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Drobné památky Otiněvsi
Ekocentrum Iris v červnu
Za krásnou Olomouc
Noc kostelů

Vážení čtenáři,

Knihovna města Olomouce
DDM Olomouc v červnu

Pohodový závěr školního roku všem studentům i rodičům
v červnovém čísle našeho měsíčníku se
Za nezávislost justice
nejprve ohlédneme za kácením máje přeje.
Kulturní akce v TIC Konice
v Hněvotíně, připomeneme si aktivity 				Redakce
ve prospěch nezávislé justice i vítání
Myslivci na kácení máje
ptactva na střední Moravě, zamyslíme
se nad výsledky průzkumu CVVM stran
vnímání funkcí lesa, poslední květnový
den prošel centrem Olomouce průvod
k poctě sv. Pavlíny, patronky města.
A co nás čeká v červnu? Připomeňme
si ještě jednou prohlídkový okruh OloPOŘÁDÁ: STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEZBÁŘSKÁ TOVAČOV
mouc židovská s Ing. Tomášem Krylem
Zveme vás na prezentační a prodejní výstavu prací studentů oboru umělecký řezbář a truhlář pro
v neděli 16. června se začátkem ve 13.30
výrobu nábytku. Výstava se bude konat 18.-21.ČERVNA 2019 v areálu školy, na Nádražní ulici
hod. u Bounty Rock Cafe, nesmíte vyč.146 v Tovačově od 8,00 do 17,00 hod.
nechat řezbářské dny na Střední škole
ZÁJEMCI O PRÁCI SE DŘEVEM SI POD DOHLEDEM UČITELŮ OV MOHOU
ZHOTOVIT MISKU, ZAHRADNÍ PODNOS APOD.
řezbářské v Tovačově, bohatý program
www.sstovacov.cz
má zahájení zámecké sezóny v Janovicích u Rýmařova, pestrý je program SEV
Iris i knihovny Olomouce, který myslí
i na nejmenší čtenáře a jejich rodiče.
Osudy měsíčníku můžete sledovat také
v barvě na www.kcolomouc.cz.

POZVÁNKA

NA ŘEZBÁŘSKÉ DNY A PRODEJNÍ VÝSTAVU
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Protivanovsko

Drobné památky Otinovsi

Budova bývalé školy se zvonicí

Kamenný kříž a socha s. Jana
Nep. před školou

Drobné památky Otinovsi

0 0,5 1
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Kamenný křížek
u silnice do Drahan

Také u silnice k Nivě stojí kříž, tentokrát litinový. Pod javorem je postaven
litinový kříž zasazený do kamenného
podstavce. Vzadu má málo čitelný nápis
od rodiny Bedáňovy z r. 1905.
Další dva kříže zmizely. Jeden stával
u polní cesty, jižně od vesnice směrem
k Novým Sadům, druhý stál v poli severozápadně od vesnice.

1,5 km

Vesnice Otinoves leží 11 km jižně
od Plumlova, uprostřed náhorní plošiny
Drahanské vrchoviny. Patří do území regionu Protivanovsko. Její katastr má tvar
obdélníku otočeného od severu k jihu,
s výběžkem k severovýchodu. Jejím územím, které je převážně bezlesé, protéká potok Bílá voda. Ve vesnici jsou dva
rybníky nazývané Horní a Dolní a bývaly
tu také dva vodní mlýny. První písemná
zpráva o vesnici je z roku 1347, kdy panství Plumlov přešlo s vesnicí Ottenschlag
z rukou Petra z Rožmberka do vlastnictví
Beneše z Kravař. Název Otinoves původně znamenala německy Otova paseka,
z roku 1597 je český název Otinoves. Podle pověsti měl poslední člen rodu pánů
z Drahan 4 děti – Hartmana, Otu, Bohuše a Maruši. Dal jim pozemky, na nichž
byly založeny vesnice Hartmanice, Otova
Pohled na Horní rybník

ves, Bohumín a Marušín. Na pečeti z roku
1633 měla obec ve znaku zkříženou radlici a kosu. Patřila do farnosti Drahany.
Majiteli vsi byli v roce 1347 Petr z Rožmberka, poté Beneš z Kravař. V roce 1384,
kdy byl majitelem Petr z Kravař, jsou tu
připomínány dva mlýny. V letech 1592–
1618 byla vesnice v zástavě u panství
Rájec. Od roku 1618 ji vlastnil Maxmilián z Liechtenštejna a potom jejich rodu
patřila až do zrušení poddanství. Za německé okupace došlo k vystěhování obce,
vesnice byla zničena. Po válce se vrátila
jen polovina obyvatel, polovina odešla
do pohraničí, převážně do tehdejší obce
Německá Libina. Části vesnice se jmenují Vrchní konec, Prostředek, Dolní konec,
Chalópke a Dobisuj kopec. Obyvatelé
byli převážně rolníci, krejčí, a tkalci, kterým se říkalo „kazamíráci“.

Mezi místní zachované památky Otinovsi patří zvonice, dvě sochy svatých,
pět kamenných a jeden litinový kříž
a pomník padlých.
Uprostřed vesnice stojí stavba bývalé
školy, která má na střeše věž malé zvonice. Dnes zde sídlí obecní úřad. Původní
stará zvonička, kterou nahradila ta nová
na škole, se nezachovala. Před školou
u křižovatky jsou dvě památky postavené zásluhou zdejšího Živnostenského
spolku.
Vlevo před kamennou zídkou stojí
vysoký kamenný kříž, který má na podstavci nápis: „Zbudován nákladem Živnost. Spolku v Otinovsi 1890“. Vedle něj
vlevo stojí socha sv. Jana Nepomuckého,
kterou podle nápisu na podstavci rovněž
postavil Živnostenský spolek v Otinovsi
v roce 1894.

Další socha sv. Jana Nepomuckého
stojí v soukromé zahradě, u posledního
domu směrem k Rozstání. Na kamenném podstavci je umístěna horní polovina sochy svatého a na podstavci je nápis:
„Z NAKLADU TEREZI ROI PICKI W
ROKU 1803 Obnoven 1872“. O původu
sochy jsem slyšel dvě verze. Podle první
je socha u domu chalupářů z Brna, kteří
si sochu odněkud dovezli, podle druhé
verze socha stála původně před školou,
byla nalezena poškozená, tak ji po opravě umístili sem.
U silnic a polních cest směřujících
do Otinovsi ze všech stran můžeme vidět čtyři kamenné kříže. Malý kamenný
křížek stojí u silnice do Drahan. Na zadní straně má nápis: „Kříž postaven L.P.
1884. Zničen Němci v době vystěhová-

Dolní rybník na spodním konci

Socha
sv. Jana
Nepomuckého
v zahradě

Kamenný
křížek u silnice
do Odrůvek

Kamenný kříž u polní cesty
k Novým Sadům
Deska na kříži s poděkováním za návrat do obce

ní r. 1943. Nově zbudován L.P. 1947.
Obnoven L.P. 2011“. Na přední straně
je nad podstavcem žulová deska s nápisem: „Pochválen buď Pán Ježíš Kristus.
Na poděkování p. Bohu za šťastný návrat do rodné obce věnují občané z Otinovsi“. U kříže byly zasazeny lípy a jsou
zde dvě kamenné lavičky k odpočinku.
U polní cesty k Novým Sadům stojí
uprostřed obilných lánů kamenný kříž,
kterému se říká Piňosův. Je to žulový
kříž na pískovcovém podstavci, který
má vzadu nápis: „Kříž zbudován L.P.
1903. Zničen Němci v době vystěhování r. 1943. obnoven r. 1947, renovován
r. 2011“.
U polní cesty k hájence Bílý kříž stojí mezi lípami kamenný kříž, který má
na podstavci reliéf Panny Marie Bolestné. Vzadu je věnovací nápis od manželů
Kolářových z r. 1903. Také u tohoto kříže je usazena kamenná lavička k odpočinku a rozjímání.
Malý kamenný křížek stojí na křižovatce silnice do Odrůvek. Vzadu na podstavci má nápis: „Obnoveno 1994 občany z Otinovsi“.

