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Ekocentrum Iris v červenci
Pojďte sčítat čápy
Kostýmované prohlídky

Vážení čtenáři,
vstoupili jsme do prázdninových měsíců, kdy se
budeme věnovat také odpočinku a ozdravení.
Na řadě míst naopak plánují aktivity, které budou
vyvrcholením jejich celoroční práce. Velmi pestrý
program bude mít třídenní Helfštýnská pouť, kde
můžete sledovat jezdecké souboje, práci kovářů,
navštívit výtvarné a řemeslné dílny či zažít atmosféru hradního tržiště. Čeká nás vycházka do míst,
kde proběhla v roce 1866 Bitva u Tovačova, v Čechách pod Kosířem se již vše připravuje na XII.
setkání mistrů řemesel i mistrů opratí, tedy Josefkol, tentokrát s příjezdem Templářských rytířů.
Komornější formát bude mít vzpomínková akce
u příležitosti 153. výročí bitvy u Lissy a na počest

Drobné památky Nivy

Olomoučtí skauti letí stoletím
TIC Konice

olomouckého kontraadmirála Josefa von Lehnerta. Podle citlivého scénáře Bc. Jána Kadlece se
můžete seznámit s další obcí na Protivanovsku.
Pěkné letní dny přeje
				

Redakce

kulturní akce ve Velké Bystřici
Mohelnický dostavník
Helfštýnské slavnosti
O putovní pohár MS Příkazy

KDYŽ DŘEVO

PROMLUVÍ
28. 6. - 25. 8. 2019

VERNISÁŽ 27. 6. V 17 HODIN

ŠPALÍČEK, UPRKOVA 18
MUZEUM A GALERIE V PROSTĚJOVĚ

Olomoučtí skauti letí stoletím
čti na str.7

Na akci budou pořizovány obrazové záznamy pro propagační a dokumentační potřeby organizace.
Organizace je zřizována a financována Olomouckým krajem.
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Protivanovsko

Stavba vysoké
zvonice
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Drobné památky Nivy

Litinový kříž u silnice
k Otinovsi

Drobné památky Nivy

0 0,5 1

Litinový kříž v dolní
části vesnice

1,5 km

Vesnice Niva leží 5 km jižně od Protivanova, u silnice z Drahan do Sloupu.
Rozkládá se uprostřed náhorní plošiny
Drahanské vrchoviny. Patří do území
regionu Protivanovsko. Je jedinečná
tím, jak se vzpamatovala po vystěhování
a zničení za okupace. Je jedinečná také
tím, že má zachovalou starobylou zvonici, která je dominantou vesnice.
Její katastr má oválný tvar, na jejím
území jsou rozsáhlé lesy, louky a pole.
Vesnicí protéká potok Bílá voda, jsou tu
tři rybníky, Horní a Dolní, Trpínky a bývaly tu dva mlýny a pila. V lese Maršín jsou pozůstatky zaniklé středověké
vesnice Marušín – Maršín. Ves vznikla
ve druhé polovině 13. století za německé
kolonizace Drahanské vrchoviny. První
písemná zpráva o vesnici je z roku 1347,
kdy panství Plumlov přešlo s vesnicí
Hartmanice z rukou Petra z Rožmberka
do vlastnictví Beneše z Kravař. Název
Hartmanice znamená ves lidí Hartmanových, vznikl z osobního jména Hartman.
Dle pověsti měl poslední člen rodu pánů
z Drahan 4 děti – Hartmana, Otu, Bohuše a Maruši, při křtu jim dal pozemky,
na nichž byly založeny dvory a potom
čtyři vesnice – Hartmanice, Otova ves,
Bohušín a Marušín.
Po návratu v roce 1945 byla snaha
vesnici přejmenovat, protože její název
byl považován za německý. Po vyhlášení soutěže, kam přišlo množství názvů,
často kuriózních, jako např. Spálená ves,
Rozbitá ves, Bílá voda, Tyršova ves,
Svobodov, Stalinov, Trpín, Návratov,
nakonec zvítězil návrh řídícího učitele

Rudolfa Boudy na název Niva, podle
pomístního názvu jedné části katastru.
K přejmenování došlo od 1. 1. 1950.

ci, živila je i krejčovina, která nahradila
tkalcovství. Krejčí šili oděvy pro továrny
v Prostějově a Boskovicích.

Na pečeti z roku 1699 měla obec
ve znaku listnatý strom. Přísluší do farnosti Drahany. Jejími majiteli byli v roce
1347 Petr z Rožmberka a potom Beneš
z Kravař. Roku 1384 patřila Petru z Kravař, již tehdy jsou tu připomínány dva
mlýny. V letech 1592–1618 byly v zástavě k panství Rájec. V roce 1590 byly
Hartmanice považovány za nejchudší
vesnici plumlovského panství, s nejšpatnější půdou. V roce 1618 je získal
Maxmilián z Liechtenštejna, bylo tu 37
usedlých. Každý usedlý měl povinnost
udělat za 20 grošů ročně 2000 šindelů
z panského dříví. Liechtenštejnové byli
majiteli vsi až do roku 1848.

K místním drobným památkám patří
zvonice, kaplička, pět litinových a jeden
dřevěný kříž a dva pomníky. Uprostřed
vesnice stojí čtyřhranná zděná dvoupatrová stavba zvonice. Je zastřešená vysokou dlátovou střechou. Zvon byl zrekvírován za I. světové války, v roce 1924
místní pořídili nový zvon. Ten byl opět
zrekvírován za 2. světové války, v roce
1948 získali nový zvon z Brna. Obec
provedla nástavbu zvonice, v roce 1992
byla položená nová střecha podle staré,
je to nejstarší stavba ve vesnici, má pocházet z konce 17. století, dnes je pěkně
opravená.

U silnice v obci stojí kaplička – pokloMezi místní pohromy patřil velký po- na s litinovým křížem. Je to výklenková
žár v roce 1827, kdy vyhořela celá jed- kaplička, která má uvnitř vsazený litinona strana vesnice. Za německé okupace vý kříž, má datování na štítu rok 1774.
byla celá obec vystěhovaná
Kaplička – poklona
podle vyhlášky ze dne 1. 12.
z r. 1774
1942. Stěhovat se začalo již
1. 10. 1942. Za okupace byla
vesnice zničena, její katastr
sloužil jako vojenská střelnice a cvičiště. Po válce se
v roce 1945 vrátila jen polovina obyvatel, část odešla do pohraničí, převážně
do tehdejší obce Německá
Libina. Části vesnice se
nazývají Trpinke, Dědina,
U zvonice, U dolního mlýna,
U rybníka a samota – myslivna. Obyvatelé byli rolní-

Litinový kříž v parčíku u zvonice ze 17.stol.

