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Vážení čtenáři,
společně uzavíráme 29. ročník našeho časopisu. Bojujeme
s covidem, chystáme se na očkování, ale činorodost řady
spolků nic nezastaví. Pestrá je nabídka vycházek pro seniory a další zájemce, kterou připravilo SEV Iris, s Bc. Jánem
Kadlecem se můžete vydat za drobnými památkami Brodku u Konice, skautům oddílu Andromeda při 19. středisku Ladislava Ruska ve Velkém Týnci děkujeme za rozvoz
Betlémského světla po olomouckém regionu, zlepšují se
podmínky pro běžkaře v Kozově i na Pohořanech, 11. ledna
oslavil 60. narozeniny arcivévoda Karel Habsbursko Lotrinský a na repliku svatováclavské koruny z dílny renomovaného šperkaře Jiřího Urbana se v celonárodní sbírce vybralo
přes 310 000,-Kč. Pokračují zajímavé výstavy v Muzeu a galerii Prostějov i v Muzeu Rýmařov. Dokumentarista a producent Jindřich Andrš se s námi podělí o řadu zajímavostí
ze své práce. Děkujeme za vánoční i novoroční přání, také
my si dovolujeme poděkovat za přízeň, kterou časopisu věnujete a popřát úspěšné vykročení do nového roku.
V barevné verzi můžete náš měsíčník sledovat na www.
kcolomouc.cz.
Redakce

cena: 7,- Kč
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● Drobné památky Brodku
u Konice
● Z Nového Zélandu
● Co se děje u Zelených
● Sčítání ptáků na krmítkách
● Vzácní orli královští
● ČSOP – Ekocentrum Iris
● Vánoce na hradě Šternberk
● Doba kariéry na celý
život skončila
● První veřejná knihovna
v Olomouci
● Historický atlas Olomoucka
● Maršál Radecký, symbol

Příjemné prožití vánočních svátků
a mnoho štěstí a zdraví do příštího roku
Vám přeje
Karel Váňa
ZAHRADNÍ ŽELEZNICE
Střížov 101
783 43 Drahanovice
www.zahradnizeleznice.cz
mail: info@zahradnizeleznice.cz
https://www.facebook.com/zahradni.
zeleznice.strizov
tel. 604 246 932, 585 949 286

Vážení,
s úctou ke každému z Vás
děkuji za dosavadní jakoukoli spolupráci,
podporu či zájem o Muzeum kočárů a vše
co je s tímto dílem spojené.
Snažíme se i v této době utvářet něco,co se
stává malým i velkým poselstvím.
Věřím a přeji všem,že rok 2021 bude rokem
požehnaným.
Václav Obr
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Konicko
Drobné památky Brodku u Konice

Kostel sv. Petra a Pavla
– čelní pohled
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Drobné památky Brodku u Konice
Litinový kříž
z r. 1877
u presbytáře
kostela

Malý kamenný kříž
z r. 1925 u polní
cesty severně
od obce

Litinový kříž
z r. 1932 u silnice do Štěpánova
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Městečko Brodek u Konice leží na náhorní planině ve výšce 613 m. n. m., asi
osm kilometrů jihozápadně od Konice.
Jeho okolí tvoří vysoko položená pahorkatina Drahanské vrchoviny, s nejbližším
kopcem Babylon vysokým 672 m. Za německé okupace byl zabrán do Sudet.
Do roku 1945 tvořil centrum německého
jazykového ostrůvku na Konicku, který
byl po odsunutí německého obyvatelstva
osídlen českými rodinami z okolí. Katastr
Brodku má podlouhlý oválný tvar, v okolí
obce jsou rozsáhlá pole s málo úrodnou
štěrkovitou půdou a louky s malými lesíky. Dříve se v okolí nacházely výběžky skal. Katastrem prochází rozvodí řek
Moravy a Svitavy, středem obce protéká
k východu Brodecký potok, západní část
odvodňuje Úsobrnský potok. Původní česká ves vznikla při brodu na staré
Hvozdecké cestě. Zanikla, ale před rokem
1557 byla obnovena. Osada vznikla jako
česká, po obnovení převážilo německé
osídlení. Někde v okolí Brodku zanikla
ves Nestlgrunt, která se připomíná v letech 1379–1443. První písemná zpráva
o Brodku pochází z roku 1575, kdy byl
prodán vladyky Matyášem, Kryštofem
a Frydrychem Laškovskými ze Švábenic opatovi kláštera Hradisko Kašparovi
za 2400 tolarů. Název Brodek je zdrobnělinou označení pro brod – přechod přes
bažinaté území. Na pečeti byl ve znaku
listnatý strom, pod ním rádlo. Farnost
byla původně v Konici, od roku 1784 má
Brodek vlastní duchovní správu, v roce
1787 byla postavena fara, která má ve východní zdi umístěn pamětní kámen.

