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● Drobné památky 
Bělidel

●	 ČSOP	–	Ekocentrum	Iris
●	Vánoční	ZOO	Olomouc
●	 Ptačí	hodinka
●	Přikrmujete	ptáky?	
●	Muzeum	a	galerie	v	Pro-
stějově

●	Kulturní	akce	ve	Velké	
Bystřici

●	 Knihovna	města	Olo-
mouce

●	 TIC	Konice	v	prosinci
●	Muzeum	Rýmařov
●	Huláni	ve	Služíně
●	Romantická	jízda	for-
manským	vozem

●	Den	válečných	veteránů

vstupujeme do předvánočního období, které je spojo-
váno s poklidem a rozjímáním, ale nabídka kulturních 
a společenských akcí je mimořádná. A tak, jak s obli-
bou říká ředitel Muzea kočárů pan Václav Obr na za-
čátku svých akci : „ Cesta bude dlouhá….“. 

Nejprve se ale ohlédněme za Dnem válečných ve-
teránů, romantickou projížďkou formanským vozem 
v den státního svátku a setkáním Hulánů s obyvateli 
Služína, které připravil místní spolek Hanáci na gruntu 
Zlatá devítka. Ve Šternberku Vás pozvou na svátečně 
vyzdobený hrad i dětský jarmark, ve Velké Bystřici již 
začalo veřejné bruslení, předvánoční atmosféru zažije-

11rok 2022

Vážení čtenáři,
te také v ZOO na Sv. Kopečku, společné zpívání pro-
běhne v kostele sv. Anny a sv. Jakuba Většího ve Sta-
ré Vodě, nad územním plánem Olomouce se sejdou 
odborníci s veřejnosti v olomouckém Muzeu umění, 
zajímavé hudební uskupení Black Ladies s převahou 
flétnistek Vás vánočně naladí v Barokní sýpce Ludéřov, 
se členy SEV Iris můžete navštívit třeba Černovírskou 
kyselku nedaleko parní vodárny. Ornitologové poradí 
s krmením ptactva i jejich pozorováním na krmítku. 

V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat 
na www.kcolomouc.cz. Příjemný Advent přeje   

    Redakce 

Jak se plánuje město? Co a jak plánuje 
Olomouc a v čem se může nechat inspi-
rovat Ostravou? Moderovaná diskuze 
s novým náměstkem primátora pro strate-
gický rozvoj Tomášem Pejpkem, vedoucí 
útvaru hlavního architekta Janou Křen-
kovou a hostem z Ostravy Ondřejem Vy-
sloužilem - ředitelem Městského Atelieru 
Prostorového Plánování a Architektury 
(MAPPA Ostrava).

Pozvání přijal host z města, kde se daří 
architektonickým soutěžím a kulturnímu 
rozvoji. Ostrava opravila městská jatka 
a transformovala je na galerii, staví kon-
certní sál, soutěží náměstí i památky, kul-
turní i bytové domy. Co a kdo za tím sto-
jí? Jak je to přenositelné do Olomouce?

Úvodní prezentaci a diskuzi moderuje 
architekt David Mareš.

● čtvrtek 8. 12. 2022, 18:00, Muzeum 
umění Olomouc 

RE – VIZE Olomouc

ŽÁDNÉ REKLAMY, PROSÍM!
ŠETŘÍM NAŠE LESY – HISTORICKÉ DĚDICTVÍ 

ZEMÍ KORUNY ČESKÉ
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Malou vesnici Bělidla najdeme východně 
od centra města na pravém břehu Bys-
třičky. Stavebně souvisí s Pavlovičkami, 
původně však v úzkém pruhu zasahoval 
její katastr až k hodolanskému hřbitovu. 
Před stavbou olomoucké pevnosti stály 
malé domky a dvůr blíže k městu, jemuž 
osada patřila.

Ves Bělidla se připomínaná již v roce 
1305. Byla to však stará Bělidla, která se 
nacházela v místě dnešní Sokolské ulice. 
Nová Bělidla byla založena asi v polovi-
ně 16. století v místech obchodního domu 
Senimo na Špici. Název znamená místo, 
kde se bílilo plátno. Na obecní pečeti 
je zobrazena postava mnicha s ondřej-
ským křížem. Svatý Ondřej byl apoštol, 
který hlásal evangelium v jižním Rusku 
a na Balkáně, kde byl v řeckém Patrasu 
ukřižován na kříži v podobě X. Tento 
kříž, zvaný ondřejský se stal jeho atribu-
tem. Na nároží ulic Pasteurovy a Kaštano-
vé bylo místo, kde se rozdělovaly cesty 
od Olomouce na Šternberk do Slezska 
a do Haliče. Zde stával již od roku 1347 
špitál sv. Ondřeje v poli. Významný špi-
tál s kaplí a hřbitovem sloužil olomouc-
kým měšťanům až do roku 1744, kdy byl 
v době nebezpečí pruské okupace zbou-
rán. Později zde zůstal jen hřbitov Na Špi-
ci, jenž byl zrušen v době budování že-
lezniční trati. V roce 1852 byl definitivně 
přeložen na místo hřbitova u Dřevěného 
zvonu, kam byl také přestěhován zdejší 
kamenný kříž, pocházející z roku 1838. 

U řeky Bystřičky na mlýnském náhonu 
pracovaly až do 16. století tři vodní mlý-
ny. Poslední z nich byl zbourán za švéd-
ské okupace během třicetileté války. 

Každá předměstská obec je ve svém vý-
voji jedinečná, Bělidla jsou unikátní v je-
jich půdorysu. Křivolaké uličky s přízem-
ními domky nás zavádějí v myšlenkách 
do minulosti. Až do husitských dob nás 
mohou zavést názvy zdejších ulic.

V Libušině ulici se nachází malá kap-
lička se zvonicí a sloup se sochou Panny 
Marie. Kaple se zvonicí pochází z první 
poloviny 19. století. Vedle ní stojící štíhlý 
barokní sloup se sochou Panny Marie zde 
stál již v polovině 18. století. Nad hlavou 
Matky Boží svítí svatozář vytvořená ob-
loukem ze zlatých hvězdiček. Na zdobe-
ném profilovaném sloupu je kříž, mono-
gram a hlavička anděla. Zvonice i sloup 
jsou chráněny jako nemovité kulturní 
památky. 

Drobné památky Bělidel
Paměť krajiny uchovaná v křivolakých uličkách na břehu řeky.

Často přemítej o spojitosti všech věcí ve vesmíru a jejich vzájemném vztahu.

Marcus Aurelius Antonius

V ulici Táboritů před hospodou Na Blaj-
chu stojí kamenný kříž s ukřižovaným Kris-
tem z roku 1877. Byl postaven na místě 
staršího kříže od obce Bělidel. Na podstavci 
je reliéf Panny Marie Bolestné a nápis „Po-
chválen buď Ježíš Kristus“. 

Bývalá jatka Na Špici byla proměněna 
na pěkný obchodní dům. Průmyslová archi-
tektura tak našla svůj nový obsah. V minu-
losti ji však hrozilo mimo možnosti zbourání 
také využití na velkou opravnu tanků sovět-
ských vojsk.

Na místech, kde byli po staletí pohřbí-
váni bohatí i chudí, oběti epidemií i moru, 
dnes projíždějí rychlíky. Naše myšlenky nás 
zde mohou zanést k pomíjivosti všeho, ale 
i ke zjištění, že vše spolu nějak souvisí.

Ján Kadlec

Drobné památky Bělidel
Kamenný kříž  
z r. 1877 v ulici 
Táboritů

kaplička se zvonicí 
a sloupem Panny 
Marie

Barokní sloup 
Panny Marie 
před kapličkou

Detail sloupu 
Panny Marie
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Kontakt:
ČSOP, Ekocentrum Iris
Husovo nám. 67, 
796 01 Prostějov
tel. 603 730 594, 737 898 777
e-mail: iris@iris.cz 
www.iris.cz, FB: Ekocentrum Iris

Akce finančně podpořilo Statutární město Prostějov, Olomoucký kraj a Minis-
terstvo životního prostředí v rámci projektů „Mezigenerační aktivity v přírodě“. 

a „Budova, která učí“.