U zvonice stojí vysoký celolitinový
kříž, má pozlaceného kovového Krista,
před ním je klekátko. Nápis vpředu zní:
„Ke cti a chvále Boží věnován od obce
a Floriana Hrubýho Léta Páně 1870“,
vzadu je nápis: „Objednatel Jan Pírek
starosta z Hartmanic“.
U silnice k Protivanovu stojí litinový
křížek s kovovým Kristem, je v kovové
ohrádce, má nápis: „Ó Bože! Buď nám
hříšným milostiv! Nakladatelé tohoto kříže jsou manželé František a Anna
Hujiček číslo 61 z Hartmanic Léta Páně
1871“.
Litinový kříž
u silnice k Protivanovu

U křižovatky k Otinovsi stojí litinový
kříž, je na něm postříbřená kovová socha
Krista, kříž je bez nápisu.
Další litinový křížek stojí v dolní části
vesnice, vedle pomníku Antonína Švehly. Nápis vpředu zní: „Čest a sláva Tobě
Ježíši, lásko má. Ó vy všichni, kteří okolo jdete, pozorujte a vyznejte, je li bolest
vaše jako bolest má“. Vzadu má nápis:
„Nakladatelé: Ignác a jeho zemřelá manželka Františka Lošťák z Hartmanic
z čísla 44 Léta páně 1871“.
Poslední litinový kříž najdeme u polní cesty do Drahan. Je to vysoký kovový kříž, bez Krista. Stojí u polní cesty,
po níž chodili věřící z Hartmanic do kostela v Drahanech.
U odbočky polní cesty ze silnice
do Vysočan stojí nový vysoký dřevěný
kříž, je na něm kovové Ukřižování Krista, u něj jsou umělé květiny.
Železný kříž u polní cesty do Drahan

Podle starých map zmizelo na katastru
obce šest křížů, které stávaly u dřívějších
polních cest.
V parčíku v centru obce byl postaven pomník obětem 1. světové války. Je
na něm reliéf T. G. Masaryka, pod ním
je nápis „28. října Pomník Svobody“.
Dole jsou tabule se jmény – Oběti války
světové, na kterých je celkem 23 jmen
padlých mužů.
V dolní části vesnice se zachoval pomník Antonínu Švehlovi. Na podstavci
je busta Antonína Švehly, dole má tabuli
s nápisem: „Velikému státníku a vůdci
zemědělského lidu Dru. Antonínu Švehlovi, sedláku z Hostivaře. Na paměť provedené meliorace pozemků v Hartmanicích 1933“. Odhalení pomníku se konalo
10. června 1934, kdy zde byla veliká
slavnost s projevy.
Dřevěný kříž u polní cesty
do Vysočan
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Drobné památky Nivy

ČSOP – Ekocentrum Iris pořádá v červenci tyto akce:

Pomník padlých v první světové válce

Zmizela pamětní deska věnovaná Miroslavu Tyršovi, která bývala na budově
školy.
K technickým zajímavostem patřil
bývalý panský dvůr, který byl rozparcelován v roce 1793. Jeho budovy zanikly, kníže Alois z Lichtenštejna zakázal
stavět na půdě rozparcelovaného dvora,
nevznikla tedy nová vesnička, ale zákaz
nepomohl. Hartmanická chudina si začala stavět na obecní půdě tzv. „clandestinové domky“. Byly to malé chaloupky,
jichž bylo postupně až 71, stavební parcely měly asi 100 m čtverečních.
Za vesnicí stávala panská Potašovna.
Výroba potaše zde probíhala v letech
1763–1851. Potaš zvaná také salajka je
hlavní součástí dřevěného popela, z něhož se získávala vyluhováním. Užívalo
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se jí v barvířství, sklářství, mydlářství
a lékárnictví. Musela být uskladněna
v suchu, v bílých až modravých kusech.
Výroba se pronajímala židům, naposledy
Isaku Schostalovi z Boskovic. Dne 29. 5.
1848 v deset hodin večer potašovna vyhořela a nájemce přišel na mizinu.
Vesnice Hartmanice žila církevním
rokem, odehrávaly se zde masopustní průvody maškar, ostatkové zábavy,
na velikonoce bývalo hrkání, bývaly zde
slavnosti stavění máje. Lidé odtud chodili na procesí a poutě na okolní poutní
místa. Na procesí do Suchdola se chodilo k místu „U obrázku“, na poli na kopci nad rybníkem. Na poutě do kostela
ve Sloupu chodili lidé prosit Pannu Marii o pomoc ve svých starostech těžkého
života na horách, za zdraví své i svých

blízkých a za odvrácení válečných a jiných pohrom.
Na procesí na svatou Annu 26. července se vycházelo „Chodníkem“ za humny
selských stavení do Drahan. Za zemědělskou farmou křížil cestu drobný potůček,
nad ním na vysoké mezi stával dřevěný
křížek se stříškou a obrázkem sv. Anny.
Odtud po krátkém zastavení odcházela
procesí do kostela v Drahanech. Vpředu nesli mladí chlapci křížek, za nimi
následoval zástup zpívající nábožné písně a modlitby předříkávané některým
z účastníků. Dle vzpomínek pamětníků
předříkával dlouhá léta František Soldán, po něm Martin Soldán, známý lidem
jako „stréček Martinek“. Lidé prosili
svatou Annu za dobrou úrodu na polích
a za odvrácení živelných pohrom, kterými Hartmanice odedávna trpěly.
V obecní kronice z roku 1915 je popsán obecní zvyk zvaný Noční hlídka:
„Noční hlídka jest zachována od starých
časů stejná po dnešní den. Obecní sluha
donese halapartnu ráno do domu, u něhož je dle pořadí povinen občan spolu
s obecním sluhou celou noc hlídati. Večer chodili ustanoveni sousedé za dávných časů po obci. Byl-li venku dopaden
mladík, dostal bití nebo byl zavřen“.
Pokud půjdete za památkami Nivy –
Hartmanic, už nepotkáte sousedy s halapartnou, ale najdete zde unikátní památky zasazené do krásné harmonické
krajiny. Prázdninové dny jsou na výlety
do zdejšího kraje nejlepší.
			 Ján Kadlec

akce pro rodiny s dětmi

Kytičkové hrátky

KDY: úterý 2. července od 9:00 do 12:00
KDE: Botanická zahrada P. Albrechta,
Lidická ul.
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.
výlet pro seniory

Vláčkem na Kosíř

KDY: středa 10. července od 7:45 do 16:00
KDE: Slatinice – Ludéřov – Velký Kosíř
Akce je určená jen seniorům. Výjezd turistickým vláčkem až na vrchol Velkého
Kosíře k rozhledně. Ráno sraz v 7:45 na hl.
nádraží ČD v Prostějově, odtud společný
odjezd vlakem do Slatinic. Ve Slatinicích
nastoupíme do kosířského vláčku a pojedeme přes Drahanovice do Ludéřova, kde navštívíme Barokní sýpku. Pokračujeme přes
Lhotu pod Kosířem k rozhledně na vrchol
Kosíře, cestou krátké zastavení u zajímavostí kosířské přírody. Na vrcholu asi hodinová přestávka, pak se vláčkem vracíme
přes Slatinky do Slatinic k vlaku do Prostějova. Zájemci mohou navštívit areál lázní.
Návrat do Prostějova do 16 hod.
Nutno se předem přihlásit a uhradit zálohu
50 Kč, a to v kanceláři Ekocentra Iris (vždy
v Út a Čt od 13 do 16 hod.), nebo v obchůdku Filemon & Baucis na nám. TGM.
akce pro veřejnost

Na Kosíř s kosou

KDY: sobota 13. července od 9:00
do 12:00
KDE: sad Oulehle na V. Kosíři
Společné setkání při sečení a hrabání ovocného sadu Oulehle (Smržicko). Zájemci
si mohou vyzkoušet práci našich předků
- sečení kosami. Všichni pomohou chvíli
hrabat posečené seno. Následně bude pro
všechny připraven piknik v trávě. Čeká nás
i komentovaná procházka sadem, setkání
s botanikem, ovocnářem a dalšími odborníky, zajímavé informace o ovocných sadech
a významu starých krajových odrůd.