Kamenný kříž u polní
cesty k hájence
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Drobné památky Otinovsi
Pomník padlých
ve válkách

V centru obce stojí pomník obětem
válek. Pod reliéfem plačící dívky má zlatý nápis: „Památce padlým a zemřelým
Z Otinovsi ve světové válce 1914–1918
Věnují občané“. Pod tímto nápisem je
uvedeno 35 jmen padlých mužů. Pod tím
dole jsou uvedena tři jména obětí druhé světové války. Pod jmény je na podstavci ležící lev z pískovce se zvednutou hlavou a otevřenou tlamou. Pomník
byl za okupace uschován před Němci
a po válce se vrátil na své místo.

ČSOP – Ekocentrum Iris pořádá v červnu tyto akce:
Mimo uvedený pomník tu byly ještě dva
pomníky, které již neuvidíme. V obci byl
před okupací pomník
s bustou T. G. Masaryka a pomník zemřelému ministerskému
předsedovi Antonínu
Švehlovi, který stával
vedle pomníku padlým. Byl odhalený 19.
července 1936, bohužel potom zmizel.
Mezi přírodní zajímavosti patří studánka u polní cesty
k Bílému kříži. Nad
pramenem má stříšku
a u ní jsou postavičky
hastrmana a čápa.
K místním technickým zajímavostem patří
bývalá Rolnická družstevní mlékárna z roku
1930. Dnes je v ní mlékárna Niva, kde se mimo
jiné vyrábí vynikající
sýry. Pod Dolním rybníkem stojí budova bývalého vodního mlýna.
Nad obcí prý stával také
větrný mlýn.

V Dolním mlýně se narodila bývalá
učitelka Anna Kettnerová, která napsala
knihu „Pro chlebovou kůrku“. Popisuje
příběh dívky Aninky, sirotka, který byl
dán do sirotčince v Brně.
V obci se zachovávaly zvyky a rituály církevního roku, jako byly ostatky,
velikonoce, stavění máje a chodilo se
na poutě do Drahan, Sloupu a Křtin.
Vesnice Otinoves byla těžce postižena za okupace, kdy byli její obyvatelé
vystěhováni. Po válce se pokusili svoji obec obnovit a obnovovali i drobné
památky, jak svědčí nápisy na křížích.
Chcete-li poznat místní památky, můžete přitom zažít setkání s čápy ve vesnici
na hnízdě i na poli při orbě traktorem,
na rybníku uvidíte rodinu labutí a kolem
vás budou krásně zbarvené hluboké lesy.
A nezapomeňte se občerstvit zdejšími
mléčnými výrobky.
			 Ján Kadlec

osvětová akce

Den životního prostředí

KDY: sobota 8. června, od 9 do 12 hod.
KDE: nám. T. G. Masaryka v Prostějově
Oslava Dne životního prostředí v Prostějově. Představí se řada organizací zabývajících se přírodou či ochranou přírody. Pro
děti i dospělé budou připraveny aktivity
zaměřené na ochranu životního prostředí,
k dispozici bude Vodní bar, ukázka dravců
a sov ze záchranné stanice, prosklený včelí úl. Po celé dopoledne hudební a kulturní
program.
tvořivá dílna

Keramika

KDY: pondělí 10. června od 16:00
do 18:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo
nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s sebou. Poplatek 100 Kč
za osobu na 2 pracovní hodiny.
akce nejen pro seniory

Setkání v zahradě

Studánka u polní cesty

KDY: úterý 11. června, od 10:00 do 11:30
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo
nám. 67, Prostějov
Další schůzka všech zájemců, kteří se zapojí
do vytvoření čtverečkové zahrádky a vyvýšeného záhonu na zahradě ekocentra. Zkontrolujeme zaseté a zasazené rostliny a naplánujeme další činnosti na zahradě.
vycházka pro veřejnost

ČSOP – Ekocentrum Iris pořádá v červnu tyto akce:
akce pro děti

akce nejen pro seniory

Den dětí v biokoridoru
Hloučela

Den na loukách v okolí
Ohrozimi

KDY: sobota 1. června od 14:00 do 18:00
KDE: biokoridor Hloučela, bistro Hloučela U Matesů
Ve spolupráci s Bistrem Hloučela U Matesů pořádáme hravé i vzdělávací odpoledne na Hloučele. Pro děti budou připraveny
nízké lanové aktivity, tvořivé činnosti i stanoviště zaměřená na přírodu Hloučely. Doplněno opékáním dobrot na ohýnku. Další
program zajišťuje Bistro Hloučela U Matesů.
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KDY: středa 5. června, od 7:35 do 13:00
KDE: Ohrozim - Plumlov
Prohlídka biocentra v Ohrozimi, návštěva
evropsky významné lokality Ohrozimská
horka s jezírkem a skalkou, procházka botanicky cennými loukami směrem k Plumlovu. Na loukách se chvíli zapojíme do pomoci přírodě - hrabání sena. Během vycházky
se budeme věnovat pozorování hmyzu s odborníkem. Ráno odjezd v 7:35 z aut. nádraží
v Prostějově (stanoviště č. 10) do Ohrozimi.
Návrat z Plumlova do 13 hod.

exkurze pro veřejnost

Geologická vycházka Prostějovem

KDY: čtvrtek 6. června, od 16:00 do 17:30
KDE: Prostějov, sraz v 16:00 před muzeem
Vycházka s geology Václavem Kopečným
a Vlaďkou Jaškovou centrem Prostějova.
Budeme hledat příklady využití hornin regionu na stavbách, dlažbě i pomnících našeho
města. Vše bude doplněno vlastivědným
výkladem Pavla Kracíka. Sraz účastníků
v 16 hod. před muzeem na nám. T. G. Masaryka. Pořádá ZO ČSOP Bělozářka.

Setkání se záchrannou stanicí a biocentrem Mokroš

KDY: sobota 15. června, od 7:45 do 15
hod.
KDE: Nezamyslice – Mořice – Němčice
nad Hanou
Vycházka do okolí Němčic nad Hanou. Ráno
sraz v 7:45 na hlavním vlakovém nádraží
v Prostějově, společný odjezd do Nezamyslic. Z Nezamyslic se vydáme k malebnému
mokřadu Mokroš u Mořic a prohlédneme
si naučnou stezku i ptačí pozorovatelnu
uprostřed vodní plochy. Odtud pokračujeme do Němčic nad Hanou, kde navštívíme

Den otevřených dveří v záchranné stanici
pro zraněné živočichy. Návrat vlakem do 15
hod. Délka trasy 7 km.

zájezd pro seniory

osvětová akce pro veřejnost

KDY: sobota 22. června, od 7:00 do 19:00
KDE: Dlouhé stráně, Velké Losiny
Exkurze na přečerpávací elektrárnu Dlouhé
stráně, kde nás provede objednaný průvodce. Potom vyjedeme autobusem na horní
nádrž. Projdeme si trasu k Rysí vyhlídce
a zpět do Koutů nad Desnou je možné sjet
lanovkou. Odpolední zastávka ve Velkých
Losinách. Cena 280 Kč (autobus a vstupné
do elektrárny), lanovku si platí každý sám.
Nutno se předem přihlásit na iris@iris.cz.