ČSOP – Ekocentrum Iris plánuje na říjen tyto akce:
Lesními cestami 
k Bílovickému hradu
středa 7. prosince
Vycházka nejen pro seniory povede do lesů 
mezi Lutotínem, Zdětínem a Běleckým 
mlýnem. Navštívíme areál pevných kont-
rol orientačního běhu, projdeme se po tra-
se naučné stezky a vystoupíme na hradiště 
nad Běleckým mlýnem. Ráno společný 
odjezd vlakem do Zdětína v 10:02, návrat 
do 13:30 hod. Délka trasy asi 5 km. 

Cesta za léčivou vodou – 
Černovír
středa 14. prosince
Vycházka nejen pro seniory povede 

do Olomouce. Projdeme se městskou 
částí Černovír, navštívíme vojenský 
hřbitov, dojdeme ke staré parní vo-
dárně a odbočíme k pramenu Černo-

vírské kyselky. Ráno 
společný odjezd vlakem 
do Olomouce v 10:01 
(sledujte případné prosincové změny jízd-
ních řádů, aktuální info bude na www.iris.
cz!). Návrat mezi 14.-15. hod. Délka trasy 
max. 7 km. V Olomouci budete potřebovat 
jízdenky na MHD! 

Skřítek Hloučeláček pomáhá 
zvířátkům 
sobota 17. prosince
Krátká vycházka Hloučelou pro rodi-
ny s dětmi spojená s hravými aktivitami 
a zimním přikrmováním. S sebou můžete 
donést nejen dobroty do ptačích krmítek, 
ale i mrkev, jablka, oříšky, oves apod. pro 
čtyřnohá zvířátka. Sraz v 10 hod. u dosti-
hové stáje Cavalo, konec akce nejpozději 
v 11:30.

Jak vzdělávat o klimatické 
změně skrze místo,  
kde žijeme
pátek 2. prosince 
Seminář pro učitele se koná od 9:30 
do 15:30 v Ekocentru Iris. Zaměří se na to, 
jak pracovat s tématem klimatické změny 
v kontextu konkrétní obce. Součástí je prá-
ce s grafickým nástrojem Klima mapa a se-
hrávka simulační hry „Jak se žije v Pod-
nebíně“. Seminář je akreditovaný MŠMT 
a je zdarma. Nutno se předem přihlásit 
na iris@iris.cz, počet míst je omezen.

A kdo přiletí na vaše krmítko? Ornitologové připravují pátý ročník sčítání ptáků v programu Ptačí hodinka

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

Praha, 14. listopadu 2022. Druhý lednový ví-
kend budou lidé v celém Česku opět pozoro-
vat ptačí krmítka. Česká společnost ornitolo-
gická (ČSO) 6.–8. ledna 2023 organizuje pátý 
ročník Ptačí hodinky – sčítání ptáků na krmít-
kách. Minulého ročníku se zúčastnilo přes 
35 tisíc lidí, kteří pozorovali víc než 707 tisíc 
ptáků. Ornitologové pomocí dlouhodobé-
ho projektu ve  spolupráci s  veřejností zjistí, 
kteří ptáci u nás v zimě ubývají či přibývají. 
Sčítání se může zúčastnit úplně každý bez 
předchozích zkušeností. Navíc v teple domo-
va bez nutnosti vycházet. Už nyní se mohou 
lidé připravovat na  Ptačí hodinku pomocí 
zábavných kvízů a pilovat své znalosti ptáků 
na stránce ptacihodinka.cz. 

S přikrmováním ornitologové doporučují 
začít, když teploty klesnou k bodu mra-
zu. „Mezitím můžeme na zahradě udělat 
malý ptačí ráj. Staré dřevo a větve nasklá-
dejte na hromádku. Úkryt v ní může najít 
střízlík, červenka nebo i hejno vrabců. 
Spadané listí shrabejte ke kmeni stromu, 
a nechte ladem. Ve vrstvě listí si najdou 
ptáci mnoho dobrot, ať už spadlé ovoce, 
nebo larvy a brouky. Semenožravé ptáky 
pohostíte, když necháte stonky trvalek ne-
zastřižené. Semínka jsou zpravidla takřka 
neviditelná, ale ptáci je pojídají po celou 
zimu,“ vysvětluje Dita Hořáková z ČSO.

Jakmile teploty klesnou pod nulu, mů-
žeme vyvěsit krmítko a začít s přikrmo-
váním. „Krmítko umisťujeme na klidné 
a dobře přehledné místo, nejlépe ve stí-
nu a daleko od nezabezpečených skleně-
ných ploch. Dbáme na pravidelné čištění 
a odstraňování trusu a zbytků potravy. 
V krmítku můžeme ptákům nabídnout slu-
nečnici, vlašské ořechy, oves, proso, pše-

nici a další obiloviny či luštěniny. Kosy 
a drozdy potěší pár jablek či jeřabin, stra-
kapoudy, brhlíky a sýkory tuková směs,“ 
sděluje Hořáková. 

K určování a poznávání ptáků na krmít-
ku pomohou videa a materiály na stránce 
Ptačí hodinky. „Doporučujeme vyzkoušet 
kvízy, pomocí kterých lze procvičit a zdo-
konalit určování ptáků. Lidé si mohou 
vybrat z více různých kvízů. Od těch pro 
úplné začátečníky s pěti nejčastějšími dru-
hy na krmítku až po kvízy pro pokročilé,“ 
říká Ondřej Belfín, koordinátor Ptačí ho-
dinky z ČSO. 

Díky spolupráci s velkým množstvím 
dobrovolníků ornitologové během něko-
lika let zjistí, kteří ptáci u nás v zimě ubý-
vají či přibývají. 

Ve všech čtyřech proběhlých ročnících 
byla nejpočetnějším hostem krmítek a za-
hrad sýkora koňadra.

Už nyní je možné přihlásit se k odběru 
novinek na stránce ptacihodinka.cz, kde 
lidé zároveň najdou např.: 

• informace ke sčítání,
• materiály k určování ptáků,
• výukový program pro školy,
• kvízy,
• výsledky minulých ročníků. 
Ptačí hodinka začíná v pátek 6. ledna 

a končí v neděli 8. ledna 2023. Účastníci 
sčítají ptáky na krmítku podle dané me-
todiky vždy jednu hodinu podle vlastního 
výběru. Pro každý ptačí druh píšeme vždy 
nejvyšší počet jedinců pozorovaných na-
jednou. Pro vkládání pozorování slouží 
web ptacihodinka.cz. 

Kontakt pro další informace: 
Dita Hořáková, horakova@birdlife.cz, 
tel. 604 673 798
Ondřej Belfín, belfin@birdlife.cz,  
tel. 774 920 389

Fotografie a videa ke stažení jsou k dis-
pozici na: https://bit.ly/ptaci-hodinka  
Pozn.: všechny osoby na fotografiích a ve videích 
vyjádřily souhlas s veřejným publikováním materiá-
lů, kde jsou zachycené

Pátý ročník sčítání ptáků 
na krmítkách – Ptačí hodinka: 
6.–8. ledna 2023
Ptačí hodinka je dlouhodobý program ob-
čanské vědy České společnosti ornitolo-
gické, pomocí kterého chtějí ornitologové 
zjistit více o chování ptáků přezimujících 
v České republice. Program je určený pro 
širokou veřejnost a je vhodný pro každé-
ho, i bez předchozích zkušeností se sčítá-
ním ptáků. Výsledky všechny uplynulých 
ročníků jsou k dispozici na webu ptaciho-
dinka.cz/vysledky

Ať v námrazách, či tání, nebo třeba v zá-
vějích…Vůni jehličí a Vánoc v olomouc-
ké zoo máte zkrátka rádi na každý pád. 
A s nimi i Večerní vánoční prohlídky. Ne-
budou chybět ani letos. Tak přijďte pobýt 
a zažít kouzlo Vánoc do olomoucké zoo.
OD 16. 12. 2022 VÁNOČNÍ VÝZDOBA

17. 12. 10:00 
VÁNOČNÍ STROM PRO ZVÍŘATA
Vánoční stromeček v zoo není jen ozdo-
ba. Místo baněk jsou na něm jablka, lo-
jové koule, šišky obalené v semínkách 
a jiné dobroty coby potrava pro ptáky, 
veverky a další volně žijící zvířata. Dům 
dětí a mládeže Olomouc zdobí tradičně 
jako první a vy se můžete kdykoliv přidat.

