. na Husově nám. 91 u hl. vchodu do školy. Cestou budou pro všechny účastníky připravené informace o místní historii i hravé
aktivity pro děti.

Svatá voda u Choliny a vrch
Rampach
středa 29. 9.
Vycházka pro seniory a další dospělé zájemce
povede ke Svaté vodě u Choliny. V Cholině
také navštívíme další drobné památky (křížová cesta, kapličky) a vystoupíme na vrch Rampach. Ráno společný odjezd vlakem v 8:02
do Choliny, návrat opět vlakem do 13:45.
Délka trasy asi 7 km.

Akce finančně podpořilo Statutární město Prostějov, Olomoucký kraj a MŽP
v rámci projektu Mezigenerační vzdělávání v přírodě.

Návštěvní doba
duben–květen
červen–září

So–Ne
So–Ne
středa

státní svátky
1. 5. a 8. 5., 5. 7. a 6. 7., 28. 9.

10–12, 13–17 hod
10–12, 13–17 hod
13–17 hod
10–12, 13–17 hod

Poslední návštěva 15 minut před zavírací hodinou.
Zájezdy a skupiny si mohou termín návštěvy domluvit předem telefonicky i mimo návštěvní dobu.
Vstupné: dospělí 20 Kč, studenti a důchodci 10 Kč, děti od 6 let 5 Kč
Informace: 608 311 792, obec 585 949 282
e-mail: info@cernavez.cz
www.cernavez.cz
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Muzeum Rýmařov

Dny evropského kulturního dědictví na Šternberském klášteře

Milí přátelé,
Rádi bychom vás chtěli spolu s Muzeem Wsi
Opolskiej w Opolu srdečně pozvat na vernisáž
výstavy u příležitosti 120. výročí založení
a 30. výročí obnovy městského muzea v Rýmařově MUZEUM JUBILEJNÍ. 120-30.
Vernisáž se uskuteční v pátek 3. září 2021 v 17
hodin na náměstí Míru (při nepřízni počasí
v muzeu). V rámci vernisáže na rýmařovském
náměstí bude zahájena panelová výstava o historii rýmařovského muzea a Muzea Wsi Opolskiej w Opolu, také o naší desetileté úspěšné
spolupráci, a současně otevřeme i výstavu v galeriích Octopus a Pranýř v budově muzea. Těšit se můžete na živé vystoupení kapely LAM
TRIO a na občerstvení. Představíme i nový
katalog k výstavě, který si budete moci odnést s sebou. Budeme moc rádi, když výročí
muzea oslavíte s námi! Akce probíhá v rámci
projektu „Muzeum jubilejní. 120-60-30“, který
je spolufinancován z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd a městem Rýmařovem.

Zkuste se na chvíli zamyslet, co si představíte pod pojmem
klášter. Jestli jste si v duchu odpověděli tiché a nudné místo,
kde uslyšíte i spadnutí špendlíku, tak jste na omylu.
V klášteře to totiž žije!
Handkeho spolek ve spolupráci s městem Šternberk vás
o tom zajisté přesvědčí. Tímto vás zvou na již tradičně konané Dny evropského kulturního dědictví, které se uskuteční v areálu bývalého augustiniánského kláštera ve dnech
2.- 5. září 2021.
Na co se můžete těšit?
Ve čtvrtek v 19:30 hodin zahájíme Dny evropského kulturního dědictví koncertem významného smyčcového Bennewitzova kvarteta, které koncertuje po celém světě.  
V pátek dopoledne je program připraven pro naše nejmenší z mateřských škol. Muzikanti jim představí lidové písně
doprovázené hrou na cimbál a housle. V podvečer nám zahraje kapela CM Danaj ze Strážnice a představí se tanečníci
se slováckým tancem Verbuňk, který je zapsán na seznamu
UNESCO. V rámci projektu Dynamika uměleckých symbolů pro vás budou přichystány výstavy významného sochaře
a nositele řádu Rytíře české kultury Otmara Olivy a výtvarníků manželů Bébarových s komentářem. Začátek prohlídky bude 17 hodin a koncert  CM Danaj začne v 18:00.
V sobotu nás svou hudbou potěší pražské kapely, v 15:00
na nádvoří kláštera progresivně rocková skupina While
a 18:00 sbor Cantabundus hrající duchovní a lidovou hudbu doprovodí hudební prohlídku kláštera.
Nedělní program zahájíme v 10:00
na nádvoří kláštera hudbou sboru
Cantabundus, který se s námi tímto
rozloučí.  Na své si přijdou i vaše děti,
máme tu pro ně připravenou stezku
odvahy do hlubin klášterního sklepení či mini zoopark. Po celé tři dny
pak budou probíhat prohlídky prostor
kláštera a kostela. Součástí těchto dnů
je i jarmark uměleckých předmětů,
který bude taktéž probíhat od pátku až
do neděle.