Den otevřených dveří v záchranné stanici

KDY: sobota 15. června, od 10 do 15 hod.
KDE: Němčice nad Hanou, Komenského
nám. 38
Den otevřených dveří v Záchranné stanici
pro zraněné volně žijící živočichy v Němčicích nad Hanou.
Pro děti budou připraveny hravé aktivity,
pro dospělé informace o záchranné stanici a její činnosti. Každou celou hodinu
(od 11:00 do 14:00) komentovaná prohlídka
stanice. Pořádá základní organizace ČSOP
Haná v Němčicích n. H.
akce pro děti i dospělé

Pohádkový mezigenerační
večer

KDY: čtvrtek 20. června, od 18 do 21 hod.
KDE: nám. T. G. Masaryka v Prostějově
Pro děti i dospělé budou připraveny různorodé hravé aktivity na téma pohádek. Pořádáno
v rámci Prostějovského léta.
akce pro veřejnost

Večerní pozorování hmyzu

KDY: pátek 21. června, od 20:30 do 23
hod.
KDE: Hrdibořické rybníky
Večerní pozorování nočního hmyzu v chráněném území Hrdibořické rybníky. Pod vedením entomologa Vojtěcha Jiříčka budeme
s pomocí světla a bílé plachty odchytávat
a pozorovat noční hmyz. Sraz ve 20:35
v Hrdibořicích u kapličky. Doprava nejlépe vlastními auty, popř. autobusem. Vhodný autobus jede z Prostějova z aut. nádraží
ve 20:15 (st. č. 3), zpáteční autobus odjíždí
z Hrdibořic ve 23:14. Pro jistotu se vybavte
repelenty. V případě deště se akce ruší a přesouvá se na následující pátek, tj. na 28. června na stejnou dobu. Aktuální informace na tel. 603 730 594, na našem webu
a facebooku.

Akce finančně podpořilo: Statutární město Prostějov
a MŽP v rámci projektů O přírodě v přírodě se seniory a Bádáme v přírodě,
objevujeme a pomáháme.

Dlouhé stráně a Velké Losiny

tvořivá dílna

Keramika

KDY: pondělí 24. června od 16:00
do 18:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo
nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s sebou. Poplatek 100 Kč
za osobu na 2 pracovní hodiny.

PŘIPRAVUJEME:

Kytičkové hrátky

KDY: úterý 2. července od 9:00 do 12:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris, Husovo
nám. 67, Prostějov
Hravé aktivity pro děti v botanické zahradě v Prostějově. Start kdykoliv od 9:00
do 11:20, akce končí ve 12:00. Poplatek
30 Kč za dítě.

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
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Za nejdůležitější funkce lesů považuje více než polovina Čechů ochranu živočichů, rostlin ...

Foto z exkurze MOS: Jiří Šafránek a Petr Jašek

Pořadatelům vycházky z Moravského ornitologického spolku přálo počasí a tak zájemce o poznávání ptactva přivítali zpěvem
slavíci obecní, budníčci menší, zvonohlíci
zahradní, pěnice černohlavá i hnědokřídlá, lejsci bělokrcí, rákosníci velcí, obecní
i proužkovaní a cvrčilka slavíková.
U Křenovského rybníka pozorovali tok a námluvy rybáků obecných, racky bělohlavé
i chechtavé a několik párů potápek roháčů sedících na hnízdech s vejci. Viděli zde i desítky
poláků velkých a chocholatých,
zrzohlávky rudozobé, kopřivky
obecná a čírky modré. Největším překvapením i pro zkušené
ornitology bylo pozorování patnácti kvakošů nočních.
Na Hradeckém rybníku vodily husy velké již více než 30
housat. V hejnu asi 80 hus velkých se ukrývaly i tři severské
husy běločelé. Nad hladinou
lovili hmyz nejen vlaštovky

a břehule říční, ale i rorýsi a rybáci černí.
Z dravců se v letu předváděli motáci pochopi a luňák červený. Nad rybníky kroužilo
i sedm čápů bílých.
Další ornitologické exkurze pro veřejnost
proběhnou až na podzim v rámci Evropského festivalu ptactva a jejich seznam bude
zveřejněn na webu Moravského ornitologického spolku.
Text a foto: Jiří Šafránek

ochranu živočichů, rostlin nebo klimatu, ukázal výzkum na reprezentativním vzorku české populace
environmentální funkce lesů a ochranu klimatu (25 %), živočichů, rostlin a hub (25
%). Produkci dřeva považuje za nejdůležitější jen 10 % obyvatel. Dalšími nejdůležitějšími funkcemi lesa jsou podle respondentů ochrana půdy před erozí či ochrana vody
(9 %). Ve výzkumu jsme se ptali i na druhou
nejdůležitější funkci lesů a i zde první dvě
příčky obsadila a ochranu klimatu (19 %),
živočichů, rostlin a hub (18 %). Celkem
téměř 90 % dotázaných v těchto dvou otázkách uvedlo na prvních dvou nejdůležitějších místech tyto dvě výše uvedené funkce
lesů. Výsledky výzkumu zveřejnilo FSC
ČR u příležitosti Mezinárodního dne biologické rozmanitosti, který má napomáhat
k šíření znalostí o cílech a posláních Úmluvy o biologické rozmanitosti OSN, mezi něž
se řadí i podpora lesní biodiverzity, která zároveň dlouhodobě patří mezi nejdůležitější
principy Českého standardu FSC pro lesní
hospodaření.

O FSC

Základní ideou mezinárodní organizace
FSC® (Forest Stewardship Council®) je
podporovat ekologicky šetrné, sociálně
prospěšné a ekonomicky životaschopné

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

Za nejdůležitější funkce lesů považuje více než polovina Čechů
Polovina respondentů uvedla jako nejdůležitější funkci českých lesů ochranu živočichů, hub a rostlin či ochranu klimatu.
Produkci dřeva pak jako nejdůležitější
vidí jen 10 % české veřejnosti. Ukázal to
sociologický výzkum Centra pro výzkum
veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR na reprezentativním vzorku
české populace, kterého se na konci loňského roku zúčastnilo 1104 respondentů.
Výzkum kromě jiného také ukázal, že
za největší ohrožení českých lesů považuje česká veřejnost kůrovce a intenzivní těžbu. Výzkum si nechala vypracovat
česká národní kancelář mezinárodní certifikace lesního hospodaření FSC (Forest
Stewardship Council) a jeho výsledky
zveřejňuje u příležitosti zítřejšího Mezinárodního dne biologické rozmanitosti.
Zatímco v mnohých českých lesích stále
převažuje dřevoprodukční funkce, polovina
veřejnosti (50 %) považuje za nejdůležitější

Kontakt:
Ing. Tomáš Duda, ředitel FSC ČR,
tel.: 737 406 093,
e-mail: tomas.duda@czechfsc.cz
Mgr. Jakub Fabík, public relations,
FSC ČR, tel: 724 061 362,
e-mail: jakub.fabik@czechfsc.cz

Realizátorem bylo Centrum pro výzkum
veřejného mínění, Sociologický ústav AV
ČR, v.v.i., které již v minulosti podobný
reprezentativní výzkum o lesích pohledem veřejnosti realizovalo.1 Sběr dat proběhl na konci minulého roku v listopadu
2018 pomocí kvótního výběru (kraj, velikost místa bydliště, pohlaví, věk, vzdělání) a zúčastnilo se ho obyvatelstvo ČR
ve věku od 15 let. Celkový počet dotázaných byl 1104, celkový počet tazatelů
239. Metody sběru dat CAPI a PAPI.