24. 12. 9:00 – 14:00 
VÁNOČNÍ DÁREK PRO 
NÁVŠTĚVNÍKY
Pokud budete na Štědrý den posláni 
pro kapra, nebo na procházku, zavítejte 
do olomoucké zoo. Tam totiž dostane-
te dárek v předstihu, který vám, věříme, 

udělá radost už během dne. Dětským 
vstupným obdarujeme každého dospělé-
ho.

24. 12. - 1. 1. 
POHÁDKOVÁ ZOO
Přijďte zjistit jak zoo sluší vánočně po-
hádkový kabát, v areálu tu na Vás budou 
čekat české pohádky, koledy a další svá-
teční výzdoba.

25. 12. - 30. 12., 1. 1. vždy v 16:00 
a 18:00 
VEČERNÍ VÁNOČNÍ 
PROHLÍDKY
Klid, pohoda, vánoční výzdoba, 
teplý punč – prostě úplně jiná zoo 
než v létě. Řada zvířat je navíc 
mnohem aktivnější než za letního 
horka. Komentované prohlídky 
jsou odměnou pro ty, kteří vydrží 
až do odpoledne. Průvodce vy-
chází z dětského hřiště v areálu 
v 16:00 a 18:00 hodin. Na prohlíd-
ku není nutná rezervace.

VÁNOČNÍ ZOO OLOMOUC
SVÁTEČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA 
POKLADEN
24. 12. 9:00 – 14:00
25. – 30. 12. 9:00 – 18:00
31. 12. 9:00 – 14:00
1. 1. 9:00 – 18:00
Areál je potřeba opustit do 2 hodin 
po uzavření pokladen.

Iveta Gronská
tisková mluvčí, marketing 

+420 608 101 325

Ptačí hodinku podporují:
Od roku 1993 vyrábí společnost Plastia z Nového Veselí produkty, které usnadňují cestu k přírodě, zdravému životnímu stylu 
a udržitelnosti přírodních zdrojů.
Nejširší nabídku kvalitního krmení pro ptáky, ptačích budek a krmítek naleznete na Zelenadomacnost.com.
Na probio.cz naleznete široký výběr biopotravin – od dobrot pro lidi po biokrmení pro ptáky.
Naše krásná zahrada, Venkov & styl – časopisy plné krásných fotografií a inspirace pro všechny, kterým je zahrada druhým do-
movem a také pro milovníky venkova a tradic, přírody a zvířat.

Pěnkava jikavec, foto: 
František Vaňásek
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Muzeum a galerie v Prostějově
Praha, 1. prosince 2022. Pozorování ptáků 
na  krmítku patří k  oblíbeným a  snadným 
způsobům, jak poznávat ptactvo našeho 
okolí. Převážně v  období mrazů a  sněhové 
pokrývky, kdy ptáci mají méně dostupné 
potravy, můžeme krmením pomoct běž-
ným druhům ptáků navštěvujícím krmítko. 
Na  6.–8. ledna 2023 Česká společnost orni-
tologická (ČSO) připravuje pátý ročník sčítání 
ptáků na  krmítkách Ptačí hodinka, pomocí 
kterého chce zjistit více o chování a popula-
cích zimujících ptáků, významu přikrmování 
a odhalit další zajímavé výsledky. Program je 
určený pro širokou veřejnost. Více informací 
o programu i přikrmování a poznávání ptáků 
je k dispozici na webu ptacihodinka.cz. 

Sýkora koňadra létá pro jednotlivá semín-
ka, která ihned sežere v nedalekém keři. 
Brhlík lesní si jich nabere plný zobák 
a odletí je schovat do spíže. Zvonek zele-
ný sedí v krmítku a loupe jedno semínko 
za druhým. „Pozorování ptáků na krmítku 
je skvělá možnost zjistit, jak se jednotlivé 
druhy ptáků chovají, jak vypadají a kolik 
jich na krmítko létá. Pokud se rozhodne-
me přikrmovat a budeme se držet několi-
ka zásad, můžeme ptákům navštěvujícím 
krmítka přikrmováním pomoci. Musíme 
mít ale na paměti, že umístěním krmít-
ka na svou zahradu, balkon či parapet 
na sebe bereme zodpovědnost a ptákům 
můžeme v případě nesprávného krmení 
paradoxně ublížit. Zároveň se teprve po-
stupně dozvídáme i o dalších možných ri-
zicích spojených s intenzivním krmením,“ 
upozorňuje Ondřej Belfín z ČSO. 

Kdo létá na krmítko? Infografiky 
a kvízy: ptacihodinka.cz/
urcovani-ptaku
Potrava ptáků, kteří u nás zimují, je pře-
vážně rostlinná a tvoří ji různá semena, 
bobule a jiné plody. „Osvědčenou po-

travou na krmítku jsou 
slunečnicová semena. 
Vrabci nebo hrdličky uví-
tají také obilná zrna jako 
oves, proso a pšenici. 
Když ponecháme několik 
jablek na stromě, budou 
nám vděční kosi a kvíča-
ly, a budeme-li mít štěstí, 
dočkáme se i pestrých 
severských návštěvníků – 
brkoslavů severních. Stra-
kapoudy, sýkory či brhlíky 
nejlépe pohostíme tukovou směsí, kterou 
můžeme zakoupit v podobě lojových kou-
lí. Lojové koule umisťujeme do krmítek 
bez sítěk, které jsou zbytečný jednorázový 
plast a po spadnutí je mohou sežrat psi 
nebo ježci,“ vysvětluje Dita Hořáková 
z ČSO.

Naprosto nevhodné jsou kuchyňské 
zbytky. „Krmítko není popelnice. Proto 
do něj nedávejme slaná, sladká, kořeně-
ná, přepálená, uzená nebo zkažená jídla. 
Ptákům způsobují těžké zažívací potíže 
a leckdy i smrt. Z kuchyně ale můžeme 
použít ovesné vločky, strouhanku z neso-
leného pečiva, strouhanou mrkev, vařenou 
rýži či vařené brambory,“ doporučuje Ho-
řáková. 

Čím přikrmovat ptáky 
na krmítku? Info na ptacihodinka.
cz/cim-krmit 
Ornitologové také upozorňují, že není 
vhodné ptáky překrmovat. „Pokud je kr-
mítko půl dne prázdné, ptákům to neublí-
ží a navíc ho snáze udržíme v čistotě. Je 
důležité denně z krmítka odstraňovat trus 
a zbytky potravy. Sami bychom také jistě 
nechtěli jíst ze špinavých talířů. Důležité 
je krmítko každý týden také vyčistit. Takto 

lze preventivně předcházet ší-
ření ptačích chorob,“ dodává 
Belfín.

Shlukování u krmítka má to-
tiž i svá rizika. „Ptáci jsou tu 
v těsném kontaktu a snadněji 
se mezi nimi šíří choroby. Po-
kud pořizujeme nové krmítko, 
raději zvolíme několik menších 
než jedno veliké. Také dbáme 
na to, aby šlo snadno roze-
brat a vyčistit a mělo stříšku 
či zásobník jako ochranu před 
vlhkostí. Vhodné krmítko brá-

ní míchání trusu, slin a zbytků. Pokud to 
naše krmítko nesplňuje, o to důležitější je 
pravidelné čištění,“ říká Belfín. 