Pomník Antonína Švehly

Ráno sraz v 9:00 v sadu u 3. zastavení naučné stezky Velký Kosíř. Vhodný vlak do Čelechovic n. H. odjíždí z Prostějova v 8:02
(nastupujte do posledního vagónu!).
vycházka pro rodiny s dětmi

Kosíř známý neznámý

KDY: úterý 16. července od 8:35 do 15
hod.
KDE: Stařechovice - Slatinky
Vycházka s hravými aktivitami pro děti. Odjezd autobusem do Stařechovic, odtud budeme putovat lesy Velkého Kosíře až do Slatinek. Cestou potkáme nejméně 2 studánky,
zajímavou skalku se zakrslou doubravou,
spočítáme a zkontrolujeme vyvěšené ptačí
budky, zastavíme se v ovocném sadu, kde
nás čeká krátké hrabání sena a piknik v trávě, a pokračujeme lesem do Slatinek.
Ráno sraz v 8:35 na autobusovém nádraží
v Prostějově. Návrat ze Slatinek kolem 15.
hod. Délka trasy 6 km.
akce pro veřejnost

Den pro přírodu na Bělé

KDY: sobota 20. července od 8:00 do 17
hod.
KDE: mokřad Bělá u žel. zastávky Šubířov
Akce na pomoc přírodě na vzácném mokřadu Bělá. Uvítáme všechny dobrovolníky,
kteří se alespoň jeden den v roce chtějí
zapojit do práce pro přírodu. Budeme
hrabat seno a odklízet ho z lokality. Pro
všechny bude připraveno občerstvení,
pro předem přihlášené i teplý oběd.
Všem účastníkům zdarma nabídneme
naše tiskoviny o přírodě regionu.
Ráno společný odjezd vlakem v 8:02
z hl. nádraží v Prostějově do žel. zastávky Šubířov, návrat do Prostějova
do 16:50. Možno se zúčastnit i na kratší dobu.

Busta ministra Švehly na pomníku

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

vycházka
s dětmi

pro

rodiny

Za lesními studánkami

KDY: úterý 23. července od 7:45 do 15
hod.
KDE: Jesenec – Skřípov - Konice
Putování spojené s hledáním lesních studánek mezi Jesencem, Skřípovem a Konicí.
Pro děti budou připraveny hravé aktivity a hledání pokladu. Navštívíme pramen
Romže i studánky Lesního muže. Ráno
sraz v 7:45 na hl. vlakovém nádraží v Prostějově, odjezd vlakem do Jesence. Návrat
z Konice kolem 15. hod. Délka trasy 8 km.
Poplatek 30 Kč za dítě.
vycházka pro rodiny s dětmi

Okolím Podhradského
rybníka

KDY: úterý 30. července od 8:40 do 15
hod.
KDE: Plumlov
Trasa vycházky povede částečně kolem
Podhradského rybníka, poté odbočíme
do lesa Obora. Pro děti budou připraveny hravé vodní a lesní aktivity. Ráno sraz
v Plumlově v 8:40 (odjezd vhodného autobusu z Prostějova v 8:15, stan. č. 11). Ukončení vycházky opět v Plumlově do 13 hod.
Délka trasy 5 km.

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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Podvečerní kostýmované prohlídky s hudbou na hradě Šternberk
V sobotu 13. července 2019 se na hradě Šternberk uskuteční akce s názvem „Podvečerní kostýmované prohlídky s hudbou“.
Podvečerní prohlídky nabídnou všem návštěvníkům návštěvu hradu Šternberk v odpoledním
a podvečerním čase. Začátky jednotlivých prohlídek budou v 16, 17, 18 a 19 hodin. Hradem
budou provázet průvodci oblečení v historických
kostýmech a jejich výklad bude zaměřen na historickou módu, stolování a život na hradech
a zámcích v minulosti. Návštěvníci se dozvědí
rozšířené a zajímavé informace z naší historie.
Součástí každé prohlídky bude hudební vystoupení v hradní kapli. Se svým repertoárem
se představí Komorní duo ve složení Mariia
Mikhailova – flétna a Libor Janeček – kytara.
Na pořadu bude barokní a klasická hudba českých i zahraničních skladatelů (František Benda,
Josef Mysliveček, Ivan Jelínek, Benedetto Marcello, Johann Sebastian Bach, Francesco Molino,
Mauro Giuliani a další).
Mgr. Jan Gottwald

Prázdniny začínají, pojďte sčítat čápy
Mladí čápi
na hnízdech před
vylétnutím trénují let.
Foto: Luboš Mráz
(naturfoto.cz)

na birdlife.cz/capi. O víkendu, o dovolené,
na výletech, kdykoli kolem nějakého pojedete. A pokud máte hnízdo v těsné blízkosti,
pozorujte, co se na něm děje a kdy mladí vylétnou. Svá pozorování (i opakovaná) nezapomeňte zadat na web čapích hnízd, kde si
můžete najít i nejbližší hnízda ve svém okolí. Pokud jste příznivci mobilních aplikací,
zjištěné údaje můžete zadat hned u hnízda
i bez internetového připojení pomocí aplikace Avif Mobile!
Jak se zapojit do sledování čapích hnízd?