Respondenti ve výzkumu také odpovídali
na otázku, co nebo kdo podle nich nejvíce
poškozuje české lesy. Nejčastější odpovědí
na tuto otázku byl kůrovec (32 %), intenzivní těžba, kterou zvolila čtvrtina respondentů
(25 %), a sucho (23 %). Intenzivní těžbu
jako škodlivou pro lesy přitom nejčastěji
volili respondenti z Libereckého a Plzeňského kraje, zatímco sucho, které bylo celkově třetí nejčastější odpovědí, považovali
za nejvíce škodlivé obyvatelé Jihomoravského kraje. Kůrovec představoval největší
ohrožení především pro respondenty z Vysočiny a Zlínského kraje.
Více než polovina respondentů (51 %)
také označila odpovědnou spotřebu výrobků
se dřevem za způsob, kterým můžou spotřebitelé pomoci chránit lesy před negativními
dopady klimatických změn (31 % si myslí,
že nikoliv a 18 % nevědělo). V rámci výzkumu byl zjišťován i pohled lidí přímo na certifikát dobrého původu dřeva FSC. Ten

dovoluji si Vás pozvat na poslední besedu v rámci úspěšného
cyklu RE.VIZE Olomouc. Večer, kterým série vyvrcholí, bude
zaměřen šířeji na rozvoj města, participaci, možnosti komunikace mezi vedením města, odborníky, veřejností, developery
a dalšími stakeholdery, o příležitostech města a jak je co nejlépe
využít.
hosté: 	

Miroslav Žbánek, primátor Olomouc
Tomáš Pejpek, zastupitel Olomouc
Petr Bilík, prorektor UP Olomouc
Petr Kropp, ředitel KAM Karlovy Vary
Vít Zeman, radní pro rozvoj, Jihlava

Beseda se uskuteční ve středu 5. 6. 2019 od 18:00 hod. ve Smetanových sadech U Včelek. V případě nepřízně počasí je zajištěna náhrada v restauraci Fontána. (Odkaz na událost)
Velice se na Vás těšíme,
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/

obhospodařování lesů, a tím napomoci
chránit ohrožené a devastované světové
lesy. Proto FSC vytvořilo prestižní mezinárodní systém certifikace lesů a podniků,
které dřevo z certifikovaných lesů zpracovávají ve výrobky. Logo FSC na výrobku
pak znamená záruku, že svým nákupem
podporujete lesní hospodaření šetrné
k přírodě a místním lidem.
Národní kancelář FSC ČR již více
než deset let prosazuje environmentálně
vhodné, sociálně přínosné a ekonomicky
životaschopné lesní hospodaření v České
republice. Jedním z cílů FSC ČR je také
informování a vzdělávání o odpovědné
spotřebě a možnostech podpory šetrného
a přírodě blízkého hospodaření v lesích.
Další informace na: www.czechfsc.cz
a www.poznejdrevo.cz.

OLOMOUC

VIZE
MĚSTA

vstup volný

V sobotu 4. května se uskutečnily v celé
České republice desítky ornitologických
exkurzí pro veřejnost v rámci mezinárodní
akce Vítání ptačího zpěvu. Zájemci o pozorování ptactva se sešli i v Tovačově a byli
překvapeni, kolik druhů ptáků je možné vidět během krátké procházky kolem rybníků.

O výzkumu

5.6.
18:00
U Včelek

04

město,
komunikace

1 město, 100 000 názorů.
4 večery, 8 hostů, 360 minut.
Čtvrtý díl: město, komunikace. Jsme dostatečně informováni o fungování města?
Máme snadný přístup k informacím o plánech města? Existuje organizace řešící
vize města, územní plánování, urbanismus či architekturu města?

Za krásnou
Olomouc

Za krásnou
Olomouc

Večer, kterým série Revize Olomouc vyvrcholí, bude zaměřen šířeji na rozvoj města, participaci,
možnosti komunikace mezi vedením města, odborníky, veřejností, developery a dalšími stakeholdery, o příležitostech města a jak je co nejlépe využít.
Představí se Vít Zeman, náměstek primátorky Jihlavy, zodpovědný za územní plán a rozvoj
města, se zkušenostmi se soukromým poradenstvím - organizoval např. skvělou konferenci
Hukot Humpolec, a Paul Vincent Koch, 10 let městský developer v Rotterdamu a s 30 lety
zkušeností v soukromém developmentu.

divadlo
architektury

Účastníci Vítání ptačího zpěvu pozorovali v Tovačově 72 druhů ptáků

označuje dřevěné výrobky, které pocházejí
ze šetrně obhospodařovaných lesů, ve kterých jsou zohledňovány jak zájmy ochrany
přírody, tak i sociální a ekonomické. Takovou myšlenku by podpořilo více než 60 %
ze všech respondentů (68 %). „Jsem moc
rád, že povědomí o pozitivním vlivu zodpovědné spotřeby výrobků, a to nejen certifikátu FSC, na české lesy roste. České lesy jsou
ve velmi složité situaci a i spotřebitelé či
česká veřejnost může přispět k zlepšení jejich stavu, pokud budou vyžadovat výrobky
odpovědné spotřeby. Věřím, že společnými
silami můžeme pomoci českým lesům projít
obtížným obdobím klimatických změn tak,
aby z něj vyšly odolnější a zdravější,“ uvedl
ředitel FSC ČR Tomáš Duda.
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DDM Olomouc v červnu
sobota 2.6.2019 • 10:00–
13:00 • tř. 17. listopadu 47
• 40 Kč
Šachový turnaj • Šachový turnaj pro začátečníky a mírně pokročilé hráče. Je vítána
i účast rodičů.
Bližší
informace:
Radek
Ježowicz
(731 444 443, propagace@ddmolomouc.cz).
sobota 8.6.2019 • tř. 17. listopadu 47
Olomoucký talent • Devátý ročník amatérské taneční soutěže ve skupinových choreografiích. Zúčastnit se mohou děti a mládež z Domů dětí a mládeže, ze školních
družin, školních kroužků i jiných skupin.
Soutěžit se bude v těchto tanečních stylech:
orientální tanec, zumba a street dance. Propozice i přihlášku si vyžádejte na adrese tanec@ddmolomouc.cz .
Bližší
informace:
Jitka
Hrbáčková
(778 708 812, tanec@ddmolomouc.cz).
sobota 15.6.2019 • 9:00 • tř. 17. listopadu 47
• 7–15 let • 50 Kč
Zlatá pálka • Turnaj ve stolním tenise,
který se počítá do celkového hodnocení ama-

Knihovna města Olomouce

térské ligy. Registrace začíná v 9:00. S sebou si vezměte pálku, přezutí do tělocvičny
a sportovní oblečení. Turnaj je určen pro děti
a mládež školního věku a probíhá ve dvou
kategoriích: 2.–5. a 6.–9. třída (včetně víceletých gymnázií). 5 Pět nejlepších výsledků
z možných osmi se počítá do celkového hodnocení s možností postupu do červnového
Velkého Finále, kde už se hraje o poháry
a hodnotné ceny!
Bližší informace: Jaroslav Vraštil (725
499 992, plavani@ddmolomouc.cz).