Více k výběru krmítka 
na ptacihodinka.cz/vyber-
krmitka  
Čím častěji krmítko sledujeme – tím lépe. 
„Můžeme tak už v zárodku odhalit, že 
máme na krmítku nemocného ptáka. Po-
známe ho podle toho, že je načepýřený, 
malátný, apaticky posedávání v blízkosti 
krmítka i několik minut a vypadá, jakoby 
spal či ztratil plachost. Je potřeba ihned 
reagovat a zabránit dalšímu šíření choro-
by. Okamžitě odstraníme krmítka ze všech 
míst. Vydrhneme je a vydezinfikujeme sla-
bým roztokem Sava, důkladně opláchne-
me a necháme vyschnout. Znovu začneme 
krmit nejdříve za 14 dní. Zároveň výskyt 
nemoci ohlásíme ČSO. O výskytu nakaže-
ného ptáka je dobré informovat i sousedy 
v okolí nebo místní samosprávu,“ infor-
muje Belfín.

Více k tématu chorob na krmítku 
na birdlife.cz/choroby 

Ptačí svět je pestrý, plný poletujících 
a poskakujících opeřenců, kteří nám li-
dem dělají radost, pokud zrovna přiletí 
na naše krmítko. Přikrmujme proto správ-
ně a zodpovědně, abychom jim neškodili.  

Kontakt pro další informace: 
Dita Hořáková, horakova@birdlife.cz, 
tel. 604 673 798
Ondřej Belfín, belfin@birdlife.cz,  
tel. 774 920 389

Fotografie a videa ke stažení jsou k dis-
pozici na: https://bit.ly/ptaci-hodinka  
Pozn.: všechny osoby na fotografiích a ve videích 
vyjádřily souhlas s veřejným publikováním materiá-
lů, kde jsou zachycené

Přikrmujete ptáky? Dělejte to správně a zodpovědně, vyzývají ornitologové veřejnost

Vážení návštěvníci, přátelé a příznivci 
MGP,
přijměte jménem ředitelky MGP Mgr. Ve-
roniky Hrbáčkové pozvání na vernisáž 
výstavy Broučci. Pohádka pro malé a ve-
liké děti, která se uskuteční ve čtvrtek 24. 
11. 2022 v 17:00 hodin v hlavní budově 
Muzea a galerie v Prostějově, na náměstí 
T. G. Masaryka 2. Na vernisáži vystoupí 
taneční obor ZUŠ V. Ambrose pod vede-
ním Pavly Krieger-Jahodové, Dis. 

Muzejním tématem výstavy letoš-
ních Vánoc jsou Broučci Jana Karafiáta 
(1846–1929). Své nejslavnější dílo vydal 
autor v roce 1876 anonymně. Uvedení 
jména spisovatele se kniha dočkala až 
ve svém desátém vydání roku 1912. Le-
tos tak slavíme 110. výročí „odtajnění“ 
autora. Netradiční výstava je vytvořena 
z modrotisku – obrazů a bytových doplň-
ků výtvarnice Antonie Dostálkové ze Sta-
rého Města u Uherského Hradiště. Kromě 
toho, že jde o ruční práci, v poslední době 
tolik ceněnou, vyznačují se velmi moder-
ním vzhledem, který zůstává nadčasový. 
Modrotisk se v posledních letech dostává 
opět do módy a nabývá na popularitě, což 
potvrzuje skutečnost, že se v roce 2018 
stal šestou tradiční dovedností nehmot-
ného kulturního dědictví České repub-
liky na Seznamu nemateriálních statků 
tradiční lidové kultury UNESCO. Paní 
Dostálková staré řemeslo barvení plátna, 
jehož historie sahá do Číny druhého tisí-
ciletí před naším letopočtem, nejen využí-
vá a propaguje, ale dává mu nový rozměr 
svými originálními nápady a způsobem 
ztvárnění. Výstava barvitě zobrazuje po-
hádkový svět broučků prostřednictvím 

trojrozměrných maňásků – světlušek, cha-
loupek a pařezů, a poukazuje na důležitost 
rodinných vztahů a tepla domova sdílené-
ho hlavně o Vánocích. Součástí výstavy 
je ukázka ilustrací různých vydání knihy 
Broučci: pro malé i veliké děti publikova-
ných v rozmezí více než sto let.
 
S pozdravem za MGP

Mgr. Markéta Hamzová 
zástupkyně ředitelky, tisková mluvčí 

Muzeum a galerie v Prostějově 
nám. T. G. Masaryka 2 

796 01 Prostějov 
mobil: 770 128 305 

mhamzova@muzeumpv.cz 
www.muzeumpv.cz

Dlask tlustozobý, 
foto: Roman Kus

Hýl obecný, samec, 
foto: Roman Kus
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Prosincové kulturní akce ve Velké Bystřici Prosincové kulturní akce ve Velké Bystřici

1. – 31. 12. / galeriezet / po – pá 8:30 – 
17:00, so + ne zavřeno
Marek Batorski: Interpretace a kon-
trasty. Výstava obrazů z cyklu „Movement 
in Colours“
Marek Batorski, narozen v roce 1967 v pol-
ském Szczebrzeszynu. Malíř, grafik, jazzový 
hudebník, člen spolku výtvarných umělců, 
pedagog, doktor institutu umění pedagogic-
ké univerzity v Krakově. Žije a tvoří ve sta-
robylém Krakově, hlavním městě polských 
králů. Ve své umělecké tvorbě se pohybuje 
mezi dvěma světy: světem výtvarného umění 
a světem jazzové hudby. Tato dvojí zkušenost 
se promítá do formální i obsahové podoby 
jeho výtvarných děl. Věčné archetypální an-
tagonismy bílé a černé, vysokých a nízkých 
tónů jsou světem, ve kterém člověk prožívá 
svoji každodenní zkušenost. Střetávají se 
v něm den a noc, dobro a zlo, bílá a černá, 
vysoký a nízký, studený a horký, aktivní a pa-
sivní, muž a žena. Uprostřed těchto protiklad-
ných principů člověk žije svůj život (červe-
ná), život plný radostí a bolestí, života a smrti, 
plodných a neplodných dnů. Malířská tvorba 
Marka Batorského tyto protiklady reflektuje 
jako přirozenou součást každodenního zápasu 
o sebe a pojetí smyslu v čase a prostoru…

1. – 31. 12. / Kapitulní park / vstup bez 
omezení 
Mořské želvy, open air výstava fotografií 
Dvanáct velkých fotografií Vám představí 
tyto nádherné tvory – ale nejenom je. Dozvíte 
se také, že je možné želvám pomáhat s přeži-
tím na naší planetě a seznámíte se s Čechy, 
kteří se rozhodli ochraně mořských želv vě-
novat.
Cca před třemi lety běžela v České televizi 
série dokumentů s názvem „Češi zachraňu-
jí“. Dan Bárta, který jednotlivými díly diváky 
provázel, představil i bioložku Hanu Svobo-
dovou, zakladatelku záchranného programu 
pro želvy na ostrovech v Indonésii. Odhod-
lanou a tvrdohlavou dívku z Česka, která do-
kázala dotáhnout své představy a sny. Právě 
tento díl zajímavé série stojí za nápadem 
představit Hanku a její neziskovou organizaci 
ve Velké Bystřici. www.morskezelvy.cz

2. 12. / Zámecká MŠ / pá 15:30 – 17:00
Vánoční jarmark
Zveme do mateřské školy, kde budeme la-
dit předvánoční atmosféru. Těšit se můžete 

bech“. Propluje vaše lodička celou plavbu 
tunelem pod Nadační až do cíle v Zámeckém 
parku?
Akce cyklu Hanácký rok v Bystřici. Koná se 
za podpory Olomouckého kraje.

24. 12. / kostel Stětí sv. Jana Křtitele / so 
21:15 – 21:45
Štědrovečerní troubení z věže kostela
Je po štědré večeři, stromeček svítí, dárky 
jsou rozdány a nad Bystřicí zní z kostelní 
věže slavnostní hlas trubek, aby znovu ohlá-
sil velkou novinu o Božím narození.
Akce cyklu Hanácký rok v Bystřici. Koná se 
za podpory Olomouckého kraje.

24. 12. / kostel Stětí sv. Jana Křtitele a Hu-
sův sbor / so 21:15 – 21:45
Půlnoční mše svatá
Zvony bystřických kostelů svolávají na půl-
noční: Všichni lidé dobré vůle pojďte se 
společně radovat a zpívat. Narodil se Kristus 
Pán, veselme se!
V rámci vigilie Narození Páně zazní Missa 
Brevis Jiřího Pavlici v podání rozšířeného 
velkobystřického chrámového sboru pod 
vedením Ivany Juráňové a příležitostného 
orchestru za řízení Radima Černína.
Akce cyklu Hanácký rok v Bystřici. Koná se 
za podpory Olomouckého kraje.