Majitelem byl od roku 1574 klášter Hradisko u Olomouce, v roce 1699
byl znovu připojen ke Konici. Když byl
v roce 1784 klášter zrušen, stal se vlastníkem Náboženský fond. Od roku 1789 zde
měl dědičný nájem František, rytíř Ditrich, advokát v Brně, potom v roce 1825
jej koupil v dražbě panství Karel Příza.
V roce 1834 zde stálo 233 domů a žilo
1485 obyvatel. V roce 1872 byl Brodek
povýšen na městys s právem tří trhů ročně, potom měl název Německý Brodek.
Od roku 1952 má název Brodek u Konice.
Největšího rozmachu dosáhl v roce 1890,
kdy zde žilo 1647 obyvatel. Za okupace
byla obec připojena k říši, k okresu Moravská Třebová. Německé obyvatelstvo
bylo po roce 1945 odsunuto.
Farní škola se připomíná v roce 1794,
v roce 1862 byla postavena nová budova.
V roce 1930 byla postavena nová česká
škola, zvaná Masarykova. Byl zde také
školní útulek, který sloužil přespolním
dětem za tuhých mrazivých zim. Obyvatelé se živili jako rolníci, a tkalci, kteří šili

Socha sv. Anny na oltáři kaple

pro továrny v Prostějově. Na jaře chodili
za prací do cihelen u Vídně a v létě na žně
do Rakous. Byla zde továrna na dámské
klobouky a boty, později továrna Precioza.
V Brodku a jeho okolí stávalo v minulosti mnoho drobných památek. Z nich
některé zmizely, nebo zůstaly změněné
či poškozené. Nejvýraznější dominantou
městečka i jeho okolí je kostel sv. Petra
a Pavla ve středu obce. V roce 1725 tu stála kaple s věží zvonice, bohoslužby byly
1x ročně, hřbitov byl v Konici. V roce
1801–1802 si Brodečtí na jejím místě
postavili nový kostel zasvěcený sv. Petru
a Pavlovi, který má oltářní obraz Loučení
sv. Petra a Pavla od Josefa Redla z Vídně. Kostel je jednolodní stavba s vysokou
věží zvonice, která je dominantou krajiny.
V horní části obce stojí mezi dvěma lípami u silnice kaplička sv. Anny. Pochází
Kaple sv. Anny z r. 1830
v horní části obce

z roku 1830, uvnitř obdélné stavby s půlkruhovým uzávěrem je na oltáři soška sv.
Anny s dítětem na rukou. Soška je dar neznámého dárce z Šebetova.
U presbytáře kostela byl v roce 1877
postaven krásný litinový kříž. Velký litinový kříž s mohutným litinovým podstavcem je v dobrém stavu, jsou na něm
německé nápisy: „Christus unsere Hoffnung!“, na boku: „Errichteten Klara
Müller No.49 v. Brodek, Mathias Gröpel
No.99 v.Döschna und milde Wolthater
1877“. Vzadu: „Im Kreutze unser Heil!“.
Na boku: „In diesem Zeichen siest du Siegen!“.
V dolní
části obce,
v boční
ulici směrem
k Dešné, stojí
kamenný kříž
s pozlaceným
Kristem.
Na podstavci
má nápis:
„Gelobt sei
Jesus Christus in Einigkeit Amen!“.
Vzadu je
věnování:
„Errichet zur
Uhre Gottes
von Josefa
Gröpl 1867“.