Vážení přátelé, příznivci čápů,
dětem právě začaly prázdniny, blíží se čas
dovolených. Zpříjemněte si dovolenou či
výlet pozorováním čápů a pomozte ornitologům sčítat mláďata na hnízdech. V tomto
období jsou již dobře pozorovatelná a právě
počet velkých mláďat na hnízdě před vylétnutím je klíčový pro hodnocení úspěšnosti
celé hnízdní sezóny. Svá pozorování můžete
vkládat přímo v terénu pomocí mobilní aplikace Avif Mobile nebo je zanést následně
na web čapích hnízd www.birdlife.cz/capi.
Za pomoci více než 580 dobrovolníků se
již letos podařilo alespoň jedenkrát zkontrolovat 90 % všech hnízd v Česku. O více než
700 hnízdech mají ornitologové informaci,
že jsou obsazená, na 369 jsou hlášena mláďata. Kolik mláďat z hnízd vylétne, ukáže
však až následující měsíc. „Nastává ideální
čas pro sledování malých čápat. Ta se již
na hnízdě staví a i ze země jsou dobře pozorovatelná“, vysvětluje Gabriela Dobruská
z České společnosti ornitologické. „A právě pozorování v této době, před vylétnutím,
jsou pro stanovení hnízdní úspěšnosti ta nejdůležitější“, pokračuje Dobruská.
Kolik mladých čápů zdárně z hnízd vylétne? Jaké jsou ztráty na mláďatech? „Abychom na tyto a mnoho dalších otázek mohli
odpovědět, potřebujeme znát počet mláďat

v jednotlivých hnízdech před jejich vylétnutím. Čím více kontrol, tím lépe,“ uvádí
Dobruská. Spojte příjemné s užitečným
a naplánujte si napínavý výlet k čapímu
hnízdu. Budou tam čápata? Kolik? Nechte děti stát se průzkumníky. Objev čapího
hnízda pro ně bude odměnou.
Přidejte se k ostatním, sledujte Čapí hnízda a pomozte psát kroniku čapích hnízd
Mladé čápy poznáme od dospělých podle
šedého zobáku a nohou.
Foto: Jan Ševčík (naturfoto.cz)

Vydejte se k hnízdu ve svém okolí a zjistěte, zda jsou na něm mláďata a jak velká
– v prachovém šatě či se již podobají svým
rodičům. Velká mláďata poznáte podle šedých nohou a šedého zobáku. Své pozorování zapište na birdlife.cz/capi. Pokud
budete mít fotografii, můžete ji také přidat.
A pokud čápa neuvidíte? Zadejte „čáp nepozorován“. Jen tak bude jasné, že hnízdo
bylo kontrolováno. I negativní pozorování
má velký význam. Pokud si na výlet berete
mobil, můžete pozorování i s fotkou zadat
přímo u hnízda pomocí aplikace Avif Mobile!.
Kontakt
Gabriela Dobruská,
dobruska@birdlife.cz, 724 687 996

Olomoučtí skauti letí stoletím
Sestry a bratři, kamarádi a kamarádky, děkuji
všem,
kdo se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravách a organizaci akce „Olomoučtí skauti letí
stoletím“ i těm, kdo se této akce dne 7. a 8. 6. 2019
osobně zúčastnili. Děkuji Korytovi za zajištění
a zhotovení nové vlajky Ostřížů, která poprvé zavlála na Horním náměstí dne 8. 6. 2019, skupině
Old Scout Boys ve složení Franta Martínek (Makys), Zdeněk Pulkert (Pulec) a Jirka Kropáč (Toranc), která zahrála v podvečer i v průběhu táborového ohně, Budkovi a spoustě dalším za přípravu
táborového ohně. Stoleté výročí je jednou za 100
let. Kdo to nyní prošvihl, musí počkat na další J.
Přeji všem krásný den.
Vodomil.
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Knihovna města Olomouce

Šternberský klášter a 20 let Handkeho spolku
Severomoravské městečko Šternberk mají
lidé spojeno především se slavným závodem
Ecce Homo, nebo jednou z památek, které
dotváří neopakovatelné panorama města.
Kromě hradu je to jistě i kostel a stále trochu
opomíjený klášter, ze kterého se však v posledních letech stává další významná šternberská dominanta, na čemž má velký podíl
také Handkeho spolek.
Ve šternberském podhradí stojí kostel
už od nepaměti, vždyť i první písemná
zmínka o městě z roku 1296 se týká právě
kostela. Význam Šternberka ještě vzrostl,
když v roce 1371 tehdejší majitel panství
arcibiskup Albert II. ze Šternberka, mimo
jiné poradce a velvyslanec Karla IV., pozval
do města řád augustiniánů-kanovníků, kteří
zde založili klášter.
Augustiniáni ovlivňovali směřování města
další čtyři století, během kterých byl klášter
vypálen husitskými vojsky a utrpěl značné
škody i ve třicetileté válce. Teprve mír v 18.
století umožnil kanovníkům vystavět honosný klášter, který se zachoval až dodnes.
V roce 1769 se kanovníci rozhodli oslavit
blížící se výročí 400 let od založení kláštera, zbourat malý a tmavý kostelík a na jeho
místě vybudovat nový honosný. Pozvali si
proto významného severomoravského stavitele Mikuláše Thallera, který však v tom samém roce náhle umírá. Touto okolností byla
stavba odložena až na rok 1775, kdy probošt
Aurelius Augustin získal povolení zbořit starý kostel. Protože často navštěvoval své spolubratry v Brně, oslovil místního architekta
F.A.Grimma. Ten vzhledem k pokročilému
věku již neprojektoval, ale ze známosti proboštovi vyhověl a celý projekt zrealizoval.

Tato monumentální stavba uchvacuje především svou širokou klenbou, která svými
rozměry přivádí k údivu i odborníky. Dokázala bez jakékoliv újmy přečkat požár varhan a vydržela i tisíce litrů vody, které na ni
během minulého režimu dopadaly dírami
ve střeše (viz foto).
„Po sametové revoluci skupina mladých
lidí pochopila, že nově nabytá svoboda neznamená skrytě kritizovat, ale přemýšlet,
jak napomoci záchraně a využití památek.
V roce 1999 jsme proto založili Handkeho
spolek, které ve spolupráci s Římskokatolickou farností Šternberk a Městem Šternberk
začal opravovat a kultivovat prostory kláštera, a o čtyři roky později jsme je začali i postupně představovat veřejnosti,“ vzpomíná
zakladatel Handkeho spolku a průvodce
v klášteře Josef Knopf.
V současné době Handkeho spolek v klášteře pořádá zážitkové prohlídky, umocněné
prezentací různých hudebních nástrojů, ať
už bezprostředně souvisejících s klášterem
(např. varhany), nebo i nástrojů používaných
v lidové hudbě (např. dudy v kulisách loutkového divadla). Dále spolek pořádá různá komorní
divadelní představení, koncerty a výstavy, do kterých
se zapojují především studenti středních škol. „Nejen
klášter, ale i malé památky
v okolí pro nás mají velkou
hodnotu, proto jsme převzali patronát i nad těšíkovským kostelem,“ vysvětluje
další aktivity spolku jeho
člen Jakub Smyčka.
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Handkeho spolek před 20 lety zachránil
a zbavil červotoče varhany v tomto kostele.
Letos na jejich práci navázali studenti Střední umělecké školy varhanářské v Krnově
a pod vedením svého pedagoga Jiřího Krátkého provedli údržbu těchto varhan.
Šternberský klášter je otevřený veřejnosti
každý den od 10 do 16 hodin, bližší informace najdete na webu www.handke.cz nebo
na facebookové stránce Šternberský klášter.
V roce 2019 naši kulturní činnost v rámci
projektu „30 let demokracie a 20 let Handkeho spolku ve Šternberku“ finančně podpořilo Město Šternberk, Olomoucký kraj a MAS
Šternbersko.
Ve Šternberku dne 26. 6. 2019
Handkeho spolek
IČO: 69600911
Farní 50/3, 785 01 Šternberk
E-mail: handke@seznam.cz
Mobil: (+420) 604 591 340

Stav střechy šternberského
kostela v 60. letech
(Foto: Archiv
Handkeho
spolku)

Půjčovní doba o prázdninách se nemění, v dětském oddělení a na pobočkách bude dokonce
rozšířeno půjčování i na dopolední hodiny. Pouze
v sobotu bude zavřeno. Drobné stavební úpravy
na pobočkách Jungmannova a Holice budou znamenat jejich uzavření první červencový týden.