25. 12. / před kostelem Stětí sv. Jana Křti-
tele / ne 17:00 – 18:00
Živý betlém
Narozený Ježíšek v prostých jesličkách, Ma-
ria, Josef, pastýři a zvířátka – betlémský ob-
raz ožívá u kostela díky hercům Velmi Ama-
térského Divadla místní jednoty Orel. Přijďte 
s nimi Ježíškovi zazpívat koledy.
Akce cyklu Hanácký rok v Bystřici. Koná se 
za podpory Olomouckého kraje.

26. 12. / přehrada / po 13:00 – 14:00
Štěpánské plavání
Každoroční plavání v bystřické přehradě má 
už svou tradici a oblibu. Vezměte si plavky 
a ručník a vyzkoušejte plavání v chladné 
vodě s hasiči, sportovci i dalšími otužilci. 
Nebo jim aspoň přijďte fandit.

26. 12. / KD Nadační / po 18:00 – 21:00) 
Štěpánské koledování
„Na Štěpána není pána,“ volávalo se v do-
bách, kdy v tento den končila pacholkům služ-

na prodej dekorací, ozdob, dárků a drobností, 
adventní věnce, vazby na vánoční stůl, cha-
ritativní prodej vánočních hvězd pro dětské 
onkologické oddělení FN Olomouc, výborné 
občerstvení a voňavé vánoční pití pro malé 
i velké.
Akce cyklu Hanácký rok v Bystřici. Koná se 
za podpory Olomouckého kraje.

5. 12. / Zámecké náměstí, amfiteátr / 
po 17:00 – 19:00
Sv. Mikuláš a rozsvícení vánočního 
stromu
Bystřičtí mikuláši, andílci, čerti a všechny 
ostatní hodné děti přijďte na Zámecké ná-
městí. Se svou družinou k nám přijede svatý 
Mikuláš, převezme vaše vánoční přání z Je-
žíškovy pošty a na závěr rozsvítí vánoční 
strom.
Akce cyklu Hanácký rok v Bystřici. Koná se 
za podpory Olomouckého kraje.

6. 12. / Zámecké náměstí /
Zahájení provozu kluziště
Datum zahájení se může změnit dle aktu-
álních klimatických podmínek. Prosíme, 
sledujte webové stránky města www.velka-
bystrice.cz/kluziste, kde naleznete rovněž in-
formace o vstupném a provozní době.

9. 12. / KD Nadační / pá 19:30
Vlasta Redl
Recitál populárního písničkáře. Cena vstu-
penky v předprodeji 350 Kč, na místě 400 Kč. 
Předprodej vstupenek v Kulturním a infor-
mačním centru Velká Bystřice. Přijímáme 
pouze platby v hotovosti.

10. 12. / sokolovna / so 9:00 – 13:00
Předvánoční akademie
Vystoupení dětí ze sokolských oddílů, mažo-
retky, taneční kroužek a již tradiční domácí 
občerstvení.

20. 12. / Zámecké náměstí / st 16:00 – 19:00
Zpívání u vánočního stromu a Pouště-
ní skořápkových lodiček
Vánoční svátky v Bystřici začínají soused-
ským setkáním u stromečku na náměstí. 
Společně zazpíváme koledy, bude nás hřát 
ohnivá vatra a zevnitř punč, grog nebo hor-
ký čaj. Na vodní hladině mlýnského náhonu 
i v natěšených dětských očích se budou od-
rážet plamínky svíčiček na vratkých „korá-

ba a následovaly veselé zábavy. Dnes malí 
i velcí bystřičtí Hanáci potěší písničkami, 
tanci i muzikou a popřejí šťastný nový rok. 
Akce cyklu Hanácký rok v Bystřici. Koná se 
za podpory Olomouckého kraje.

31. 12. / KD nadační / so 10:00 – 14:00)
VI. Divadelní silvestr aneb My slavíme 
první
Osvětová beseda Velká Bystřice srdečně zve 
k oslavě posledního dne roku 2022.
Od 10 hod. sehrají herci divadelního souboru 
1. reprízu komedie Ephraima Kishona „Byl 

Knihovna města Olomouce
celý advent
nám. Republiky – Vánoční překvapení – 
každý návštěvník si může prohlédnout nově 
zrekonstruované prostory části oddělení pro 
dospělé čtenáře a u knihovnického stromeč-
ku vybrat dle naznačených indicií svůj dárek 
– knihu 

Vánoční výtvarné dílničky pro děti
• 1. 12. 13 – 18 hodin pobočka Brněnská 

– ozdoby do oken a na stůl
• 12. 12. 14 – 17 hodin nám. Republiky 

– ozdoby na stromeček, papíroví andílci 
či papírový betlém

• 13. 12. 13 – 17 hodin pobočka Holice – 
dárky ze starých CD

• 13. 12. 13 – 16 hodin pobočka Neředín 
– vánoční dekorace

• 15. 12. 14 – 17 hodin pobočka Jungma-
nnova – malování kamínků

1. 12. v 16 hodin
nám. Republiky – BINGO – zábav-
né odpoledne pro dospělé spojené se 
soutěží o drobné ceny. Přihlášky osob-
ně, 585 545 123, dospele@kmol.cz  

1., 8. a 15. 12. v 15 hodin
nám. Republiky – Práce s 3D pery – krea-
tivní práce s moderními technologiemi pro 
děti od 8 let. Mohou se zapojit i dospělí. Při-
hlášky 585 545 123, internet@kmol.cz

1. – 19. 12.
pobočka Tabulový vrch – Parádivá knihov-
na – pomozte svou vánoční dekorací vyzdo-
bit svoji knihovnu, tři vylosované šikovné 
děti budou odměněny

5. a 19. 12. v 16:30 hodin 
pobočka Jungmannova – Roboti – kroužek 
pro děti od 9 let, které si sestaví z LEGO sta-
vebnice svého robota a naučí se ho naprogra-
movat. Rezervace 585 545 123, internet@
kmol.cz

5. 12. 13 – 18 hodin
pobočka Jungmannova – Mikulášské hádá-
ní – za uhodnutou hádanku odmění Mikuláš 
děti perníčkem

6. a 13. 12. v 15 hodin
nám. Republiky – Robotické hračky – 
kroužek pro děti od 10 let, které budou plnit 
zábavné mise s naprogramovanými roboty 
(např. s roboty z Hvězdných válek). Rezer-
vace 585 545 123, internet@kmol.cz

6. 12. v 17 hodin
nám. Republiky – Dekáda naděje – autor-
ské čtení z nové knihy a povídání o naplně-
ném životě s olomouckým literárním histori-
kem a beletristou Františkem Všetičkou 

7. 12. v 10 hodin
nám. Republiky – O spaní před spaním 
– setkání nejmenších dětí v rámci projektu 
S knížkou do života – Bookstart, tentokrát 
o tom, jak děti nejlépe připravit na spánek, 
včetně tipů na knížky k tématu. 

8. 12. v 10 hodin
nám. Republiky – Být v obraze – díky spo-
lupráci s organizací SeniorOn si v klidu vy-
světlíme používání aplikací a programů pro 
přehrávání filmů a videí. Bude čas i na indi-
viduální dotazy.