Další naše akce proběhne v sobotu 11. září
2021, kdy spolu s Muzeem Ziemi Prudnickiej
v Prudniku a Hedvou Český brokát v externí
expozici textilnictví v budově textilky na ulici Opavská SLAVNOSTNĚ OTEVŘEME
AUDIOVIZUÁLNÍ SÁL. Program bude
probíhat od 13.30, kdy představíme nový prostor, proběhne promítání krátkometrážního
filmu o dějinách textilnictví na Rýmařovsku,
vernisáž výstavy malovaných vzorů ze sbírek
rýmařovského i prudnického muzea a hudební
vystoupení. Kolem 15.00 přijedou před budovu textilky veteráni, a to v rámci 21. ročníku
podhorské jízdy veteránů „Trofeo niké“.
Těšit se můžete také na divadelníky v kostýmech, výstavu krojů, prohlídky expozicemi,
textilně-řemeslný workshop Nedělní školy
ve Stránském a drobné občerstvení. Akce probíhá v rámci projektu „Společná nit. Tkalcovský příběh Rýmařova a Prudniku“, který je
spolufinancován z Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd a městem Rýmařovem.
Sledujte naše webové stránky www.muzeumrymarov.cz, facebook @muzeumrymarov
a nebo instagram @muzeumrymarov.
Těšíme se na vás!
S přáním hezkého dne
Mgr. Michal Vyhlídal

Určitě se máte na co těšit.
Na viděnou v září!
Lucie Zappeová
a David Buxbaum
studenti Gymnázia Šternberk

Foto: Jakub Smyčka
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Knihovna města Olomouce
Obalování sešitů a knih netradičních
rozměrů

14. 9. 13 – 18 hodin pobočka Holice
20. a 23. 9. 13 – 18 hodin pobočka Brněnská

AKCE
10. 9. od 12 do 21 hodin, 11. 9. od 10 do 16
hodin
náměstí Republiky – Čítárna u kašny
– setkání ve veřejném prostoru spojené
s možností začíst se do jedné z nabízených
knih. Každý si navíc může jako dárek odnést knihu domů.
11. 9.  v 10, 11, 12, 13, 14 a 15 hodin
pobočka Brněnská – komentovaná prohlídka vily Františky Lipčíkové v rámci Dnů evropského dědictví
13. 9. 17 hodin a každé další pondělí
pobočka Jungmannova – Roboti – kroužek
pro děti od 9 let, které si sestaví z LEGO
stavebnice svého robota a naučí se ho naprogramovat. Rezervace 585 545 129, internet@kmol.cz
16. 9. 17 hodin
nám. Republiky – Napříč Jižní Amerikou se projdeme se studentem fyzioterapie
Ondřejem Mečkovským, poznáme Kolumbii, Ecuador, Peru, Bolívii a Argentinu.
Nutná rezervace 585 545 123, dospele@
kmol.cz
19. 9. 13 – 18 hodin
venkovní prostory Výstaviště
Flora – kvízy a soutěže na stánku
knihovny v rámci Veletrhu volnočasových aktivit
20. 9. 15 – 18 hodin
nám. Republiky – Klub deskových her. Přivítáme další zájemce, kteří si mohou zahrát klasické
či nové stolní hry. Hry si lze půjčit
domů. Tel. 585 545 123, dospele@
kmol.cz
22. 9. 10 hodin
pobočka Holice – Chytila jsem
na pasece motýla – další setkání
rodičů s úplně nejmenšími dětmi
v rámci projektu Book start.  Dospělé potěší tipy na zajímavé dětské knížky.
22. 9. 18 hodin
Kaple Božího Těla v olomouckém
konviktu – Noc literatury, kterou společně připravily olomouc-