Frodova velká
do Mordoru

prázdninová

výprava

Staňte se v období 1. července až 29. srpna 2019
malým hobitem a vydejte se do všech koutů Středozemě, kde na Vás čekají úkoly, které prověří
nejen statečnost a vytrvalost, ale i důvtip při překonávání překážek. Začněte v čítárně v budově
na náměstí Republiky a bojujte proti mocným
nepřátelům a zachraňte celou Středozemi. Všichni hrdinové mezi 9 a 99 lety budou odměněni, tři
nejstatečnější (vylosovaní 30. srpna 2019) obdrží
dinosauří tašku, Sauronův Prsten moci a roční registraci do knihovny zdarma.

Origami záložka do knihy

Snadno a rychle si každý návštěvník pobočky Brněnská může o prázdninách kdykoliv v průběhu
půjčovní doby vyrobit svoji vlastní jedinečnou
origami záložku do knihy.

Cestujeme se Čtyřlístkem

V půjčovní době pobočky Brněnská si navíc děti
mohou zasoutěžit se známými seriálovými postavičkami ze Čtyřlístku. Tentokrát na téma cestování.

Knihohraní

Pro děti s doprovodem rodičů či prarodičů jsou
připraveny v dětském oddělení v budově na náměstí Republiky výtvarné dílničky inspirované
oblíbenými dětskými knihami. Ve středu 10. července 2019 vyrobíme spolu s Malým princem
papírovou růži, ve středu 17. července 2019 postavičku kofoláčka s holčičkou-strašidlem Martinou. Vždy od 9:30 hodin.

Putování s pohádkou

Pobočka Jungmannova zve po celé prázdniny každou středu (od 10. července 2019) od 9:30 do 11
hodin rodiče či prarodiče s dětmi od 3 do 9 let
na Prázdninové putování s pohádkou. Připraveny
jsou pohádky, hádanky, soutěže, písničky a další
překvapení. Knihovnice se těší na všechny příznivce tříhlavých draků, krásných princezen, ošklivých čarodějnic a hloupých Honzů. Setkání 10.
července a 21. srpna 2019 jsou zaměřena na úplně malé děti v rámci akce Book start.

Relaxační odpoledne

Studenti Střední umělecké školy varhanářské v Krnově se svým
pedagogem provádí údržbu varhan v těšíkovském kostele (Foto:
Archiv Handkeho spolku)

V budově na náměstí Republiky provedeme zájemce metodami, pomocí kterých můžeme zvládat úzkost, starosti a stres. Ve čtvrtek 1. srpna
2019 v 16 hodin si lze vyzkoušet techniku relaxačního kreslení – zentangle, antistresové omalovánky nebo kreslení mandal. Nutno se přihlásit

předem na 585 545 123 nebo dospele@
kmol.cz.

VÝSTAVY
Na pobočce Brněnská vystavuje do konce
srpna v rámci 25. ročníku Dnů nevidomých
na Moravě slabozraký fotograf Lubomír
Pavelčák. Autor vidí jen na jedno oko
a často fotografuje přes silné sklo svých
brýlí. Proto jsou okraje fotografií hodně
rozostřené, jen střed je jasný. Tím se však
fotografie stávají divácky velmi zajímavé.
Neformální setkání s autorem proběhne 1.
července 2019 ve 14 hodin.

Budovu na náměstí Republiky oživují snímky
členů fotografické sekce Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci – např. J. Flusek,
K. Hula, D. Krajčí, R. Kratochvil, Z. Vích, J.
Vykydalová, L. Pecha, J. Beran, S. Páleník,
G. Foret, R. Paruza, S. Jadrný, F. Rabčan, M.
Dlábek.
Na pobočce Jungmannova se přeneseme se
snímky mladého fotografa Martina Benčíka
již podruhé do Hluboček jejich okolí.
RNDr. Lenka Prucková, ředitelka
pruckova@kmol.cz
Knihovna města Olomouce,
příspěvková organizace
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Červencové kulturní akce ve Velké Bystřici
PROMÍTÁNÍ V BYSTŘICKÉM AMFITEÁTRU – ŽENY V BĚHU

12. 7. (pá) 21.00 ● amfiteátr
Kinoamfík uvádí českou komedii.
Občerstvení zajištěno. Změna času promítání
a programu vyhrazena.

KULTURNÍ PŘEHLED

BYSTŘICKÉ KULTURNÍ LÉTO

ČERVENEC – SRPEN 2019

VÝSTAVY
Zámecká galerie
27. 6. 2019 – 1. 9. 2019

VÝSTAVA UMĚLECKÝCH
ŘEMESEL

Anna Halíková, Ivana Škrancová, Pavlína
Palme, Renata Eldmanová, Karel Ettl, Vojta
Hurych, František Moravec
krajka, hedvábí, dřevo, sklo, keramika, artquilt
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

KONCERT
Pátek 5. července v 19.00 hodin
Koncertní sál zámku

ENSEMBLE FRIZZANTE
vokální soubor

Koncert v rámci 13. ročníku festivalu Klášterní hudební slavnosti
Vstupné 120 Kč na místě, předprodej v TIC
Konice, tel.: 582 334 987

AKCE
Zámecký park a zahrad
Pátek 12. července od 14.00 hod.

PRÁZDNINOVÉ ODPOLEDNE SE
SRDÍČKEM

Kapela Hubertus, zvířátka z ochrany fauny
Pateřín, modelování zvířátek z balónků, malování na keramiku - Galerie u kocoura, dětský kolotoč, cukrová vata, točená zmrzlina
- PoHanka Dzbel, pohybové hry, tvůrčí dílna,
skákací hrad, v 17:30 hodin na zahradě před
zámkem pěnová atrakce SDH Konice.
Vstupné dobrovolné

Areál chovatelů za Kružíkovou ulicí
Sobota 17. srpna, 9.00–18.00 hodin
a neděle 18. srpna, 8.00–16.00 hodin

POZVÁNKA ČSCH NA VÝSTAVU

Český svaz chovatelů, Z. O. Konice zve veřejnost na místní prodejní výstavu králíků,
holubů, drůbeže a exotického ptactva. Čeká
vás bohaté občerstvení, velká a malá tombola, pro děti nafukovací hrad a jízda na konících.