U polní cesty vedoucí do Skřipova,
severně od obce stojí malý kamenný křížek. Na přední straně podstavce má nápis: „Zur Ehre Gottes gewidmet von den
Ehelenleuten Johann u. Františka Gröpl
Nro.75 Errichtetim Jahre 1925“. Protože
je celý křížek natřený bílou barvou, je nápis hůře čitelný.
Podstavec kamenného kříže stojí
za humny u cesty do Horního Štěpánova.
Na podstavci je nápis: „Gelobt sei Jesus
Kristus!“. Horní část kříže leží vedle podstavce. Kříž je bez věnování, v soupisu
křížů se uvádí, že jej nechal postavit Josef
a Josefa Schmid z Brodku v roce 1886.

Podstavec poškozeného kamenného
kříže za humny

Kamenný kříž
z r. 1867 v dolní části obce

U polní cesty do Horního Štěpánova stojí pod kaštanem malý
litinový křížek. Je na něm pozlacený Kristus, podstavec je nově
upravován, kříž je bez nápisu.

Další litinový kříž stojí u silnice z Lipové do Horního Štěpánova v jižní části
katastru. Na podstavci je letopočet 1932.
Malý litinový křížek u silnice do Lhoty dle soupisu křížů stavěl Karl Hoffman
v roce 1872.
V Brodku stojí v soukromé zahradě
v dolní části obce druhotně postavený
litinový kříž na kamenném podstavci. Ke kříži se vztahuje tragický příběh
o smrtelné nehodě děvčete, které zde sáňkovalo a vjelo na saních na silnici, kde je
přejelo auto.
V Brodku ještě najdeme malý podstavec litinového kříže u polní cesty jižně
od kostela. Ke kříži se mi nepodařilo zjistit žádné údaje.

Malý litinový
kříž u polní
cesty západně od obce
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Drobné památky Brodku u Konice

Dřevěný kříž
v horní části obce

Misijní dřevěný
kříž z r. 2006

Malý litinový
křížek u silnice
do Lhoty

V Brodku stojí také dva dřevěné kříže. Starší dřevěný kříž stojí v horní části
obce. Na kříži je umístěno kovové ukřižování Krista. Podle soupisu křížů jej stavěli
v roce 1813 Josef Schuster, roku 1872 jej
obnovil Augustin Langer z Brodku a roku
1896 byl znovuzřízen.
Dřevěný misijní kříž najdeme u bočního vchodu do kostela, na kříži je nápis
Misie 2006.
Uprostřed hřbitova, který stojí severně
od obce u silnice do Lhoty, byla postavena litinová socha žehnajícího Krista, která má na podstavci český nápis: „Já jsem
cesta, pravda i život“.

Manželé nechtěli, aby se na jejich pozemku stavělo,
900 hektarů tak raději darovali
Jejich rodina hospodařila na pozemku
o 9 kilometrech čtverečních 98 let. Nyní
se však novozélandští manžele Jardineovi rozhodli, že všechnu půdu věnují
koruně - přesněji řečeno Národnímu
trustu královny Alžběty (QE II Trust),
jehož cílem je chránit biodiverzitu Nového Zélandu.

K zaniklým památkám Brodku patří
dvě sochy, pomník padlých a několik křížů, které se již nedochovaly. U bývalé továrny stávala socha Panny Marie Lourdské, kterou nechal postavit v roce 1895
Eugen Novak z Brodku. Socha prý ještě
existuje a je dobře uschovaná. Další socha císaře Josefa II. na podstavci stávala
na náměstí.
V parčíku v centru obce stával také pomník padlým v první světové válce. Byla
to vysoká kamenná mohyla, do které byly
vloženy dvě mramorové desky se jmény
obětí. V rozích byly zasazeny malé košaté
stromky. Potom zde vznikl parčík, kterému se říkalo Husí park.