ké knihovny. Herci Moravského divadla
budou číst úryvky ze současné zahraniční
literatury, pěvecky je doplní Jakub Rousek.
Očekáváme i příchod pana režiséra Miroslava Krobota.
23. 9. od 16 hodin
náměstí Republiky u kašny Tritonů – setkání s Jankem Ledeckým – veřejné
představení knihy a audioknihy Verše potrhlé Janka a Jonáše Ledeckých spojené se
zpíváním, vyprávěním, kreslením a autogramiádou
4. – 9. 10.
dětské oddělení nám. Republiky – Dinosauří týden – soutěž, která prověří znalosti o dinosaurech, výhrou je originální
dinosaurus z naší 3D tiskárny
5.10. 14 – 17 hodin
dětské oddělení nám. Republiky – Dílna
plná pravěku – výtvarná dílna pro děti,
ve které si můžete vyrobit papírového dinosaura
6. 10. 15 – 16 hodin
pobočka Neředín – Podzimní dovádění
– knihohrátky a tvoření pro děti od 3 let
s rodiči
7. 10. 15:30 hodin
pobočka Brněnská – Únikovka – neoficiální dobrodružství ze světa Minecraftu, 45
minut na vyřešení záhad a poražení edner-
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O městě, krajině, umění
manů. Hra pro hráče od 7 do 12 let, rezervace 731 611 842, brnenska@kmol.cz
7.10. v 16 hodin
nám. Republiky – Právo není suchopár
– s JUDr. Jarmilou Podivínskou se tentokrát sejdeme nad historií práva novověkého. Nebudou chybět ani úsměvné případy
ze soudních síní i předsíní.

VÝSTAVY

Pobočka Brněnská zve na Vnitřní vesmír,
výstavu abstraktních obrazů Ivety Skřivánkové, malovaných akrylovými barvami
na plátně a zdobených intuitivně minerálními kameny.
Pobočka Holice představí radostné tvoření Martiny Michailidisové
Budovu na náměstí Republiky oživují
v červenci a srpnu autorské tisky výtvarnice Hany Münsterové s motivy ze světa
zvířat, a fotografie olomouckého fotografa,
galeristy a rámaře Josefa Masničáka.
Na pobočce Jungmannova si nenechte ujít
snímky přírody Františka Valčíka, výstavu zahájíme vernisáží 16. 9. v 16 hodin.

Knihovna města Olomouce
NEJLEPŠÍ MĚSTSKÁ KNIHOVNA
ROKU 2015

Milí členové a příznivci spolku Za krásnou Olomouc,
léto je u konce a my máme pro Vás nabídku našich akcí
na nejbližší dva týdny.
Příští týden ve čtvrtek 2. 9. od 18:00 proběhne v Molitorově
knihovně, Kosinova 7, dernisáž letní výstavy O MĚSTĚ,
KRAJINĚ, UMĚNÍ / OLOMOUC 1919–1989, tentokrát s přednáškou prof. Pavla Zatloukala nazvanou „Sedmkrát o Olomouci“. V rámci dernisáže bude za přítomnosti
autora uvedena jeho zatím poslední kniha Meditace O městě,
krajině a umění. Olomouc 1919–1989. Výstavu si bude možné
samostatně prohlédnout už od 15:00 hodin (událost zde).
Hned následující týden pro Vás chystáme v prostorách Molitorovy knihovny další skvělou olomouckou výstavu Aulegk – Wittner: zrcadlové osudy. Zmapovali jsme totiž osudy
dvou zapomenutých olomouckých stavitelů, kteří proměnili
tvář města i celé Moravy. Jestli Vám jejich jména nic neříkají,
určitě budete znát jejich krásné domy (událost zde).
Výstava se otevře vernisáží v pátek 10. 9. v 18:00 za přítomnosti pra-pra-potomků obou stavitelů. Následující víkend
11. a 12. 9. bude výstava otevřená v rámci programu Dnů
evropského dědictví.
V sobotu 11. 9. v 15:00 se koná komentovaná prohlídka
výstavy s kurátorem Janem Jeništou.
V neděli 12. 9. v 15:00 náš program vyvrcholí už tradiční cyklovyjížďkou po stopách olomouckých stavitelů Aulegka
a Wittnera. Vyjíždíme od Molitorovy knihovny, Kosinova 7.
Na druhou půlku září připravujeme další povedené akce, ale
o tom až trochu později.