8. 12. v 16 hodin
nám. Republiky – 3D 
tvoření – výtvarná dílna 
pro dospělé spojená s výrobou originálních 
vánočních ozdob a dárků. Rezervace osobně, 
585 545 123, dospele@kmol.cz  

12. 12. 15 – 18 hodin 
nám. Republiky – Klub deskových her – 
přivítáme mezi námi každého, kdo má chuť 
si zahrát stolní hry. Hry si lze půjčit domů. 
Tel. 585 545 123, dospele@kmol.cz  

20. 12. 13 – 18 hodin  
pobočka Holice – Předvánoční nadílka 
v knihovně – vánoční pohodové odpoledne 
pro děti (vhodné donést malý dárek pro čte-
náře – kamarády, třeba i vlastní výroby)

VÝSTAVY 
Na pobočce Jungmannova si nenechte ujít 
Ptačinec – kresby a koláže Jiřího Klváčka, 
klienta denního stacionáře DC 90

Pobočka Brněnská zve na snímky členů 
fotografické sekce Vlastivědné společnosti 
muzejní v Olomouci

Pobočka Holice nabízí grafiky žáků 2. stup-
ně ZŠ Holice 
Budovu na náměstí Republiky oživuje bul-
harský umělec Alexandr Genov a jeho ilus-
trace knih „Muž, který se směje“ od Victora 
Huga, „Cortés a Montezuma“ od Maurice 
Collise a „Pán prstenů“ od J.R.R. Tolkiena

to skřivan“. Autor této úspěšné komedie si 
položil otázku, jak by mohlo vypadat man-
želství Shakespearova Romea a Julie po 30 
letech v případě, že by toto klasické drama 
neskončilo smrtí obou milenců.
Po představení oslavíme, jako první 
a jako jediní, silvestrovské poledne. Že 
to bude přesně ve dvanáct hodin však za-
ručit nemůžeme, protože divadelní čas je 
hodnota velmi pružná. Po sálovém oh-
ňostroji, který se skládá ze světlé a tma-
vé části, bude následovat bohatý raut. 
Sál a bufet bude otevřený od 9 hodin. Vstu-

penky jsou pouze v předprodeji, a to v infor-
mačním centru ve Velké Bystřici od 1. 11. 
do 20. 12. 2022 nebo do vyprodání. Cena 
jednoho místa je 300,- Kč. Sál bude se sto-
lovou úpravou, na každém stole bude láhev 
sektu a drobné občerstvení.

Kulturní a informační centrum
Zámecké náměstí 775,  
tel:+420 734 236 506  
78353 Velká Bystřice 
www.velkabystrice.cz 
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KULTURNÍ PŘEHLED
PROSINEC 2022

VÝSTAVY
Po – Pá 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 hodin /
(vstup přes informační centrum) Zámecká 

galerie 
Do 6. ledna 2023

Výstava intarzií Aloise Trnečky
Do 10. ledna 2023

Tradiční stezka za betlémy
Město Konice

Betlémy ze sbírky Stanislava Dostála. Mapu stez-
ky si můžete vyzvednout v budově  Městského 

úřadu, Masarykovo nám. 28 (u bankomatů 
KB a ČS) nebo vytisknout z webových stránek 

města Konice a Facebooku.

KONCERTY 
Neděle 4. prosince v 16.00 hodin /  

Koncertní sál zámku Konice
Adventní koncert KPH

Hraje a zpívá Hanácká mozeka 
Litovel

Neděle 11. prosince v 18.00 hodin / 
Koncertní sál zámku Konice

Adventní koncert MŘK, z. s.
Ashena s klavírním doprovodem
Středa 14. prosince v 19.00 hodin / 

Koncertní sál zámku Konice
Adventní koncert KPH

Zpívá PS Palora Gym. J. Opletala 
v Litovli

DIVADLO
Pátek 2. prosince v 17.00 hodin /  

Komunitní centrum
MěKS, KC a Divadlo Šňůra zvou na Mikuláš-

skou nadílku s pohádkou

O nepodařeném čertovi 
a nezbedném andělovi 

Mikulášská nadílka proběhne 
po skončení pohádky

KINO
Sobota 10. prosince v 19.00 hodin / 

Komunitní centrum
Sousedský večer s filmem

Komedie Střídavka

16.00 – 19.00 - překvapení firmy Remarkplast 
(na náměstí)

KNIHOVNY
Městská knihovna Konice (zámek Konice, 1. 

patro) – půjčovní doba: pondělí, středa, pátek: 
9.00 - 11.00 a 11.30 - 16.00 hodin        

Služba – balení knih     tel.: 582 396 487     
www.konicka.knihovna.cz

Křemenec – půjčovní doba:  
pátek: 16.00 – 17.30 hodin

ZÁMEK KONICE 
Turistické informační centrum / 
Muzeum řemesel Konicka, z. s.

Pondělí – pátek: 9.00 – 12.30 a 13.00 - 16.00 
hodin Tel.: 582 334 987, 739 333 721,  

e-mail: icko.konice@seznam.cz
Prohlídkové trasy zámku Konice a expozic 

Muzea řemesel Konicka, z. s., probíhají 
s průvodcem. Vstupenky zakoupíte 

v informačním centru. Nezávisle 
zajišťujeme vstup na aktuální výstavu 
do zámecké galerie. Nabízíme prodej 

suvenýrů, regionálních produktů 
a služby TIC třídy C. Prohlídky zámku 
o víkendech a mimo uvedené časy 
vám zajistíme jen po domluvě pře-

dem, v týdnu v informačním centru, 
nebo se správcem zámku,  

tel.: 724 328 934.  
Více na: www.mekskonice.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM
Akce: pátek 2. 12. v 17.00 hodin 
Mikulášská nadílka s pohádkou 

divadelního spolku Šňůra - O nepoda-
řeném čertovi a nezbedném andělovi, 
sobota 10. 12. 19.00 hodin (otevřeno 
od 17.00 h.) Sousedské posezení s fil-
mem Střídavka, od 27. 11. 2022 do 10. 

1. 2023 Betlémská stezka.
Pravidelné aktivity v komunitním 

centru: pondělí 16:15 - jóga s Micha-
elou, pondělí 17:30 - cvičení pro ženy, 
středa 17:00- cvičení pro ženy, středa 
18:00 - jóga s Danou, čtvrtek 16:00 - 

rukodělná dílna.
Aktuální dění sledujte na webových 
stránkách města Konice, facebooku 

a nástěnce v podatelně MÚ.  
Kontakt: Mgr. Jitka Klemsová, DiS,  

Tel.: 702 269 964,  
e-mail: jitka.klemsova@konice.cz

AKCE 
Sobota 17. prosince od 9.00 do 21.00 hodin / 

Masarykovo náměstí v Konici
Vánoční trhy v Konici – 27. ročník

Vánoční stánky, keramika, pro-
dej ryb, zvonička přání, svařák, 

punč …
Program:   9.00 - Vánoční dopoledne se ZUŠ 

Konice a kapela FLAMES, 12.00 – country kapela 
KAROLÍNA, 13.30 – duo kapela NAOSTRO, 16.00 

– BOHOUŠ JOSEF & BURMA JONES, 17.30 – 
OHŇOSTROJ, 18.00 – 21.00 kapela KRÁPNÍK, 18.30 

- vánoční TOMBOLA
Doprovodný program:  

9.00 – 17.00 - otevřena galerie zámku Konice 
s výstavou intarzií Aloise Trnečky

Městské kulturní středisko Konice, Kostelní 46, 798 52 Konice
IČO: 00209988, Banka: 23339701/0100 Komerční Banka

web: www.mekskonice.cz, mail: kultura@konice.cz

Muzeum Rýmařov
Milí přátelé,
rádi bychom vás pozvali na několik kul-

turních akcí.
 
Zahájení nové výstavy připadne na so-

botu 3. prosince v 16 hodin, kdy proběhne 
vernisáž výstavy rýmařovské art brut vý-
tvarnice a insitní básnířky MARIE KO-
DOVSKÁ – VESMÍRNÁ A SNOVÁ. 
Zahájení výstavy bude spojeno s předsta-
vením II. svazku Výboru z básní Marie 
Kodovské – Sci-fi a sny a přednáškou 

S přáním poklidného 
předvánočního času

Michal Vyhlídal
Městské muzeum Rýmařov 

nám. Míru 6, Rýmařov 
tel.: 554 254 382 

muzeum@inforymarov.cz

Nově a stylově zrekonstruo-
vaný secesní dům postavený 
Janem Husičkou v letech 
1867–1872. Statek s konír-
nou býval ve své době nej-
krásnějším domem v obci 
Slatinice. Manželé Husičko-
vi měli dceru Marii, která se 
po I. světové válce provdala 
za Františka Koudelku, dů-
stojníka rakouské armády, 
který se narodil v nedale-
kých Drahanovicích. Marie 
Koudelková Husičková byla 
zvaná podle hodnosti svého 
manžela „Majorka“.
Dnes je z bývalého statku 
stylový penzion, který svým 
návštěvníkům nabízí ubyto-

Rodinný Penzion Majorka 

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

vání v šestnácti pokojích. 
Pro náročné klienty je 
připraveno VIP apartmá 
Pekárna, vybavené stylo-
vým nábytkem a americ-
kými kamny.
Všem hostům je k dis-
pozici společenská míst-
nost a dále se v objektu 
penzionu nachází stylově 
zařízený prostor Pekárny. 
Oba tyto prostory lze vy-
užít pro firemní večírky, 
oslavy narozenin, rauty 
a jiné společenské akce. 
Pro školení a semináře 
nabízí penzion vlastní vy-
bavenou školicí místnost 
pro 40 osob.

jeho editorů Zdenky Nesetové a Michala 
Vyhlídala. 