Litinový
kříž na kam.
podstavci
v soukromé
zahradě

Litinová
socha Ježíše
na hřbitově

Na dalších pěti místech stávaly kříže,
které zmizely a nepodařilo se mi najít
ani jejich pozůstatky. Nějaký kříž stával
v boční ulici v Brodku, místo kříže bylo
u polní cesty na Babylon, další místo
kříže bylo u silnice do Horního Štěpánova. Dřevěný kříž stával v zatáčce silnice
do Brodku, podle soupisu jej v roce 1862
postavila obec. Nějaký kříž stával podle
mapy také u vesnice u silnice do Brodku.
Přírodní zajímavosti je kopec Babylon,
který se nachází jižně od obce. Byla zde
pískovna, která byla zrušena v roce 1945.
Bylo prý v ní slyšet hučení podzemních
vod. V nitru Babylonu je prý obrovská
dutina naplněná vodou. Z ní vycházejí
prameny, které nikdy nevyschly.
K technickým zajímavostem patřily
dva větrné mlýny, které stávaly nad Brodkem. Obživu dávalo místním obyvatelům
několik továren, nejstarší byla továrna
na dámské klobouky firmy Novak, potom
továrna na obuv, později firma Preciosa.
Místní obyvatelé dodržovali zvyky církevního roku. Další příběhy a pověsti se
ztratily spolu s místní obecní kronikou.
Mě zůstaly zážitky z hledání a poznávání křížů v polích, daleké rozhledy
z úpatí kopce Babylon a příroda v horkém
létě. Chvílemi se mi zdálo, že slyším hučení vod v podzemí, ale možná to bylo jen
hučení v mých uších.
Ján Kadlec
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Trust začne rozsáhlé území spravovat
od roku 2022, sto let od chvíle, kdy
rodina Jardienů hospodařila na pozemcích rozkládajících se u břehů jezera
Wakatipu. Manželé se rozhodli svou
půdu darovat, protože se obávají rostoucí zástavby a přílivu turistů.
„Je to správná věc. Chceme půdu nechat takovou, jaká je. Nechceme na ni
budovy, chceme být součástí záchrany
aspoň něčeho,“ uvedla Jillian Jardineová. S rodinou prý strávila čtyři roky
přemýšlením nad tím, jak nejlépe jejich
část země před postupným osídlová-

ním hornaté
krajiny na Jižním ostrově,
ochránit.
Za tu dobu
prý manželé
dostali na pozemky
řadu
nabídek
ze
strany zahraničních developerů. I proto
se
rozhodli
půdu věnovat.
„Otevření pláně v povodí Wakatipu jsou
pod stále větším tlakem komerčního
rozvoje poháněného růstem populace
a turismu,“ uvedl předseda trustu Bruce
Wills, který štědrý dar označil za „velmi významný pro obyvatele u Wakatipu
i pro Nový Zéland“.
V současné době jsou pozemky pronajímány jako pastviny pro dobytek

a do budoucna tomu tak zůstane. Cílem
manželů nebylo znovuvytvoření divočiny, ale ponechání přírody tak, jak tomu
bylo doposud. Právě trust podle manželů zajistí, aby tomu tak bylo nejméně
o dalších sto let.
Tomáš Andres Skoupý,
www.novinky.cz

Co se děje u Zelených
V podzimních krajských volbách jsme
dosáhli historického úspěchu: v rámci
uskupení Spojenci – Koalice pro Olomoucký kraj se nám podařilo získat
hned dva zastupitelské mandáty. Novými zelenými krajskými zastupiteli jsou
gymnaziální učitelka Hana Vacková
a překladatel Daniel Řezníček. Zelení se
tak vrátili do krajské politiky a rovnou
se zapojili do obměny krajského vedení. Novou krajskou koalici vytvořilo
naše zastřešující hnutí Spojenci (kromě
Zelených to jsou KDU-ČSL, TOP09
a hnutí ProOlomouc) spolu s koalicí Piráti-STAN (v čele s novým hejtmanem J.
Suchánkem) a spolu s ODS. Do opozice
se z vedení kraje přesunulo hnutí ANO
2011 (v čele s bývalým hejtmanem L.
Oklešťkem) a ČSSD, která tentokrát nezískala ani jeden zastupitelský mandát.
V senátních volbách na Přerovsku a Lipnicku kromě toho uspěla námi koaličně
podporovaná dosavadní senátorka Jitka
Seitlová.
Vyjednávací pozice našich dvou krajských zastupitelů nám přinesla rovněž