Těšíme se na setkání.
S přáním krásných dnů
Jana Kiesewetterová
  
Za krásnou Olomouc, zapsaný
spolek
779 00 Olomouc, Kosinova 7
IČ: 22689931
bankovní spojení: Raiffeisenbank,
č. ú.: 3324717001/5500
www.krasnaolomouc.cz
e-mail: krasnaolomouc@gmail.
com
FB: https://www.facebook.com/
krasnaolomouc/

www.nejlepsipruvodce.cz

Ing.TomášKRYL
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17701830–19202020

a zrušit obrovské lány, což se mnoha lidem nechce. Velké lány škodí přírodě,
zvířatům a životnímu prostředí. Výsledkem naší činnosti je snaha o rozvoj VENKOVA , jelikož ASP ani MAS či SVP
nenaplňují plně rozvoj venkova. Nějaký
spolek či nevládní organizace by mohl
přispět k rozvoji venkova a chránit tak
část skutečného venkova, satelity nejsou
vesnice.
Existuje mnoho pozemkových spolků
nebo vědeckých institucí, státních konferencí, ale skutečný venkov nikdo neřeší
a nezastupuje. Vztah k   půdě je totožný
i se vztahem   k lesům. Jejich využívání tedy lépe zneužívání je třeba též řešit
stejně a samozřejmě  se tak dá řešit i voda.
Zrušení remízků, malých pískoven, mrtvá
ramena je třeba řešit s pamětníky a skutečnými sedláky. Pole nad 20–30 ha jsou
proti přírodě. Krychlový metr půdy je
schopen pojmout 300 litrů vody a hanácká i více. V horní vrstvě půdy schází organická složka,  proto, že nepoužíváme obyčejný  hnůj. Je třeba vrátit půdě, co jsme ji
vzali. Vody nám naprší stále stejně a dost,
ale jen s tím špatně hospodaříme. Je to jak
když vyhrajete v loterii 100 miliónů, ale
za pár let nemáte skoro nic.
Budu rád, když mi napíšete svůj názor.
mj
2019 Mojmír Lýsek
Dolní 29/9, 783 13 Štěpánov u Olomouce
lysekmojmir@email.cz
603361391
1.3.2019

Návrh.

Preference   do 5 hektarů dotace poskytnou nesnížené
do 20 ha
do 50 ha
do 150 ha
do 500 ha
nad 500 ha
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OLOMOUCDIVADELNÍAFILMOVÁ
OLOMOUC DIVADELNÍ A FILMOVÁ