Od soboty 3. prosince do konce roku 
bude ve foyer muzea k vidění ORIGI-
NÁLNÍ BETLÉM, jehož figurky v le-
tech 2017 a 2018 vytvořili různými tech-
nikami a z různých materiálů rýmařovští 
výtvarníci a autoři: Kateřina a Miroslav 
Dolákovi, Martin Gašperák, Pet-
ra Klimentová, Jáchym a Roman 
Panáčkovi, Roman Karel, Mar-
tina Kohoutková, Šárka Lupeč-
ková, Zdenka Nesetová, Kamila 
a Miloš Pánkovi, Adam Rybka 
a Kateřina Utěšená.

V termínu od 25. 11. do 18. 12. 
2022 si budete moci na STRO-
MU SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ 
v Informačním centru při Měst-
ském muzeu Rýmařov vybrat 
vánoční přáníčko dětí ze Zaříze-
ní pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc Pampeliška v Janovicích. 
Zakoupené dárky dostanou děti 
na Štědrý den. Děkujeme. 

 
Sledujte nás na: www.muzeu-

mrymarov.cz, facebook @muze-
umrymarov nebo instagram @
muzeumrymarov.

 
Těšíme se na setkání s vámi!
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Romantická jízda formanským vozem 17. listopadu 2022
Tato pozoruhodná akce se kona-
la nejen na počest státního svát-
ku, ale připomenula významné 
datum z historie Muzea kočárů. 
17. 11. 2006 byl totiž požehnán 
základní kámen. Uskutečnila se 
na šest metrů dlouhém žebřiňo-
vém vozu taženým párem těž-
kých koní ze stáje v Holešově. 

Ve 13.00 hod. Jsme tedy 
obsadili všech 12 kožených 
sedadel zavěšených na řeme-
nech žebřin vozu, zachumlali 
se do houní a střeženi pozor-
ným okem pana Václava Obra 
jsme vyrazili směrem na Lhotu 
pod Kosířem, u osady Gabrie-
lov jsme se posilnili výborným 
chlebem z čelechovické pe-
kárny, u rozhledny na Velkém 
Kosíři také svařeným vínem 
a přitom jsme stále nasloucha-
li poutavému vyprávění pana 
Obra o historii a pamětihod-
nostech zdejšího kraje. Cesta 
vedla po starých formanských, 
lesních a polních cestách a ob-
čas bylo nutné z prudkých srázů 
použít i smykovou brzdu zva-
nou „šuba“. 

V jednom ze starých a opuš-
těných lomů se posilňujeme 
opečenou uzeninou a už téměř 
za tmy přijíždíme na grunt Zla-
tá devítka ve Služíně, kde jsme 
uvítáni členy spolku Hanáci 
a pohoštěni výbornou sekanou 
a teplou polévkou. Poslední 
úsek cesty do Čech pod Ko-
sířem absolvujeme se zapále-
nými pochodněmi, které ještě 
umocnily naše nevšední dojmy 
a zážitky. 

Pro všechny to byl požehna-
ný den, na který budeme ještě 
dlouho vzpomínat.

P. Andrš

Přivítání Hulánů ve Služíně
Tradiční setkání příslušníků ostravského 
Hulánského pluku č.1 a obyvatel Služína 
se uskutečnilo v podvečer 26. 11. 2022 
v prostorách gruntu č. 9 a  přilehlém par-
ku. Hulány zastupovali 4 jezdci na koních 
v plné zbroji, kteří byli slavnostně přiví-
táni na návsi před gruntem hospodářem 
spolku Hanáci Jiřím Krchňákem. Jejich 
velitel Zdeněk Ševčík poděkoval za při-
vítání, pohovořil krátce o historii Hulán-
ského pluku a společně jsme položením 
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Vás všechny srdečně zve na Mikulášskou 
nadílku, která se uskuteční v sobotu 

3. prosince 2022 od 15.30 hodin  
na návsi a ve Zlaté devítce spolku Hanáci. 

 
 
Přivítání dětí na návsi ve Služíně – co nás čeká 
Příjezd svatého Mikuláše v kočáře, taženém čerty 
Vánoční koledy a veselé písničky k poslechu 
Jak se topí v pekle pod kotlem  
Mikulášské vystoupení andělů, čertů a sv. 
Mikuláše 
Rozdávání dárků, básničky a písničky dětí 
Posezení v klubovně na Zlaté devítce 
Občerstvení je zajištěno 

 

SLUŽÍN – ZLATÁ DEVÍTKA 

kytice uctili památku padlých 
u pomníku v nedalekém parku. 
Následovala společná večeře, 
hudební vystoupení kapel Salo-
mi a Kontinent a společná zába-
va na gruntu. 

www.hanaci-sluzin.webnode.cz

Foto: Václav Andrš  
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Z pracovní soboty 
V sobotu pátého listopadu si skupinka čle-
nů MS Blata Hněvotín pod vedením před-
sedy MS Pavla Andrše a mysliveckého 
hospodáře Pavla Tomana udělala pracov-
ní brigádu. Počasí sice nebylo přívětivé, 
ale co v listopadu můžeme lepšího čekat. 
Silný vítr štípal do tváří a profukoval ob-
lečení. 

Plánovaná stavba šesté kazatelny, zpož-
děná z důvodů covidových opatření, musí 
být do prvního sněhu postavena. Letošní 
letní brigády byly z toho samého důvo-
du také omezeny. Vždyť i myslivci jsou 
také jen rodiče a konečně po dvou letech 
se mohli naplno věnovat svým rodinám 
a cestovat. A tak po poslední společné 
akci, konané koncem září, se sešla skupin-
ka myslivců ve složení Alois Hrubý, Lu-
děk Nezhyba, Richard Krč a Ondřej Šo-
haj, aby tento poslední společný závazek 
splnila. Nerad bych zapomněl na Standu 
Ošťádala, který na Výrovce, což je mys-
livecká chata, topil a připravoval k obědu 
zamražený guláš z poslední akce. 

V místech stavby kazatelny je již delší 
dobu sledován zvýšený počet lišek, kte-
ré dělají velké škody zvláště na stavech 

stavba podstavce 
pod kazatelnu

drobné zvěře a zajíců, přikyvoval hos-
podář a Alois Hrubý, který letos k dneš-
nímu dni již odlovil 21 lišek. Podstavec 
pod kazatelnu již stojí, na kost zmrzlí, 
ale se svou prací spokojení myslivci se 
přesunuli do tepla na Výrovku. Chvilka 
posezení v teple a vůně  připraveného srn-
čího guláše zvedla náladu a chuť. Po jeho 
konzumaci se ještě posedělo u kávičky 
a povídalo. 

Připravená a zhotovená horní část ka-
zatelny bude za využití zvedací techniky 
soukromého zemědělce, člena výboru 
zdejšího honebního společenstva, Ro-
mana Koutka, v následujícím týdnu in-
stalována na podstavec. Za jeho pomoc 
a spolupráci mu Myslivecký  spolek Blata 
Hněvotín děkuje. 