další místa v poradních orgánech krajské
rady a zastupitelstva. I ta nám umožní
lépe než dosud prosazovat zelenou politiku. Klíčové je především schválení Dana
Řezníčka ve funkci předsedy komise pro
životní prostředí: je to jedna ze dvou nejdůležitějších pozic pro ekologickou politiku Olomouckého kraje a její obsazení
zeleným politikem považujeme za velký
úspěch i závazek.
První kroky zelených zastupitelů pak
prokazují, že krajská politika neznamená
jen obsazování pozic, ale také konkrétní
témata a rozhodnutí s ekologickým a jiným společenským dopadem. Pomohli
jsme těsnou většinou prohlasovat usnesení zastupitelstva, v němž Olomoucký
kraj oficiálně odmítá megalomanský
záměr kanálu Dunaj-Odra-Labe. V jednáních, zatím neformálních, prosazujeme, aby kraj začal podnikat reálné kroky
v oblasti energetického managementu
budov ve své správě (tj. příležitost k finanční úspoře a zároveň snížení uhlíkové
stopy v provozu budov) a v oblasti zadržování vody v krajině.

Úspěšně jsme tlačili
na to, aby se Rada Olomouckého kraje
v připomínkovém řízení k protipovodňové ochraně na Bečvě u Skaličky ohradila proti změně termínu „suchá nádrž“
na „vodní dílo“. Tato změna totiž může
připravovat půdu pro změny projektu
samotného, a to s výrazně negativními
ekologickými dopady. Řeka Bečva, společná dvěma krajům a v loňském roce
těžce poškozená dodnes nevyšetřenou
ekologickou havárií, nemůže takové zásahy potřebovat.
Na celostátní úrovni nás v letošním
roce čekají sněmovní volby. Vzhledem
k oslabeným preferencím Zelených panuje v členské základně shoda na potřebě spolupráce s dalšími subjekty, s nimiž
dokážeme najít dostatek společných témat. Probíhají intenzivní jednání o námi
preferované variantě, jíž je zapojení
do koalice Pirátů a STAN, pro případ neúspěchu těchto jednání jsou však rozpracovávány i další varianty.
Radek Ocelák, Šumperk
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Moravský ornitologický spolek – středomoravská pobočka ČSO
Bezručova 10
750 02 PŘEROV 1
Česká republika

tel.: +420 776 746 980 – nonstop
tel.: +420 606 324 763 – kontaktní osoba pro média
e-mail: info@mos-cso.cz

Bankovní spojení: 32434831/0100
www.mos-cso.cz

Sčítání ptáků na krmítkách se zúčastnilo už přes 17 tisíc dobrovolníků. Lidé mají čas na poslání výsledků
do 15. ledna
Praha, 10. ledna 2021. Třetí ročník celorepublikového sčítání ptáků na krmítkách
Ptačí hodinka opět vzbudil u veřejnosti
velký zájem. Podle průběžných výsledků se zapojilo více než 17 tisíc sčitatelů.
Česká společnost ornitologická získá díky
spolupráci dobrovolníků důležité údaje
o ptácích, kteří u nás zimují. Lidé mají čas
na poslání svých pozorování do 15. ledna.
Už nyní jsou k dispozici průběžné výsledky. „Aktuální počet (10. ledna v 19:00)
odevzdaných sčítání je 12 690 od 17 548
účastníků, kteří pozorovali 401 733 ptáků.
Loni touto dobou to bylo 10 268 sčítání
od 14 294 účastníků,“ komentuje průběžný stav koordinátorka Ptačí hodinky Alena
Skálová.
Průběžné výsledky zde: https://ptacihodinka.birdlife.cz/vysledky-tabulka/
Účastníci při hodinovém pozorování
zapisovali vždy nejvyšší počet současně
spatřených jedinců každého druhu. I když
ke sčítání nebylo nutné ani vlastnit krmítko, většina sčítání pochází právě z jejich
okolí. „Podle průběžných výsledků je zatím
na prvním místě pozorovaných ptáků sýkora koňadra, kterou následují vrabec polní
a vrabec domácí,“ říká Skálová.
Ornitologové sbírají i data o tom, že v danou hodinu žádný pták na krmítko nepřilétl.
„I tyto údaje jsou pro nás důležité a prosíme
Brhlík lesní. Foto: Ludmila Korešová