nebo neřeší v pachtovní smlouvě. Přece
nepronajmu svůj dům a nezavážu se, že
jediný komu dům  prodám je nájemce.
Dotace (nejlépe zrušit, ale to nejde
hned) mohou být na hektar, ale k danému
katastru obce. Ne že dotaci mám na tisíce
hektarů, ale kravín, vepřín na 2.000 kusů
postavím v jedné obci, v jednom katastru
za peníze poskytnuté na 10.000 hektarů
z celé republiky. Tím rozvoji venkova
nepomohu, ale uškodím. Hektar má parcelační číslo a je vždy někde v obci v katastru a má nějaké IČO nebo r.č.,   když
vlastník není zemědělským podnikatelem. Ti malí však nemají kapacitu, a tak
ani o dotaci nežádají, ale ti by rozvoji
venkova pomohli. K nim patří rodinné
farmy, ale maximálně do 500 hektarů
a ne zemědělci pražáci.   Skutečný venkov nezachrání velkovýroba ani MAS, či
příspěvky na spolkový život, ale vesnická
pospolitost a lokální spolupráce a moudrý
starosta, ne nějaká naplavenina. Ta může
pomoc, ale chybí opravdový základ daný
vztahem k půdě, krajině, vodě, ke všem
stromům. Něco jako Švehlovo „Venkov
jedna rodina“,  což dnes  neplatí. Nesmíme zapomenout, že v roce 1930 pracovalo
v zemědělství 30% obyvatelstva  a v roce
2018 jen 1%.
Nedávno jsem absolvoval několik krátkých diskuzí ze kterých   vyplynulo, že
zemědělství a zejména venkovu pomůže
hlavně vše  řešit s možnostmi danými EU,
kde musíme mít silné zastoupení a nejen
přenašeče úkolů. Pokud budou stále dotace, je třeba prosadit v EU a v ČR nějaký
takový níže uvedený klíč, který přispěje
k rozvoji venkova, tvorbě pracovních
míst a zkrátí  vzdálenost mezi výrobcem
a spotřebitelem. Také můžeme hovořit
o zastropování.

Preference
Preference
Preference
Preference
Bez preferencí



Vássrdečnězve
naprohlídkovýokruh



Ani sedlák, ani rolník, ale rozvoj venkova
Jakým směrem se bude ubírat v příštích
letech naše zemědělství a zejména venkov, má v rukou tak trochu každý z nás.
Naříkat, že to oni a Agrofert a Faltýnek
a Babiš nebo ASP nebo BSP, nebo Juračka, Toman tak  tím nic nezměníme.  Takových je minimálně tisíc. Oni pouze navazují na kroky, které za ně vykonali jejich
předchůdci po roce 1950-6, po roce 198996 a pokračují v nich. Dnes máme  více
jak 20 zákonů, které negativně ovlivňují
rozvoj venkova, vlastnictví a přírodu. Každý se musí snažit přispět k rozvoji venkova, krajiny, k ochraně půdy, myslivosti,
vody, lesů, ovzduší, výsadbě alejí a celého  klimatu, či zřizování nových rybníků.
Je třeba  změnit  zvýšení spotřeby na místě výroby a ne rohlíky, chleba, jogurty,
maso  převážet stovky a tisíce kilometrům
jen kvůli nízké ceně díky dotacím EU či
států. Je třeba zabránit  zhutňování, kontaminaci a erozi půdy, což dělají velcí. Velkochovy, velkovýrobny či montovny jsou
jen honbou za užitkovostí a výdělkem.
Na venkově mohou být, ale venkovu nic
nepřináší. Na venkově musí být výroba
a příjmy musí zůstat na obci.  Oni opravdu všichni nekradou, jen hledají živobytí.
Nevyjasnění vlastnických vztahů pomáhá velkým bývalým družstvům   a stáním statkům, které se přetransformovaly
na akciové společnosti. Ty nemají zájem
zjišťovat skutečné vlastníky a využívají
zákonný nájem a ještě na ně berou dotace
a k řešení je nikdo nenutí. Museli by platit
pachtovné a mnohdy vracet dotace.  Stále
není politická vůle dát zákony do pořádku
a to u nás ani v EU, kde jsou poskytovány
dotace na pozemky, u kterých není jasně
určen vlastník.
Je třeba změna kompetenčního zákona
z roku tuším 1969 a zrušení různých limitů. Stanovit nově veřejný zájem či veřejný
prostor, ale ne bez ohledu na vlastnické
vztahy. Zastupitelstvo obce může dnes
za veřejný prostor stanovit do územního
plánu i vaši zahradu. Nelze omezovat nakládání se svým majetkem. Velkým přínosem by bylo provádění komplexních
pozemkových úprav ve větším počtu či
změna lesního zákona a zákona o myslivosti za účastí vlastníků a skutečných
rolníků a pomoci řešit jejich emancipaci.
Určitě nechci uzákonit předkupní právo
nájemcům. To ať si každý nájemce řeší
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o 10%
o 20%
o 30%
o 40%

Je třeba prosadit, aby jednotlivé lány
měly   výměru kolem 20–30 ha a méně

Partner kruhu
Partner Zeleného
Zeleného
kruhu Olomouc
Olomouc

Vážení přátelé,
dovoluji si Vás srdečně pozvat na premiéru
prohlídkového okruhu OLOMOUC DIVADELNÍ A FILMOVÁ (1770 * 1830 * 1920),
která se u příležitosti trojího kulatého olomouckého divadelního výročí uskuteční
v neděli 5. září 2021 se začátkem ve 13:30
na Žižkově náměstí.