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

ZÁMEK
Od 1. 6. 2019 do 1. 9. 2019 je otevřeno
od pondělí do pátku 9.00–12.30 a 13.00–
16.00 hod., v sobotu 9.00 – 12.30, 13.00 –
17.00 hodin a v neděli 14.00 – 17.00 hodin.
Prohlídková trasa zámku Konice a expozic (včetně největší sbírky seker zapsané
do světové Guinessovy knihy rekordů) probíhá s průvodcem. Začátek prohlídky je
vždy v celou hodinu, kromě 12.00 hodin.
Poslední prohlídka je hodinu před ukončením otevírací doby. Minimální počet
na prohlídku jsou 3 (bez slev 2) osoby.
Doba trvání prohlídky je 45 minut. (Po dobu
prohlídky mohou být TIC a galerie uzavřeny,
děkujeme za pochopení). Vstupenky zakoupíte v TIC.
Informace: 582 334 987, 739 333 721,
602 934 905 – správce zámku.

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

Partner
Zeleného kruhu
Olomouc

13. 7. (so) 15.00 – 24.00 ● amfiteátr, Zámecký
park, Zámecké náměstí
Osvětová beseda Velká Bystřice ve spolupráci
s městem Velká Bystřice a za podpory Olomouckého kraje si vás dovoluje pozvat do amfiteátru Velká Bystřice na 3. ročník Bystřického kulturního léta.
Program:
15:00     Michaela Doleželová a Roman Vencl:
Dobrodružství na ostrově Čičidžuma
pohádka nejen pro děti (ŠOK Šternberk)
16:30    Soutěž dětí O páže markýze Bykulé
17:00    Jamtour folk
18:00     Soutěž dospělých O markýze Bykulé
19:00     Jan Váchal: Madam Colombová zasahuje (ŠOK Šternberk)
21:00     No Limit

SVATOANENSKÉ ODPOLEDNE

16. 7. (út) 14.00 – 18.00 ● Dům pokojného
stáří sv. Anny
Společné setkání zaměstnanců a obyvatel sv.
Anny s jejich rodinnými příslušníky. Setkání
zahájí mše svatá a na následné zahradní slavnosti všichni posedí při pěkné muzice hudební
skupiny Magnet s občerstvením a domácími
koláčky, které napečou obyvatelé domova.
V případě nepříznivého počasí program proběhne ve společenské místnosti.

PROMÍTÁNÍ V BYSTŘICKÉM AMFITEÁTRU – OSM HROZNÝCH

19. 7. (pá) 21.00 ● amfiteátr
Kinoamfík uvádí americký westernový thriller
od Quentina Tarantina. Film není vhodný pro
děti!
Občerstvení zajištěno. Změna času promítání
a programu vyhrazena.

PROMÍTÁNÍ V BYSTŘICKÉM AMFITEÁTRU – SNĚHOVÁ KRÁLOVNA – V zemi zrcadel

26. 7. (pá) 21.00 ● amfiteátr
Kinoamfík uvádí animovaný dobrodružný
film.
Občerstvení zajištěno. Změna času promítání
a programu vyhrazena.

VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ
LENKY HASNÍKOVÉ JUREČKOVÉ

27. 7. (so) 17.00 – 19.00 ● galeriezet, Zámecké nám. 775
Lenka Hasníková Jurečková – Inspirace
folklorem
Lenka Jurečková pochází ze Bzence. Žije
v Praze. Absolvovala výtvarnou výchovu
a český jazyk na PdF UP v Olomouci a PdF
MU v Brně.
Folklorní tradice se pro ni stala dominantním
námětem tvorby (kresby a malby) už od dob
studií. Inspiraci čerpá v živém folklorním dění
jihovýchodní Moravy a přilehlých částí moravsko-slovenského pomezí.
Figurativní motivy s typickými tanci, muzikanty, mužskými a ženskými sbory na obrazech často doplňují motivy krajinné – pole, vinohrady, mlýny i kapličky. Doposud připravila
více než 40 autorských výstav hlavně na Moravě, ale i v Praze nebo v zahraničí.
Výstava potrvá do 26. 9. 2019
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
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Hanácké léto na kolejích obnoví pravidelný provoz osobních vlaků
do Tovačova

44. MOHELNICKÝ
19

Hurvínek M131_1454 v Uhřičicích

Už od roku 2007 se můžete po tratích (nejen)
střední Hané několikrát ročně svézt historickými
vlaky, které na trať vypravuje spolek Kroměřížská
dráha. Od roku 2014 také můžete v předem vyhlášených termínech navštívit unikátní muzeum se
železniční tématikou v prostorách lokomotivního
depa na kroměřížském nádraží.
A protože se jak historické vlaky, tak i muzeum
těší rostoucí oblibě, členové spolku o letošních letních prázdninách učiní velký krok k tomu, abyste
se s nimi mohli ve vlacích i muzeu potkávat častěji. Díky spolupráci s Olomouckým krajem, Mikroregionem Střední Haná, městy Kroměříž, Kojetín,
Tovačov, ale i řadou dalších partnerů spolek 29.
června 2019 zahájí zcela nový projekt. Tím jsou
pravidelné sobotní historické vlaky, které jako pomyslný most propojí Kroměříž s Kojetínem a Tovačovem a nabídnou tak turistům i ostatním zájemcům o svezení novou přímou vlakovou linku.
V případě trati Kojetín – Tovačov tím zároveň dojde po téměř 40 letech k obnovení pravidelného
zajíždění osobních vlaků do Tovačova, kde doposud jezdily pouze příležitostné vlaky vypravované
právě Kroměřížskou dráhou.
„Původně jsme tento projekt chtěli nazvat MEZIZÁMECKÝ EXPRES, protože jak Kroměříž,
tak i Tovačov a Chropyně, kam původně také
měly naše vlaky zajíždět, se mohou pyšnit nádhernými zámky, které rozhodně stojí za návštěvu.
Ale kvůli téměř celé léto trvající výluce trati mezi
Kojetínem a Přerovem jsme nakonec museli zajíždění do Chropyně oželet. Snad se Chropyně podaří příští rok. Zároveň jsme si ale uvědomili, že
věhlasné zámky nejsou zdaleka jedinými lákadly,
které může Kroměříž i Tovačov svým návštěvníKrokodýl M286 0044 v Uhřičicích
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DOSTAVNíK
Pořádá agentura
Pavel Aligátor
Nenkovský
IČO: 40322823

otevřeno pro veřejnost Muzeum Kroměřížské dráhy v kroměřížském lokomotivním
depu.

kům nabídnout.“, říká místonáčelník
spolku Kroměřížská dráha a zároveň
koordinátor provozu vlaků, Rostislav
Kolmačka.

Jízdní řád vlaků je uveden níže, ceny jízdného se pohybují od 50 Kč pro dospělého
za celou trasu z Kroměříže do Tovačova až
po 10 Kč za nejkratší úseky. Děti od 6 to 15
let zaplatí přibližně poloviční sumu. Přeprava kola stojí 30 Kč, důležité je ale také
upozornit, že ve dnech od 6. do 20. července a 31. srpna nebude přeprava kol ve vlaku
z prostorových důvodů možná.