čtvrtek 20.6.2019 • 15:00–18:00 • Rožňavská
21
Rozloučení se školním rokem • Tradiční ukončení školního roku. Chybět nebudou nejrůznější hry a atrakce, pěvecká
soutěž, hudba, občerstvení ani sladkosti. Své
dovednosti předvedou děti z kroužků. Přijít
mohou všichni od předškoláků po dospělé.
Bližší informace: Alena Beerová (725
922 526, roznavska@ddmolomouc.cz).

neděle 16.6.2019 • 8:00–12:00 • tř. 17. listopadu 47 • 18–99 let • 50 Kč
Sparring Club • Akce určená pro nadšence bojových umění, kteří by si rádi zkusili, jaké to je, ale nemají kde.První turnaj
spolupořádaný Sparring Clubem Olomouc
a DDM Olomouc. Tato první akce je dostupná pro všechny, které zajímá box a sparring.
Kdo si chce vyzkoušet box a cvičný zápas, ať
přijde! Nebude nouze o zábavu a adrenalin.
Bližší informace: Jaroslav Vraštil (725
499 992, plavani@ddmolomouc.cz).

ti a fantazie lidí se zdravotním postižením
i bez, jehož cílem je vytvoření prostoru pro
vzájemné setkávání. Letošní ročník je inspirován Austrálií. Podrobný program včetně
časového harmonogramu naleznete týden
před konáním festivalu na webových stránkách SPOLU Olomouc nebo v DDM Olomouc. Festival pořádá SPOLU Olomouc
a DDM Olomouc za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Olomouckého kraje
a Statutárního města Olomouc.
Bližší informace: Alena Vaníčková
(725 922 623, ug@ddmolomouc.cz).

21.–23.6.2019 • tř. 17. listopadu 47

Fimfárum • 23. ročník festivalu tvořivos-

Noc kostelů
V pátek 24. května byl poprvé v rámci Noci
kostelů pro veřejnost přístupný také i kostel
ve Staré Vodě u Libavé. Je to jediná budova, která přežila likvidaci vesnice v době
totality a začlenění do vojenského prostoru.
Stavěl ho věhlasný italský stavitel Pietro
Tencala, který projektoval také kostel
na Svatém Kopečku, budovu arcibiskupství v Olomouci a zámek v Kroměříži. Barokní kostel byl dokončený
v roce 1688 a následně byla vedle něj
postavena budova piaristického kláštera s gymnáziem.
Po odsunu německého obyvatelstva
v roce 1946 byl kostel vyhlášen v roce
1951 za chráněnou památku. Ale již
v roce 1956 byly odvezeny prostřílené
varhany, které opravené fungují v kostele v Litovli. Stejně byl tak střelbou
poškozen oltářní obraz (2m5 x 4,5 m),
který byl převezen později do Kroměříže. Ostatní zařízení kostela bylo
postupně zničeno. Po roce 1968 se negativně na interiéru kostela podepsala
přítomnost Sovětské armády.
Další podrobnosti z pohnuté historie
kostela a poutního místa si mohli návštěvníci kostela vyslechnout z výkla-

Olomoucká próza po roce 2010

Petra Kožušníková z Katedry bohemistiky Filozofické fakulty UP se v budově na náměstí
Republiky ve čtvrtek 6. června 2019 v 16 hodin
zaměří na nejčerstvější přírůstky regionálních
prozaiků, kteří by snadno mohli uniknout naší
pozornosti. Setkání, které navazuje na básnickou
linii, je připraveno ve spolupráci s neziskovou
společností EuForAll, o.s.

Japonská vazba - kreativní dílna pro dospělé

Ve čtvrtek 13. června 2019 v 15 hodin se v budově na náměstí Republiky mohou zájemci seznámit s tradiční technikou japonské vazby. Naučí se vyrobit vlastní zápisník - sami si nařežou
papír a svážou do knižního bloku. Poznají jak
základní, tak i složitější způsoby šití. Lze si přinést oblíbené ilustrace, které budou použity při
výrobě. Přihlášení telefonicky 585 545 123 nebo
na dospele@kmol.cz.

Českoslovenští letci v RAF

Soukromý historik a badatel Daniel Švec doplní
svoji přednášku věnující se lidem, kteří pro naši
republiku mnohé vykonali, v úterý 18. června
2019 v 17 hodin v budově na náměstí Republiky ukázkami dobových dokumentů a artefaktů. Na akci je nezbytná registrace telefonicky
585 545 123 nebo na dospele@kmol.cz.

Dobrodružství v knihovně
du spisovatelky a historičky Jany Krejčové.
Kostel byl otevřený od 18,00 do 21.00 hodin a službu zde drželi skauti z oddílu Poutníci Čechovice. Junáci se podílejí na obnově poutního areálu již 25 let a pomáhali jim
i skauti z Kanady, Polska a dalších zemí.
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Návštěvníci kostela mohli získat knihu
Kronika Libavska, novou turistickou známku, zvoneček z dílny zvonařů Dytrychových, pohlednice a další suvenýry...
Jan Pečínka

Další setkání s nejmenšími a jejich rodiči proběhne ve středu 19. června 2019 v 10 hodin na pobočce Neředín. V rámci projektu rozvíjení čtenářské gramotnosti od nejútlejšího věku „S knížkou
do života“ budeme poznávat zákoutí knihovny
a společně nahlížet do nových knížek vhodných
pro tuto věkovou skupinu.
Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů, z.s.
pořádá po celý červen

Lžičkobraní

Přijímáme lžíce malé, velké,
hliníkové i nerezové.
Lžíce předáme Charitě Olomouc,
jež v akutních případech
poskytuje lidem stravu.

Lžíce můžete přinášet
do provozoven
Střediska SOS

 Praskova 16
 Kateřinská 10
 Slovenská 8
Po - pá 9 - 17
so 8 - 12

Herní odpoledne

Do klubovny budovy na náměstí Republiky mohou přijít všichni, kteří si
chtějí porovnat své znalosti, hbitost
a rychlý úsudek s ostatními. Užijí si
zábavu s dalšími chytráky pomocí bzučáků a interaktivní videohry Buzz: Světový kvíz nebo si pomocí vlastního těla
zahrají ping-pong. Těšíme se ve čtvrtek
20. června 2019 od 16 do 18 hodin.

Klub deskových her

Klub deskových her se sejde v pondělí
24. června 2019 od 16 do 19 hodin v budově na náměstí Republiky. I noví zájemci si mohou zahrát klasické či nové
stolní hry (např. Hobit, Krycí jména,
Malá velká království, Trans America,
Hvězdokupy a další). Přihlásit se lze
v knihovně nebo na deskovky@kmol.
cz .

Konec školy

VÝSTAVY
Michal Žíla - (HI)STORY.

Od dubna do června 2019 ozvláštňují budovu
na náměstí Republiky díla Michala Žíly - fotografie vykonstruovaných příběhů s převážně historickou tématikou. Hlavním autorovým záměrem je důraz na dějovou linku, o čemž vypovídá
i příznačný název výstavy (HI)STORY.

Městské památkové zóny a rezervace Olomouckého kraje
V červnu 2019 oživí pobočku Brněnská expozice o městských památkových zónách a rezervacích v našem kraji připravená ve spolupráci
s Národním památkovým ústavem.

Slabikáře

Zalistovat si slabikáři svého dětství nebo se pokochat exotickými exempláři ze všech koutů
světa (Japonsko, Nový Zéland, Čína, …) mohou
návštěvníci pobočky Jungmannova až do konce
června 2019.

Pro všechny mladé zájemce do 15 let,
kteří se stanou čtenáři Knihovny města
Olomouce v posledním červnovém týdnu, mají paní knihovnice připraven malý
dárek.

RNDr. Lenka Prucková
ředitelka

pruckova@kmol.cz
Knihovna města Olomouce,
příspěvková organizace

Rodinný Penzion Majorka
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 Husičkovi měli dceru Marii,
která se po I. světové válce provdala za Františka Koudelku, důstojníka
rakouské armády, který se narodil
v nedalekých Drahanovicích. Marie
Koudelková Husičková byla zvaná podle hodnosti
svého
manžela
„Majorka“.
Dnes je z bývalého statku stylový penzion, který
svým návštěvníkům nabízí ubytování v šestnácti
pokojích. Pro náročné klienty je
připraveno
VIP
apartmá Pekárna,
vybavené stylo-

vým 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 narozenin, rauty a jiné společenské akce.
Pro školení a semináře nabízí penzion vlastní
vybavenou školicí místnost pro 40 osob.