OdBoudypřesKöniglichesstädtischesNationaltheaterkMoravskému
divadluasolomouckýmikinematografykfilmům,veměstětočeným.
Dramaturgie:DrahošŽelenský,AntonínDrašar,StanislavLanger,Oldřich
Stibor,JiříMyron,EmilRadok,JaromírPleskot,PavelDostál
Vhl.rolích:MarieVášová,HugoHaas,JarmilaKurandová,HanaVítová,
E.F.Burian,NatašaGollová,AdinaMandlová,OtomarKorbelář,František
Vnouček,JosefBek,AlenaKreuzmannová,JaroslavMoučka,
OldřichVelen,VlastaChramostová,RadoslavBrzobohatý,IljaRacek,
SlávkaBudínová,FrantišekŘehák,PetrKostka,HanaMaciuchová
amnohodalších.
Scénářarežie:TomášKryl
...příběhyvsouvislostech.

Délka programu cca 2,5 hodiny s ukončením
na třídě Svobody.



Důležité upozornění:
Na prohlídku je z důvodu limitovaného počtu míst nutná rezervace. Tu, prosím, učiňte na mailové adrese tomas.kryl@email.cz.
Přihláška je automaticky považována za přijatou a platnou. Reagováno na ni bude pouze
v případě překročení kapacity a odmítnutí
přihlášky.
Ing. Tomáš Kryl



neděle5.září2021,13:30hod.

Vhodné dopravní spojení na akci:
Z Brna:
ČD R907 11:18 - 12:52 www.cd.cz
Z Prahy:
LE 1255 10:27 - 12:51 www.le.cz
Z Ostravy:
LE 1254 12:11 - 13:16 www.le.cz

sraznaŽižkověnáměstí


vstupné:90Kč

(50Kčděti6–14let)


(prohlídkaseuskutečnízakaždéhopočasí;nutnárezervacenatomas.kryl@email.cz)
Přihláškajeautomatickypovažovánazapřijatouaplatnou,nebudepotvrzována.

IX. Pouť za obnovení Českého království na sv. Hostýně
29. srpna, v samotném závěru prázdnin,
jsme se opět vydali do Bystřice pod Hostýnem, abychom se na tomto významném
moravském poutním místě přimluvili
za návrat principů a hodnot, které platily
v době, kdy v čele naší země stál blahoslavený král Karel I. Počasí je poněkud
pošmourné, ale neprší  a je poměrně teplo. Vyrážíme z parkoviště u hřbitova vyzbrojeni zemskými vlajkami a stoupáme
vzhůru po Císařské cestě a kolem lovecké
chaty se dostáváme k bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Zde se setkáváme s poutníky z Prahy a jižní Moravy. Po posilující
Mši svaté se přesouváme k Rozhledně
Františka Josefa I., která je zároveň také
kaplí sv. Kříže. Na letošní 1. září připadá
124. výročí položení základního kamene
panovníkem, který u nás vládl dlouhých
68 let. Tuto skutečnost jsme si připomněli položením kytice u jeho pamětní des-

ky a zapálili zde svíčku.
Následovala
prohlídka
rozhledny a pomalý přesun do Bystřice pod Hostýnem, kde poobědváme
a posedíme na zahrádce
restaurace Zahájené. Děkujeme členům Matice
svatohostýnské a Duchovní správy za to, že nám
umožnili pouť uskutečnit
a že jsme měli možnost se
tady opět společně setkat.
Pánbůh zaplať. V příštím
roce nejen proběhne jubilejní X. pouť, ale připomeneme si i 100. výročí
úmrtí krále Karla I.
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Ze života hněvotínských myslivců.