Slavnostní zahájení provozu historických vlaků zajistí 29. června větší
třívozová souprava oblíbených červených motoráčků „Hurvínek“, z nichž
dva vozy na Hanou přijedou až ze
slovenské Žiliny. O dalších sobotách
až do 31. srpna 2019 pak budou spoje vedeny vždy samotným „Hurvínkem“ nebo elegantním rychlíkovým
„Krokodýlem“, který disponuje větším prostorem pro přepravu kočárků
a jízdních kol.

Podrobné informace o jízdách vlaků, stejně jako výčet dlouhodobých turistických
lákadel ve všech městech a obcích při trati,
ale i přehled jednorázových akcí, které můžete v době provozu vlaků navštívit, najdete
na webu www.protototypy.cz/tovacovka.

Ve všechny dny provozu vlaků také
bude v době vždy od 9 do 17 hodin

303/334 Kroměříž – Kojetín – Tovačov a zpět
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Festival se koná za finanční podpory Olomouckého kraje, města Mohelnice a
Nadace Život umělce. Záštitu nad festivalem převzal hejtman Olomouckého
kraje Ladislav Okleštěk.

29. 8 .–1. 9. Bouzov – Loštice – Mohelnice
ALIBABA, andromeda, ANTIKVARTET, BANJO BAND IVANA MLÁDKA,
BONSAI Č. 3, BRZDAŘI, ČERNÝ ČAJ, DANiela UlriCHOVÁ,
DAVID VYSLOUŽIL & ACOUSTIC IRISH, DOMINIKA, EPYDEMYE,
FUNNY FELLOWS SK, GRUPA FURMANA PL, HLUBOKÉ NEDOROZUMĚNÍ,
HOBOES REVIVAL ALVA, HUMÉNEČKO, JÁ NEVÍM, JACK`S BAND,
JAMIE MARSHALL & THE AMPLIFIED ACOUSTIC BAND, JOE PAK TRIO,
LÍSTEK, LOKÁLKA, MADALEN, MARIEN, MAROD,
NEVERMORE & KOSMONAUT, NEZMAŘI, PAVEL HELAN TRIO,
PĚTNÍK, PETR BENDE & BAND, PETRA ŠANY ŠANCLOVÁ, PODJEZD,
POUTNÍCI, POZDNÍ SBĚR, PROČ NE BAND, RENÉ MATLÁŠEK,
ROBERT KŘESŤAN, ROLNIČKY SK, SELF MADE, SEMTAM,
SLÁVEK JANOUŠEK, SMOLAŘI, STRÁNÍCI a MÍRA OŠANEC, ŠANSONIKA,
ŠPUNT, TERRAKOTA, THE ADDAMS SISTERS, THE VACUUM BALL,
TŘEBONŠTÍ PIŠŤCI, TŘI VYKŘIČNÍKY, VEGET, VLASTA REDL & KAPELA,
VODNÍCI, ZRCADLA CZ, ZUZANA A SPOL., ŽALMAN A SPOL.,
ŽAMBOŠI a další.
Čtyři scény, soutěž kapel a filmová soutěž, dostavnická pošta, hlídání dětí s programem,
divadlo pro děti i dospělé, osadní táborový oheň, nedělní mše …

Mediální
partneři:
Sponzoři:

www.mohelnickydostavnik.cz
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O putovní pohár MS Příkazy

Helfštýnské slavnosti

Krátce k mé cestě. Na webu bylo zahájení v 8,00 hod., tak jsem z Olomouce
vyrazil svým důchodcovským tempem
na které je má dvacetiletá felicie zvyklá
v 7,15 hod. k Příkazům. Samozřejmě jsem
počítal s objížďkou, kterou jsem zjistil
v dubnu při návštěvě výstavy trofejí. Musím pochválit silničáře, ale i pořadatele
střeleb, kteří objížďku řádně vyznačili.
A tak jsem kýženého cíle střelnice dosáhl
v 7,45 hod.
Přijel jsem právě, když po přípravě
střelnice a zázemí, členové MS snídali.
Na stole dvě domácí bábovky, kafíčko
a veselá nálada. Byla tím nejlepším signálem, že akce je připravena a proběhne
v příjemném prostředí i zázemí. Protože
jsem byl krátce po snídani, pozdravil jsem
se se všemi a podíval se po jednotlivých
stáncích, co mají pro střelce a návštěvníky připraveno. Jelikož bylo celkem chladno, tak jsem svou pochůzku začal u roštů,
na kterých se již opékaly makrely, které
opékal jednatel MS Martin Peřina, Jiří
Přidal a Radoslav Prášil. Stánek s masem
a udírnu obhospodařoval známý šprýmař
Ladislav Potoček a Arnošt Malenovský.
Jejich dnešní nabídku tvořila uzená klobása, uzená krkovička a opékané makrely. Tradiční srnčí guláš, na který byla již
od rána fronta kastrůlkářů z dědiny, letos
vařil Petr Vaca a Pavel Majer. O jeho výdej a prodej se staraly Jana Sedláková,
Zdenka Klimešová a Pavla Faxová. Výčep obsluhovala jako každý rok sehraná
dvojka Lenka a Jana Piterková.
Mezi tím dorazili střelci a zapisovatel Ing. Stanislav Bartoň měl plné ruce
práce. Samozřejmě nemohu zapomenout
na finančního hospodáře Václava Klimeše, který měl celou tuto dnešní akci pod
bedlivou kontrolou a každý i sebemenší
požadavek účastníků se snažil splnit.
Teď k tomu hlavnímu. Sedmatřicet přítomných střelců, z toho byla jedna žena,

Studio Bez kliky ve spolupráci s Muzeem
Komenského v Přerově a zapsaným spolkem Helfštýn pořádá ve sváteční dny 5. až
7. července Helfštýnskou pouť. Těšte se
na bohatý program plný vystoupení, řemesel a výtvarných dílen.
Třídenní akce začne v pátek 5. července.
Mimo běžně zpřístupněné hradní expozice
historické mincovny, archeologie a uměleckého kovářství Helfštýn oživí řemeslníci
a kumštýři ze širokého okolí. Řemeslný jarmark vyroste na II. nádvoří a nabídne přehlídku rukodělné výroby. Různé techniky
a materiály představí tvůrci osobně. Těšit se
můžete na výrobky z proutí, keramiky, kovu
a mnohé další. Na III. nádvoří v blízkosti historické kovárny zaplanou ohně výhní
a kováři rozezní hradní kovadliny. Pořadatelé chystají také výtvarné a řemeslné dílny pro celé rodiny. Památku na pouť si tak
nemusíte kupovat, ale můžete si ji rovnou
sami vyrobit. V zábavné části programu
vystoupí principál Studia Bez kliky se svou
show o historii zbraní, děti potěší loutková
divadla. Vynikající ekvilibrista Jan Hlavsa
z Cirkusu LeVitare pobaví, ale i ohromí,
když nad svou hlavou rozpohybuje vše
od kuželek, přes nože až po hořící kolíky.
V jeho škole žonglérského umění si zájemci vyzkouší jednotlivé disciplíny na vlastní
kůži. Část akce se odehraje i nad helfštýnskými hradbami. Programu zpestří představení dravců s výkladem mistra sokolníka.
O vrchol akce se postará jezdecká skupina
Kvintána. Ohromí i rozesměje svými kousky na koních, do kterých zapojí i odvážlivce
z publika. Naopak prostor ke zvolnění a zamyšlení poskytne venkovní ekumenická
bohoslužba s přímluvami za mistry kováře..
Muzeum Komenského v Přerově