Mlynařík dlouhoocasý. Foto: Pavel Trávníček

sčitatele o jejich zaznamenání. „Prázdná“
pozorování tvoří prozatím 2 % sčítání, podobně jako loni.“ vysvětluje Skálová.
Sčítání probíhalo od 8. do 10. ledna, lidé
mají čas na poslání výsledků do 15. ledna.
„Dobrovolná účast veřejnosti je jedinou
možností, jak získávat potřebné údaje z rozsáhlého území. Moc nás těší, že se do sčítání
opět zapojilo tolik dobrovolníků. I přes nestandardní situaci ve školách sčítaly nejen
první a druhé třídy naživo, ale i vyšší ročníky během distanční výuky. Všem patří velký
dík,“ podotýká Skálová.
Sčítání ptáků na krmítkách je dlouhodobým projektem občanské vědy. „Díky spolupráci s veřejností se dozvíme, kteří ptáci

u nás zimují. Časem, v horizontu několika
let, získáme přehled, jací ptáci ubývají
a přibývají a také zjistíme, jaké prostředí
nejraději využívají,“ vysvětluje Skálová.
Loni se do sčítání zapojilo více než 21 tisíc sčitatelů, kteří pozorovali téměř půl milionu ptáků. Kolik lidí se celkově zapojilo
letos, to ornitologové zjistí až po 15. lednu,
kdy začnou údaje vyhodnocovat. „Podle
našich předpokladů bychom finální výsledky mohli mít v únoru,“ odhaduje Skálová.
Ornitologové během víkendu také vyzývali účastníky k zaslání fotografií ze sčítání.
Sešlo se jich několik stovek a ke zhlédnutí
jsou na Flickru ČSO. Lidé mohou nahrávat
fotografie až do konce února.
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Vzácní orli královští letos v Česku vyvedli sedm mláďat
Jižní Morava, 11. prosince 2020. Česká populace orla královského se v letošním roce
rozrostla o sedm mláďat. Kriticky ohrožený
dravec hnízdí u nás výhradně na jižní Moravě, kde má celosvětově severozápadní
hranici svého výskytu. Letos tam ornitologové zaznamenali třináct párů. Největší
hrozbou pro orly královské je člověk, který
dravce v hnízdním období vyrušuje anebo
v některých případech dokonce cíleně zabíjí. Česká společnost ornitologická proti
pytlákům a travičům bojuje v terénu pomocí psí jednotky, která vyhledává otrávené návnady.
Orel královský (Aquila heliaca) patří
k nejohroženějším dravcům Evropy. Jeho
populace na kontinentu nepřesahuje 4 tisíce hnízdících párů, podstatná část z nich
žije v Rusku, Kazachstánu a Turecku. Páry
ve státech Evropské unie ornitologové počítají na pouhé stovky. „V České republice
hnízdní populace letos poprvé přesáhla deset párů. Celkem jsme jich spočítali třináct.
Každé vyvedené mládě považujeme za velký úspěch. Orel královský patří mezi naše
nejvzácnější hnízdící dravce,“ říká David
Horal, který se v České společnosti ornitologické věnuje výzkumu a ochraně orlů
královských.
Druhové jméno královský získal podle
majestátního dvoumetrového rozpětí křídel
a především díky bílým skvrnám na lopatkách připomínajícím královský hermelín.
Jde o původně stepní druh, v České republice poprvé zahnízdil až v roce 1998. „Jedenáct párů si letos postavilo hnízda a z toho
devět prokazatelně sneslo vejce. Šest párů
nakonec úspěšně i vyvedlo mláďata – celkem sedm,“ informuje Horal.