Program vzpomínkové akce v Tovačově

Tovačov
Sobota
2. 10. 2021

08.30-09.30
09.30
09.30-10.00
10.00		
zámku
10.15-11.00
10.30-11.30

Křest průvodce po naučné stezce a přednáška J. Synka
Ukázky výcviku vojska v prostoru zámku

11.30-12.30

Oběd

Myslivecký areál zvaný Výrovka,ležící v hněvotínských skalách,sloužící nejen myslivcům,ale také veřejnosti, dostal nový kabát.
V uplynulých dnech zde proběhla oprava stolů
a lavic,včetně jejich nátěru.. Na celkové renovaci a úpravě prostoru se pod vedením místopředsedy MS Pavla Pospíšila podíleli členové
MS Miroslav Špičák, Petr Kubíček, Vlastik
Handl a Václav Labounek. Velký dík patří Obci
Hněvotín, která na nákup potřebného materiálu
poskytla finanční příspěvek. Myslivci přejínávštěvníkům areálu příjemný pobyt s prosbou.
„Chovejte se v areálu jakoby byl váš, neničte
zařízení, oheň dělejte na místě k tomu vyhrazeném a odpadky dávejte do připravené popelnice. Sami uvidíte, že se zde budete cítit příjemněji.“
První srpen byl takovou malou odměnou
za vykonanou práci na Výrovce a úseku ochrany přírody. Začíná totiž lov holuba hřivnáče,
který je zvláště oblíben skupinkou tahounů, kteří hřivnáče loví a potom je společně připravují
a na společném posezení je také konzumují.
Letošním králem lovu hřivnáčů byl dekorován
mladý myslivec Ondra Šohaj. Blahopřejeme.
„Dalším naším nejbližším úkolem je provedení celkové rekonstrukce pomalu chátrající
umělé nory, která je v majetku MS Blata Hněvotín“ , říká vedoucí skupiny tahounů Petr Kubíček. A tomu můžeme opravdu věřit. Poslední

Přesun jednotek do zámku
Shromáždění velitelů – poslední instrukce
Koncert vojenské dechové hudby v prostoru zámku
Přivítání velitelů jednotek v obřadní síni tovačovského

13.00 Slavnostní nástup na náměstí
13.15 Odchod v průvodu ke kříži u mlýna
13.30 Pietní akt u kříže
Úvod moderátor – J. Synek
Projev starosty města
Projev předsedy Komitétu 1866 M. Suchého
Krátké požehnání
Kladení věnců
Čestné salvy
Ukončení pietního aktu a výzva k přesunu na bitevní ukázku – J.
Synek
14.30 Bitevní ukázka v areálu zámku – průřezové téma z událostí u Tovačova
Shromáždění jednotek u diváků
15.15 Ukončení bitevní ukázky, poděkování, rozchod

Pohled na areál

jejich srpnovou prací byla stavba
kazatelny, kterou zvládli perfektně,
dnes již stojí na kraji remízku.
Trochu nám pokulhává účast
na společných brigádách. Blíží se
konec prázdnin, proto vedení MS
svolává na 21. srpna společnou brigádu s bohatou náplní. Rozvoz plev
do zásypů, oprava stávajícího krmného zařízení a stavbou podsad pod
zbývající budky kazatelen. Věřím,že
se sejdeme v hojném počtu.

Králem lovu hřivnáčů se stal
Ondra Šohaj

Rudolf Krč

Mirek Špičák na nově zbudované kazatelně

Výměna a oprava laviček

ŽÁDNÉ REKLAMY, PROSÍM!

ŠETŘÍM NAŠE LESY – HISTORICKÉ DĚDICTVÍ
ZEMÍ KORUNY ČESKÉ
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Koruna Èeská, místní spoleènost Olomouc,
se pøipojí ke Dni

bez aut

22. záøí 2021

vypravením Historické tramvaje od 17.00 do 18.00 hod.
na trase kolem centra mìsta
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Toto číslo vyšlo s podporou Lékárny U černého orla v Prostějově
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