O putovní pohár MS Příkazy
V sobotu 4. května se na střelnici Mysliveckého
spolku Příkazy zvané SAFARI konal tradiční již
19. ročník Veřejné střelecké soutěže O putovní
pohár MS Příkazy. O této oblíbené střelecké akci
byla také informována místní veřejnost, plakáty
a na webových stránkách OÚ Příkazy, kde jsem
se to také já dočetl. Členové ČMMJ OMS Olomouc jsou o těchto akcích informováni ve svém
oblíbeném Zpravodaji. Propagace je sice velká,
škoda jen, že termín je shodný s konáním Okresního střeleckého přeboru. Ale i tak musím ocenit
obětavost předsedy OMS Olomouc Jana Nastoupila a Jaroslava Konečného, kteří alespoň krátce
tuto akci navštívili a pozdravili se s organizátory
i přítomnými členy MS a přáteli.
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Ranní nástup

přivítal jménem MS Příkazy a svým ředitel závodu pan Vladimír Bluma, společně s místopředsedou MS a střeleckým
referentem Tomášem Veverkou a předsedou MS Zdeňkem Čapkou. Vážená dámo,
vážení pánové střelci, dovolte, abych vás
přivítal na naší střelnici. Už zas je to bohužel rok, co jsme se neviděli, a už je to
19. ročník. Hlavně pro nás dříve narozené
je to tvrdá připomínka toho našeho věku.
Zprava:
Abych dlouho nezdržoval, pro dnešní záředitel závodu Vladimír Bluma,
vod mám dvě podmínky, a to je bezpečstřelecký referent Tomáš Veverka.
nost na valu, je tam rozhodčí, ten
vám vždy řekne co a jak a samozřejmě, zákaz požívání alkoholu,
všichni máte zbroják, tak víte, co
můžete a nemůžete. Já za sebe
Vám přeji hezkou zábavu, aby
Vám to vyšlo, ať si každý splníte
to své předsevzetí, střelit šestnáct
holubů z těch patnácti, nebo jak to
máte naplánované a předal slovo
střeleckému referentovi panu Vaverkovi.
Ten po přivítání seznámil střelce s malou úpravou střelnice,
Jediná závodnice
stojí se na číslech, střílí se ameKateřina Hrudová
rický trap, 15 holubů a budou tři
položky. Na valu bude šest střelců, šestý Po absolvovaných rozstřelech bylo vyhlátočí. Dnešní rozhodčí jsou Václav Klimeš, šeno následující pořadí střelců. Na prvZdeněk Čapka, Vladimír Bluma a Květa ním místě a pohár získal Martin Hruda,
Klimešová. Asfaltové holuby bude pouš- druhý se umístil Vratislav Hanák a třetí
tět Ivo Lakomý, Pavel Majer a Petr Vaca. skončil Rudolf Palička. Nejlepším doO nabíjení vrhačky se bude starat správce mácím střelcem byl Zdeněk Čapka, který
střelnice Josef Zbořil a Václav Půr. Přeji celkově obsadil pěkné sedmé místo a tím
Vám hezkou zábavu. Následovalo losová- byl pokořen dlouholetý nejlepší domácí
ní pořadí střelců. Vážení přátelé losování střelec Ladislav Potoček. Šťastnou cenu,
máme za sebou, dovolte,abych také přiví- která je každoročně tažena losem z řad
tal naše dva fotografy, Květušku a pana střelců získal host z Dolan Milan Götzi.
Krče. Žádám prvních šest střelců,aby se
Takže přátelé, to je tak asi všechno, zadostavili na val. Tímto považuji střelby čal závěrečnou řeč ředitel Bluma. Věřím,
za zahájené a provolávám střelbám zdar.
že jste se pobavili a pokud se Vám tady
Zanedlouho padly první rány a soutěž líbilo, tak bych Vás rád pozval na další
se rozběhla. Plně obsazeno bylo šest rund naše střelby konané 20. července o poa jeden samotář. Soutěž probíhala sviž- hár firmy OLSTROJ. Jinak Vám děkuji
ně, bez závad, takže za účast a ukázněnost a provolávám sporv 13,40 již bylo od- tovní a myslivecké střelbě zdar.
stříleno a začalo sčíTak skončil letošní již 19. ročník Veřejtání. Aby byl čas na- né střelecké soutěže v Příkazích.
plno využit, proběhla
Rudolf Krč
každoroční tombola.
Po ní byl proveden
Poháry pro první tři
rozstřel o třetí až sedmé místo pěti střelců
a po něm proběhl mezi
dvěma střelci rozstřel
o první a druhé místo.
Na provedeném náZleva ředitel závodu Vladimír Bluma,
stupu byla první odtřetí Rudolf Palička, vítěz Martin Hruda, druhý
měněna jediná žena
Vratislav Hanák a střelecký referent Tomáš Veverka
Kateřina
Hrudová.
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Rodinný Penzion Majorka
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Nově a stylově zrekonstruovaný secesní dům postavený Janem Husičkou v letech 1867–1872. Statek s konírnou býval ve své době nejkrásnějším
domem v obci Slatinice. Manželé Husičkovi měli
NA
VYCHÁZKU
PO BOJIŠTI
U TOVAČOVA dceru Marii, která se po I. světové válce provdala
NA VYCHÁZKU
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U TOVAČOVA
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U OVAČOVA za Františka Koudelku, důstojníka rakouské armáZ1866
ROKU
1866
Z ROKU
Z
1866
Město Tovačov
Komitét pro
udržování památek
dy, který se narodil v nedalekých Drahanovicích.
Z ROKU
ZazROKU
ROKU
války roku 1866
Marie Koudelková Husičková byla zvaná podle
si vás dovolují pozvat
hodnosti svého manžela „Majorka“.
Dnes je z bývalého statku stylový penzion, který
NA VYCHÁZKU PO BOJIŠTI U TOVAČOVA
svým
návštěvníkům nabízí ubytování v šestnácti
Z ROKU 1866
pokojích. Pro náročné klienty je připraveno VIP
apartmá Pekárna, vybavené stylovým nábytkem
a americkými kamny.
Všem hostům je k dispozici společenská místnost a dále se v objektu penzionu nachází stylově
zařízený prostor Pekárny. Oba tyto prostory lze
využít pro firemní večírky, oslavy 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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Toto číslo vyšlo s podporou Lékárny U černého orla v Prostějově