Čtvrtý ročník sčítání ptáků
na krmítkách uspořádá Česká
společnost ornitologická 7.–9.
ledna 2022.
Kontakty pro další informace:

Mládě nového, nedospělého
páru orlů královských, který
letos prvním rokem zahnízdil
na Břeclavsku.
Foto: Petr Dvořan

V loňském roce ornitologové zaznamenali na jižní Moravě devět párů. Tehdy bylo
úspěšně vyvedeno šest mláďat. „Nejvíce
mláďat bylo v roce 2016, kdy šest úspěšných
párů vyvedlo dvanáct potomků,“ podotýká
Horal. Dodává, že orli jsou velmi citliví
na rušení lidmi, ať už jde například o lesníky, rybáře či turisty. Rušení hnízdícího páru
často vede až k opuštění snůšky.
Ornitologové označují orly vysílačkami,
takzvanými GPS-GSM loggery, aby měli
přehled o jejich pohybu a mohli odhalit
nebezpečí nebo úhyn. „Letos dostala vysílačku čtyři mláďata ze tří hnízd,“ upřesňuje
Horal.
Dospělí orli královští z české populace
zpravidla zimují v okolí hnízdiště, někteří
mladí jedinci ale odlétají na jih. Hrozbou

pro všechny orly královské, ať už migrují
nebo ne, jsou sloupy elektrického vedení
a nelegální pronásledování, nejčastěji střelba a otravy. Např. v prosinci 2019 přijala záchranná stanice v Buchlovicích orla královského z Hodonínska se zlomeným křídlem,
jehož nejpravděpodobnější příčinou bylo
postřelení. Křídlo mu muselo být amputováno a pták zůstane trvale v lidské péči.
Česká společnost ornitologická bojuje
s pytláky, střelci a traviči prostřednictvím
terénní jednotky. Psovodka Klára Hlubocká a dva speciálně vycvičení psi preventivně navštěvují důležitá místa výskytu
dravců, místa dřívějšího trávení a vyjíždějí
na žádost policie či dalších institucí a také
na ohlášení občanů. Tým funguje v rámci
projektu PannonEagle Life, jehož hlavním
cílem je podpora populace orlů královských
v Česku, Maďarsku, Rakousku, Srbsku
a na Slovensku. Otravu orla královského
prokázali u nás ornitologové poprvé (a zatím naposledy) v roce 2017, a to ve dvou
případech.
Kontakty pro další informace

Alena Skálová
koordinátorka Ptačí hodinky,
skalova@birdlife.cz,
tel. 774 920 389

David Horal
773 577 157, David.Horal@seznam.cz
ochrana a výzkum orlů královských

Klára Hlubocká
606 412 422, hlubocka@birdlife.cz psovodka České společnosti ornitologické

Zdeněk Vermouzek
ředitel České společnosti ornitologické
verm@birdlife.cz
773 380 285
Dvě mláďata na hnízdě orla
královského na Břeclavsku.
Foto: Petr Dvořan

Zdeněk Vermouzek
773 380 285, verm@birdlife.cz
ředitel České společnosti ornitologické
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Vychází nový Evropský atlas hnízdního rozšíření ptáků, přelomové dílo ve výzkumu biodiverzity
a v ochraně přírody v Evropě
Hlavní sdělení

• Evropská rada pro sčítání ptáků (European Bird Census Council, EBCC) vydává
druhý Evropský atlas hnízdního rozšíření ptáků, přelomové dílo pro znalosti
o přírodě Evropy.
• Díky společnému úsilí EBCC a dalších
spolupracujících organizací se podařilo
shromáždit údaje o hnízdním výskytu
ptáků na ploše o rozloze kolem 11 mil
km2. To vše systematickým a standardizovaným způsobem.
• Na práci v terénu se podílelo přibližně
120 tisíc převážně amatérských ornitologů ze všech zemí Evropy, což z tohoto
atlasu činí jeden z největších projektů
občanské vědy v historii.
• Na organizaci projektu, který trval 10 let,
se významně podílela i Česká společnost
ornitologická.
• Kniha bude slavnostně představena 3.
prosince 2020, událost bude přenášena
živě na https://youtu.be/lme2TBqoIEw.

Vybrané výsledky

• V Evropě hnízdní 596 druhů ptáků,
z nich 539 je v Evropě původních a 57
zavlečených odjinud. Většina druhů
není široce rozšířena a vyskytuje se jen
v omezených areálech.
• 35 % původních druhů své areály výskytu v Evropě za posledních 30 let zvětšilo,
u 25 % druhů bylo naopak zjištěno zmenšení areálu výskytu. Ostatní druhy buď
velikost svého areálu výskytu nezměnily,
nebo se tento trend nedá spolehlivě určit.
• Mezi druhy, které své areály rozšířily,
patří například lesní ptáci a také ptáci
chránění podle mezinárodních předpisů
na ochranu přírody. Mezi druhy, jejichž
areály se zmenšují, patří zejména druhy
typické pro zemědělskou krajinu.
• Hlavními příčinami změn v rozšíření ptačích druhů v Evropě jsou změna klimatu
a změny v obhospodařování krajiny.