Rudolf Krč

Před 33 lety jsme se začali zbavovat toho, 
co půl století dusilo naše osudy, ničilo 
hospodářství, přírodu, památky, kulturu 
a vedlo nás k celkové zaostalosti. Tento 
úpadek nezačal v r. 1948, ale komuni-
stický režim jej nebývale akceleroval. 
Totalitní režim jsme nakonec v roce 1989 
s nadšením svrhli a nadechli se svobody. 
Zbavili jsme se sovětských okupantů, 
Varšavské smlouvy i RVHP a stali jsme 
se součástí demokratického světa a jeho 
struktur, NATO a Evropské unie. Nešlo 
ani tolik o naši vlastní zásluhu, díky patří 
mnohým, mezi nimi se sluší vyzvednout 
presidenta Ronalda Reagana, sv. pape-
že Jana Pavla II. a premiérku Margaret 
Thatcherovou.

Konzervativní strana odkazuje na svá 
dřívější prohlášení k výročím 17. listo-
padu v uplynulých letech. Upozorňovali 
jsme v nich na mnohé jevy a tendence, 
které tento státní svátek nasvěcují spíše 
jako živý symbol, než jako pouhý objekt 

17. 11. 1989 – 17.11. 2022
vzpomínek. Právě před rokem jsme iden-
tifikovali několik palčivých úkolů, které 
čekaly na tehdy nastupující vládu: zvýšit 
výdaje na obranu, stát pevně na straně 
rodiny, urychleně zahájit výstavbu bloků 
jaderných elektráren a celkově radikálně 
omezit energetickou závislost na Ruské 
Federaci, nezapomínat na rizika kulturně 
nekompatibilní imigrace, zkrotit státní 
rozpočet.

Nečiní nám to žádnou radost, ale uply-
nulý rok nám dal za pravdu. Ruská Fe-
derace přešla od své regionálně omezené 
vojenské agrese proti Ukrajině k rozsáhlé 
invazi, současně opětovně nabírá na in-
tenzitě válka kulturní, kterou progresivní 
levice vede proti vlastní civilisaci (dnes 
tedy zejména dalším stupňováním poža-
davků stran tzv. manželství stejnopohlav-
ních párů...). Dlouhodobá laxnost v ob-
lasti energetiky přinesla své trpké ovoce 
a hledání jiných než ruských zdrojů ropy 
a zejména plynu není dnes otázkou strate-

gické rozvahy, ale spíše akutních kroků, 
přičemž k zahájení výstavby JE jsme se 
přiblížili jen opatrně. Nezbytný mané-
vrovací prostor, jako ostatně celou eko-
nomiku, si přitom podvazujeme trváním 
na projektu Green Deal. Obnovený imi-
grační tlak přiměl vládu k přijetí opatření 
(podle všeho účinných) na hranici se Slo-
venskou republikou. Tlak, pod kterým je 
státní rozpočet, stále roste.

Téměř každý z těchto úkolů by za běž-
ných okolností mohl stačit k tomu, aby 
se pod jeho tíhou politická stabilita země 
rozložila. I proto je na místě si stále připo-
mínat, že vývoj naší země po Listopadu 
89 byl přes všechny své nedostatky ne-
skonale lepší, než cokoli mezi lety 1938 
a 1989.

Za Konzervativní stranu
Jan Kubalčík

předseda

Dětský vánoční jarmark a prohlídky na hradě Šternberk
Vrcholem adventu na hradě Šternberk 
bude tradiční DĚTSKÝ VÁNOČNÍ 
JARMARK, který se uskuteční v sobotu 
3. 12. 2022. Začátek je naplánován na 10 
a konec na 16 hodin. Připraveny budou 
tvořivé dílničky pro děti i rodiče zamě-
řené na výrobu vánočních ozdob a de-
korací, svícnů, svíček, malování na sklo, 
zdobení perníčků a mnoho dalších aktivit. 
Program ve vnitřních prostorách hradu 
doplní dřevěný betlém v životní velikosti 
instalovaný na dolním nádvoří. Vstupné 
na jarmark činí 60 Kč, jednotlivé dílničky 
si dětí hradí samostatně. 

Novinkou bude tvoření z čokolády, kte-
ré si pro návštěvníky připraví Čokoládové 
království. V prostorách hradu naleznete 
čokoládovou fontánu, kde si zájemci zku-

sí vyrobit vlastní pralinky. 
Připravené budou rovněž 
zajímavé informace o výro-
bě čokolády a nabídka vý-
robků.

Součástí jarmarku bude 
netradiční tiskařská dílna 
KNIHTISK Z VÝŠKY. 
Dílnu povede pan Roman 
Prokeš, principál studia Bez 
kliky, herec, loutkař, tiskař 
a výřečník. Zábavnou for-
mou seznámí návštěvníky 
s historií tisku, předvede 
a vysvětlí techniku tisku 
a každý návštěvník bude 
mít příležitost natisknout si 
vlastní upomínkovou kartu. 

Tiskařská díl-
na bude v rám-
ci vstupného 
na jarmark pří-
stupná zdarma.

VSTUPNÉ: 
dětský jarmark: 60 Kč
tvořivé dílny se platí sa-

mostatně
při zakoupení vstupenky 

na prohlídku hradu vstup 
na dětský jarmark zdarma

VÁNOČNÍ PROHLÍDKY HRADU
TERMÍN: 26. 11. / 3. 12. / 10. 12. / 17. 

12. 2022, 10–14 hodin
VSTUPNÉ: 180 Kč / 110 Kč / 400 Kč
Na prosincové soboty připravujeme Vá-

noční prohlídky hradu Šternberk. V rám-
ci prohlídek návštěvníci uslyší zajímavé 
informace o historii Vánoc, vánočních 
tradicích a zvycích, jak slavila Vánoce 
šlechta i prostý lid. Hrad Šternberk bude 
otevřen v soboty 30. 11., 7. 12. a 14. 12. 
2019 vždy od 10 do 14 hodin. Interiéry 
hradu doplní slavnostní vánoční výzdoba, 
betlémy, historické hračky a mnoho dal-
ších vánočních artefaktů. 
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Den válečných veteránů – 11. 11. 2022
Již za večerního šera a vyzbrojeni zem-
skými vlajkami jsme se sešli u brány 
vojenského hřbitova v Černovíře, aby-
chom si společně na tomto památném 
místě připomenuli Den válečných vete-
ránů, který slavíme v den výročí ukon-
čení Velké války. 

Všechny přítomné přivítal předseda 
Regionálního sdružení Koruny České 
v Olomouckém kraji Pavel Andrš, který 
v krátkosti pohovořil o historii tohoto 
vojenského pohřebiště, které je národ-
ní kulturní památkou. „Hřbitov vznikl 
v roce 1869 v sousedství hřbitova civil-
ního. V roce 1917 byl upraven podle ná-
vrhu architekta poručíka Gustava Ross-
mana. 16. prosince 1917 byl vysvěcen 
za účasti císaře Karla I. Za Velké války 
zde bylo pohřbeno 3 218 vojáků 13 ná-
rodností a 6 různých náboženských kon-
fesí. V muslimské hrobové skupině byl 
vybudován muslimský pavilon v maur-
ském slohu. Za 2. světové války zde 
byli pohřbíváni sovětští, američtí i ně-
mečtí vojáci. Do roku 1951 spravovala 
hřbitov Posádková vojenská nemocnice 
Klášterní Hradisko, po předání do rukou 
navazujících subjektů postupně hřbitov 
chátral. O nápravu se postupně snaží jak 
Statutární město Olomouc, tak i Armá-
da ČR. Dlouhodobou pozornost věnuje 
tomuto místu i spolek Signum bellum, 
který např. během podzimních měsí-
ců loňského roku uspořádal úspěšnou 
sbírku na obnovení označení hrobových 
míst.“ 

K poctě padlých vojáků jsme poté 
zazpívali českou státní hymnu i Císař-

skou hymnu, položili jsme kytici v cen-
trální průchozí kapli, zapálili zde svíci 
a pomodlili se za svět bez válek. 
Chceme osudy tohoto významného 
pietního místa dále sledovat a spo-
lečně s dalšími subjekty hledat ces-
tu k nápravě.

Foto: Jiří Komárek, Jan Andrš