Lázně Slatinice a. s.,
Slatinice 29, 783 42,
www.lazneslatinice.cz,
recepce@lazneslatinice.cz
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Zahájení janovické zámecké sezóny 2019

KULTURNÍ PŘEHLED
ČERVEN 2019

VÝSTAVA
Nádvoří zámku
15. 6. – 16. 6. 2019

VÝSTAVA BONSAJÍ
Zámecká galerie
Do neděle 23. 6. 2019

Výtvarný obor ZUŠ Konice
27. 6. 2019 – 1. 9. 2019

VÝSTAVA UMĚLECKÝCH ŘEMESEL

slavnostní zahájení ve čtvrtek 27. 6. 2019
v 17.00 hodin
po – pá, 10.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hodin, sobota, 10.00 – 12.00 a 13.00 - 17.00
hodin, neděle, 14.00 – 17.00 hodin

AKCE
Areál před zámkem
Sobota 8. června od 10.00 do 16.00 hod.

KONICKÝ DEN ŘEMESEL

Bohatý program k výročí 10 let Mu-

zea řemesel Konicka, z. s.

Dětské atrakce, slavnostní odhalení nového
exponátu, vystoupení kapely Kreyn a šermířů, stánky a řemesla

Zámecký park v Konici
Pátek 21. června od 18.00 hodin

LEGENDY SE VRACÍ

festival rockových kapel hrajících na Konicku v minulosti

Zámecký park v Konici
Neděle 23. června od 13.00 hodin

ŽVÁČKŮV FESTIVAL

XXIV. ročník festivalu dechových hudeb
s doprovodem mažoretek
Vstupné 120 Kč na místě, předprodej v TIC
Konice (tel.: 582 334 987) do 19. 6. 2019
za 100 Kč.
Akce do vyprodání - při zakoupení dvou
vstupenek získáte CD Antonína Žváčka zdarma!

ZÁMEK
Prohlídková trasa:

otevírací doba do 31. 5. 2019 pouze po tel.
domluvě – zajišťuje TIC, po–pá: 9.00–12.30
a 13.00–16.00 hod.
Po dobu prohlídky může být TIC Konice
uzavřeno. Vstupenky zakoupíte v TIC. Doba
trvání prohlídky je 45 minut. Další informace na tel. 739333721, 602934905, nebo
na www.mekskonice.cz.  
Od 1. 6. do 31. 8. 2019 máme hlavní turistickou sezónu v Konici – prohlídky zámku i o víkendech!

KNIHOVNA
V 1. patře konického zámku

Půjčovní doba: pondělí – středa – pátek     
9.00–11.00 a 11.30–16.00

Akce pořádané knihovnou pro aktuální měsíc
(program pro ZŠ a MŠ) najdete na: www.konicka.knihovna.cz

Městské kulturní středisko Konice, Kostelní 46, 798 52 Konice
IČO: 00209988, Banka: 23339701/0100 Komerční Banka
Telefon: 582 397 250, mobil: 601 590 007,
web: www.mekskonice.cz, mail: kultura@konice.cz

Muzeum a galerie v Prostějově ve spolupráci s Galerií umění Prostějov
zve Vás a Vaše přátele do výstavních sálů v hlavní budově muzea
na nám. T. G. Masaryka 2 na vernisáž výstavy

FOTBAL TO JE HRA

115 let SK Prostějov

ve čtvrtek 6. 6. 2019 v 17 hodin

za přítomnosti ambasadora výstavy Pavla Kuky.
S úvodním slovem vystoupí prof. PhDr. Ivo Barteček CSc.
Záštitu nad výstavou převzal primátor
Statutárního města Prostějova Mgr. František Jura.
Výstava potrvá do 28. 8. 2019.
Na akci budou pořizovány obrazové záznamy pro propagační a dokumentační potřeby organizace.
Organizace je zřizována a ﬁnancována Olomouckým krajem.

Letošní zámecká sezóna v Janovicích bude
zahájena v sobotu 8. června 2019. Od 11:00
bude probíhat bohatý program zahrnující
vystoupení mateřských a základních škol
Rýmařovska, Sociálně terapeutické dílny
Buřinka, divadelní představení Městského
divadla Rýmařov Šest žen krále Jindřicha
VIII., pásmo vystoupení volnočasových
útvarů SVČ Rýmařov a ZUŠ Rýmařov
a hudební vystoupení pěveckého sboru Vox
Montana. Připraveny jsou také výtvarné
workshopy, lesní pedagogiku, občerstvení,
předení na kolovrátku, komentované prohlídky a mnoho dalšího.
Můžete se také těšit na novou expozici
Svět janovických Harrachů. Téhož dne dojde také k převzetí správy zámku Národním
památkovým ústavem.

11

12

měsíčník zelených hnutí • 5. 2019 • zelení A DOBA

Červnové kulturní akce ve Velké Bystřici

Červnové kulturní akce ve Velké Bystřici
KÁCENI MÁJA S MÁJOVOU
VESELICÍ

1. 6. (so) 16.00 – 24.00 ● ulice Hliník
Za odměnu, že chlapi svou májku uhlídali,
můžou si ji sami skácet. A večer to společně
na májové veselici oslavíme dobrým jídlem,
pitím a tancem.

DĚTSKÝ DEN A BYSTŘICKÁ
KULIČKIÁDA

2. 6. (ne) 15.00 – 17.00 ● Zámecký park
V neděli odpoledne oslavíme s dětmi jejich
svátek. Zveme je i jejich rodiče do Zámeckého
parku na hry a soutěže o odměny, které budou
mít soutěžící děti spolu s kornoutem zmrzliny
zdarma. Můžou si nechat namalovat obličej,
dát si něco dobrého k jídlu a pití. Současně
s Dětským dnem bude probíhat Bystřická kuličkiáda - oblíbená jarní hra s hliněnkami nebo
skleněnkami pro všechny. Vyzkoušejte si svou
šikovnost i štěstí. Zaručeně se pobavíte a můžete i vyhrát.

PROMÍTÁNÍ V BYSTŘICKÉM
AMFITEÁTRU

7. 6. (pá) 20.00 ● amfiteátr
Občerstvení zajištěno. Změna času promítání
a programu vyhrazena.
Úsměvy smutných mužů přiblíží příběhy
úspěšných chlapů, kteří se přes dno lahve dostali na samotné dno života. Na dno, odkud
vede už jen cesta vzhůru. Na válečné stezce
s chlastem potkává Josef třeba Honzu, bývalého
reprezentanta v triatlonu a účastníka nejtěžšího závodu světa – Ironmana. Úředník a geniální matematik Milan zase věří, že je vyslancem
z vesmíru. Někoho zradila žena, někdo hrál
v německém gay pornu a svůj příběh má i Tomáš, který zašel ve vztahu se svou nevlastní
dcerou až příliš daleko. Všichni z různých
důvodů chlastali ve velkém stylu první ligu,
někdo sám doma jiný jako tahoun v hospodě.
Pod dohledem přísné primářky a v pevném režimu teď společně poznávají, jak lehké bylo
opojnému alkoholu propadnout a jak naopak
těžká je cesta ze závislosti ven. Ze závislosti
už ale cesta ven nevede, jediná šance je nahradit alkohol něčím jiným. Co takhle uběhnout
maraton? Zdroj: csfd.cz

POHÁREK SČDO

7. 6. (pá) 19.30 – 22.00 ● KD Nadační
47. ročník celostátní přehlídky monologů
a dialogů herců amatérských divadel, kdy
v 19.30 vystoupí host přehlídky Divadelní
spolek Kroměříž s temným thrillerem Iry Levina Veroničin pokoj.

POHÁREK SČDO

8. 6. (so) 12.30 – 21.00 ● KD Nadační
47. ročník celostátní přehlídky monologů
a dialogů herců amatérských divadel pokračuje v sobotu odpoledne vlastními soutěžními
bloky s tímto programem:
12.30 – zahájení a jednotlivé soutěžní bloky
20.00 – Vyhlášení výsledků a defilé vítězů
Po roce se do Velké Bystřice opět sjedou ti
nejlepší amatérští herci z celé republiky, aby
změřili svoje síly v monolozích a dialozích.
Všichni museli projít tvrdým sítem oblastních
přehlídek a museli zvítězit, protože taková
jsou pravidla. Oblastní porota může (ale nemusí) v každé kategorii vybrat vítěze (eventuálně další postupující, což je dáno propozicemi, podle počtu zúčastněných v jednotlivých
kategoriích) a tyto poslat do Velké Bystřice
na celostátní finále. A je na co se těšit.
Mnohé letošní účastníky již pravidelní návštěvníci Pohárku dobře znají z minulých
ročníků a jejich jména jsou zárukou vysokých
hereckých výkonů.
Celá akce proběhne v KD Nadační ve Velké
Bystřici.

JSME ZE STEJNÉ PLANETY

8. 6. (so) 9.30 – 24.00 ● Zámecký park a amfiteátr
Páté setkání cizinců z 29 zemí světa, kteří v roce 2015 vysadili své stromy v parku
v rámci projektu Jsme ze stejné planety. Poprvé představíme tři státy společně – Polsko, Německo a Slovensko pod názvem „Dobří sousedé“ a proměníme park v jednu velkou galerii.
Vítáni jsou všichni, kteří mají rádi příjemnou
zábavu, skvělá jídla a nápoje.
Od 9.30 – umělecké kurzy, občerstvení zajištěno od 11.00, od 12.30 výstavy a od 14.00
hudba.

VERNISÁŽ VÝSTAVY PLASTIK
A OBRAZŮ RYTISE KONSTANTINAVIČIUSE

8. 6. (so) 17.00 – 19.00 ● galeriezet
Rytis Konstantinavičius – Nedopovězená místa/Unaccounted places
Litevec polského původu. Absolvent Wrocławské Akademie výtvarných umění v oboru
Keramika a sklo. V současné době pracuje
jako odborný asistent a pedagog. Zabývá se
keramickým sochařstvím a abstraktním malířstvím, jehož hlavním motivem je současný člověk v kontextu společenských proměn
ve světě. V roce 2015 byl zapsán do Guinnessovy knihy rekordů za tvorbu největší keramické nádoby (vázy) na světě. Autor mnoha
individuálních a skupinových výstav polských
i zahraničních.
Výstavu můžete zhlédnout do 25. 7. 2019.
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ZAHRADNÍ SLAVNOST

14. 6. (pá) 15.30 – 18.30 ● Zámecký park
Slavnostní ukončení školního roku se spoustou
zábavy, dobrého jídla a pití v zámeckém parku
spojená s pasováním předškoláků na školáky.
Program:
15.30 – zahájení
16.00 – slavnostní pasování předškoláků
na školáky
17.00 – předškolácká volenka
17.10 – pohádka
18.00 – vypouštění balonků s přáním do nebe
Můžete se těšit na zkrášlovací salon, test rytířských dovedností, tvořivou dílničku, fotokoutek, tombolu, zbrojní salon pro opravdové
muže i výborné občerstvení pro všechny. Zveme všechny děti i dospělé z širokého okolí.
Za deště se akce přesouvá do KD Nadační.

PROMÍTÁNÍ V BYSTŘICKÉM
AMFITEÁTRU

14. 6. (pá) 20.00 ● amfiteátr
Občerstvení zajištěno. Změna času promítání
a programu vyhrazena.
Zlý časy v El Royale Hotel El Royale leží nedaleko jezera Tahoe a prochází skrz něj hranice
dvou amerických států, Nevady a Kalifornie.
Hosté si tak můžou vybrat pokoj v různých
státech unie a porušovat či dodržovat zákony jednoho nebo druhého. Teď už je tento
hollywoodskými celebritami kdysi oblíbený
hotel za zenitem. Jeho slávu připomínají jen
černobílé fotky slavných hostů na zdech, chátrající luxusní interiér, velký jukebox se starými šlágry a neurotický zaměstnanec, který
sám vše udržuje v chodu. Když se v jednom
dni v hotelu sejde pět hostů, je to podezřelé.
Kněz, soulová zpěvačka, dvě dívky a někdo,
kdo na první pohled vypadá jako obchodní
cestující. Podezřelý je i hotel El Royale, který
nejen ve svých stěnách a pod podlahou skrývá
mnohá tajemství. S příchodem noci a dalších
nezvaných hostů bude mít každý z přítomných v El Royale aspoň jednu šanci na vlastní
vykoupení. Než se vše odebere do horoucích
pekel. Zdroj: csfd.cz

KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA

18. 6. (út) 10.30 – 11.30 ● knihovna
Na konci své poslední návštěvy v knihovně
v tomto roce budou prvňáčci pasováni na čtenáře a odměna je nemine.

HANÁCKÉ NASHVILLE

22. 6. (so) 16.00 – 24.00 ● amfiteátr, Zámecký
park
„Bystřické zpívání pod širákem“ - country,
folk, tramp a bluegrass.
Vystoupí – A. M. Úlet, Dallas, Happy To Meet,
MS Band, Noaco, Prolom, Triomat.

Možnost přespání ve vlastních stanech v parku. Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné.

PROMÍTÁNÍ V BYSTŘICKÉM
AMFITEÁTRU

28. 6. (pá) 20.00 ● amfiteátr
Občerstvení zajištěno. Změna času promítání
a programu vyhrazena.

Coco Navzdory prazvláštnímu rodinnému zákazu muziky se Miguel touží stát uznávaným
hudebníkem jako je jeho idol, Ernesto de la
Cruz. V touze dokázat svůj talent se Miguel souhrou neuvěřitelných okolností ocitne
v překrásné a barevné Říši mrtvých. Tam potká okouzlujícího šejdíře Hectora a společně
se vypraví na strhující cestu odhalit skutečný
příběh Miguelovy rodiny. Zdroj: csfd.cz

Kontakt:
Mgr. Martina Žbánková
vedoucí odboru kultury a informací
zbankova@muvb.cz tel: 734 236 506
Město Velká Bystřice
Zámecké náměstí 79, 78353 Velká Bystřice
www.velkabystrice.cz

Za nezávislost justice
Účelem setkání v Olomouci, které 13.
května pořádala komunita 2018 plus
(www.2018plus.cz), bylo dosažení demise Marie Benešové a přijetí 7 pojistek pro
nezávislost justice, jak k tomu již 30. dubna vyzvala iniciativa Rekonstrukce státu.
A které pojistky to jsou? Vláda nebude
zasahovat do nezávislého vyšetřování

a neodvolá nejvyššího státního zástupce,
naopak urychleně posílí nezávislost státního zastupitelství přijetím nového zákona
a zajistí férový výběr státních zástupců.
Dále vláda zákonem posílí nezávislost soudů a zajistí dodržování nových pravidel pro
transparentní výběr soudců, zasadí se o zveřejňování rozsudků soudů všech instancí

a zřídí pracovní skupinu pro nezávislost
justice se zapojením odborné veřejnosti.
Za přijetí těchto požadavků se manifestovalo ve 131 městech a obcích, v Olomouci
je pravidelnou součástí setkání také korunovace lvů před budovou Okresního soudu, na které nechyběli ani vlajkonoši zemí
Koruny české.
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Myslivci na kácení máje

Navazují užší spolupráci s hasiči
Prostory mysliveckého zařízení na Výrovce zaplnili v sobotu
18. května hněvotínští hasiči
společně s myslivci, kteří se zde
sešli na své první společné akci.
Nastoupené účastníky této v historii Hněvotína ojedinělé akci
přivítal předseda MS Blata Hněvotín MUDr. Pavel Andrš nejprve tóny borlice a poté krátkým
slovním uvítáním obsahujícím
pohled do historie obou spolků
i nadcházející oboustranné spolupráci. Za hasiče přivítal účastníky Ing. Josef Novák.

Zleva předseda MS MUDr. P. Andrš, rozhodčí L.
Vymazal, správce P. Pospíšil, hasič Ing. J. Novák

Poté proběhla podrobná instruktáž k připraveným střelbám, které byly součástí
dnešního společného posezení a navázání užší spolupráce. Toto provedl správce
střelnice Pavel Pospíšil a rozhodčí střeleb
Lubomír Vymazal. Po hlasitém provolání
„nadcházející spolupráci zdar “ byl nástup
ukončen.
Celou tuto vzájemnou spolupráci dvou
hněvotínských spolků domluvil za myslivce
Pavel Pospíšil, místopředseda MS, za hasiče Jiří Osladil a Kamil Navrátil.
Že tuto spolupráci myslí všichni vážně,
nejlépe dokázala i samotná příprava celé
akce. Myslivci měli sraz v 8,00 hod. aby
roztopili udírnu a připravili k snídaní uzený kabanos, cigáro a připravili střelnici.
Vrhačku přivezl hospodář MS Pavel Toman
a asfaltové holuby a náboje zase zajistil Lubomír Vymazal.
Hasiči měli sraz v 9,00 hod., dovezli gril
s živáňskou a pití. Správce střelnice osobně
vypisoval seznam střelců a po jeho vyplnění
a podpisu byla malá soutěž ve střelbě za do-

Slavnostní zahájení.

držení všech nařízení bezpečnostních předpisů zahájena. U střelců bez zbrojního průkazu byla prováděna pod dozorem správce.
Celkem bylo přihlášeno 34 střelců. Střílelo se po jedné ráně z každého stanoviště
na celkem deset asfaltových holubů. Nejlepší výsledky z hasičů / žen měla výkonem
šest holubů z deseti možných Petra Hájková
a z mužů sedm holubů z deseti možných
Kamil Navrátil. Blahopřejeme. Z myslivců
se o nejlepší umístění dělili nástřelem 10/10
Jiří Vorálek a Pavel Pospíšil.
Ve 14,30 byly střelby ukončeny a nastala volná zábava. Nakrájená živáňská zaplácla žaludky i těm největším mluvkům
a Výrovkou zavládlo krátké ticho.Což samozřejmě netrvalo dlouho a volná zábava
pokračovala.
Po několika deštivých dnech se sobota
krásně vydařila, od brzkého rána svítilo slunéčko. K povídání toho bylo více než dost
a tak se povídalo a povídalo a čas neúprosně
ubíhal, ale nikomu se domů nechtělo.
Všechno má svůj začátek a konec, tak
i tato akce skončila. Dle vyjádření všech
účastníků k jejich velké spokojenosti,
což bylo také cílem tohoto prvního společného setkání obou spolků. Myslivci
se na oplátku zúčastní kácení Máje, které
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Střelecký deník podepisuje j. Novák za dohledu
správce střelnice P. Pospíšila

Odpolední přátelské posezení

Hasička střílí pod dozorem
správce a rozhodčího

proběhne v prostorách hasičské zbrojnice 25. května.
Zde naši výborní kuchaři Lubomír Vymazal a Miroslav
Špičák uvaří pro návštěvníky
zvěřinový guláš.
Rudolf Krč

Letošního kácení máje v Hněvotíně, které
se konalo v sobotu 25. května se poprvé zúčastnili také členové Mysliveckého spolku
Blata Hněvotín. Tím naplnili přijaté pozvání
zdejšího spolku dobrovolných hasičů, kteří
tuto akci každoročně pořádají a zastřešují.
Myslivci pro návštěvníky této oblíbené akce
připravili kančí guláš, který oživil nabídku
občerstvení a ukázal občanům Hněvotína, že i myslivci pro ně rádi něco udělají.
Jeho přípravě se věnoval Lubomír Vymazal
a Miroslav Špičák s Václavem Labounkem,
dle ohlasů strávníků byl velice chutný.
Krásné počasí, letos konečně bez přeháněk, přilákalo spoustu návštěvníků, mezi
nimi jsem zahlédl také místostarostu Miloslava Antla a starostu Ing. Jaroslava Dvořáka. Dechová hudba Hněvanka dovedla tradiční průvod do připravených prostor zdejší
hasičské zbrojnice, kde byl krom stánků
také připraven pěkný program. Krom zpěváků Hněvanky se jej zúčastnily také místní
mažoretky. Své dovednosti předvedla hasičská družstva mužů, žen a žáků, kteří sklidili
za předvedený útok zvláště velký potlesk.
Od samého začátku byl v dětském obležení postavený skákací hrad a stánek se
sladkostmi a párkem v rohlíku, zvaném Hot
dog. Fronta také byla u stánku s grilovanou
makrelou, která byla v 19 hodin vyprodána a na řadu přišel donešený druhý hrnec
guláše, který vydávali myslivci Štěpán Fill
a Bc. Libor Orava až do pozdního večera.
V 19,30 hod. se všichni přesunuli k místu, kde stála 27 metrů vysoká májka a se
zájmem sledovali její podřezání a skácení do předem stanoveného prostoru. To se
stalo v 19,45 hodin za bouřlivého potlesku.
Tím samozřejmě volná zábava neskončila,
pokračovala do pozdních hodin, kdy se lidé
rozcházeli spokojeni ke svým domovům.
Za každoroční pořádaní této akce patří
velký dík zdejším dobrovolným hasičům,
Hněvance a všem, kteří se na programu
a přípravě dnešní akce jakýmkoliv způsobem podíleli. K dodržování starých tradic
a zvyků budou vždy a rádi také myslivci
nápomocni.
Rudolf Krč

U stánku zleva kuchař Lubomír Vymazal, Štěpán Fill a Bc. Libor Orava.
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Patronka svatá Pavlína pomáhala chránit Olomouc
Patronkou města se stala svatá Pavlína 23. října 1623 poté,
kdy prosebný průvod s jejími ostatky pomohl zažehnat
těžkou morovou epidemii. Ostatky svaté Pavlíny jsou uloženy v chrámu svatého Mořice, kde se nachází její oltář.
Průvod ke cti svaté Pavlíny je pořádán každoročně a je
součástí Svátků města. Svatá Pavlína pocházela z Říma,
kde byla společně se svými rodiči umučena. Pro přijetí
křesťanství byl otec Artemisius sťat a Pavlína s matkou
Kandiou byly ukamenovány.
Jezuita Mikuláš Lancicius přinesl roku 1623 do Olomouce ostatky svaté Pavlíny z římských katakomb. Když
roku 1623 zuřil ve městě strašlivý mor, který si vyžádal
přes 7000 obětí, uspořádala městská rada v neděli 8. října
1623 prosebný průvod s ostatky sv. Pavlíny. Průvod šel
z jezuitské koleje do chrámu sv. Mořice v naději, že světice vyprosí zažehnání nelítostné řádící epidemie. Z vděčnosti, že se tak stalo, zvolila městská rada 23. října 1623
sv. Pavlínu za patronku města Olomouce. Její památka se
připomíná pátou neděli po sv. Duchu.
Pozvání do průvodu přijali také vlajkonoši zemí Koruny
české.

Partner
Zeleného kruhu
Olomouc

Toto číslo vyšlo s podporou Lékárny U černého orla v Prostějově