Již před více než deseti lety bylo zřejmé,
že informace o rozšíření a početnosti ptačích druhů v Evropě je třeba aktualizovat.
Proto EBCC v roce 2010 zahájila projekt
druhého Evropského atlasu hnízdního rozšíření ptáků (tzv. EBBA2). Tento projekt
navazuje na první Evropský atlas hnízdního
rozšíření ptáků, který byl založen na datech
z 80. let 20. století a vyšel v roce 1997. Druhý atlas kombinoval vědeckou metodiku

s přístupem občanské vědy s cílem získat
aktualizované údaje o rozšíření a početnosti
všech volně žijících ptačích druhů na území
Evropy. Dalším cílem bylo zdokumentovat
změny v rozšíření ptáků za období od prvního atlasu, tedy za posledních cca 30 let.
Mapování probíhalo ve čtvercích o velikosti
50x50 km stejně jako před 30 lety.
Během pěti let práce v terénu bylo v Evropě zjištěno 539 původních hnízdících
druhů ptáků, z nichž 59 se vyskytuje téměř
pouze v Evropě, 40 druhů žije výhradně
v Evropě (tzv. endemiti). Druhů, které jsou
široce rozšířeny po celém kontinentu, je
jen málo. Patří mezi ně například konipas
bílý (Motacilla alba) nebo kukačka obecná
(Cuculus canorus). Více než polovina druhů se však vyskytuje jen v méně než 10 %
sledovaných čtverců. Z toho plyne, že každá
země či region v Evropě hostí významnou
populaci některého druhu, za niž má mezinárodní zodpovědnost.
Atlas také dokládá hnízdění 57 druhů ptáků, které nejsou v Evropě původní. Přibližně každý desátý ptačí druh v Evropě je tedy
druh nepůvodní. Z tohoto celkového počtu
zjištěných nepůvodních druhů byl výskyt
nově zjištěn u 39 z nich.
Přestože krajina i podnebí se v Evropě
výrazně mění, jen velmi málo původních
evropských druhů úplně z kontinentu zmizelo (např. perepel malý, Turnix sylvaticus).
Podobně jen málo nových druhů v posledních 30 letech Evropu přirozeně kolonizovalo (např. rorýs domovní, Apus affinis).
Přesto jsme zaznamenali výrazné změny
v evropské avifauně: dle analýz dat EBBA2
se areály výskytu zvětšily u 35 % původních
druhů. Mezi jinými se rozšiřuje volavka rusohlavá (Bubulcus ibis), konipas citronový
(Motacilla citreola) nebo racek černohlavý (Larus melanocephalus). Naproti tomu
u 25 % původních druhů jsme zjistili zmenšování areálů výskytu. Mezi jinými u jespáka bojovného (Calidris pugnax), dropa
velkého (Otis tarda), mandelíka hajního
(Coracias garrulus) nebo strnada zahradního (Emberiza hortulana). Kromě toho bylo
zjištěno, že hnízdní areály ptačích druhů
v Evropě se od prvního atlasu v průměru
posunuly o 28 km na sever, tedy přibližně
o 1 km za rok.
Sergi Herrando, člen koordinačního týmu
EBBA2 z Katalánského ornitologického
institutu, k tomu říká: „V oblastech na severu kontinentu druhů přibývá a v jižních

částech Evropy jich ubývá. Mizí zejména
druhy zemědělské krajiny, nejvíce ve Středomoří a v západní a střední Evropě. Výsledky ukazují, že změny v obhospodařování
krajiny a změny klimatu jsou hlavními hybateli těchto změn. Jejich význam je ještě třeba
podrobněji prozkoumat.“
Tyto poznatky jsou v souladu s dosavadními zjištěními, že za úbytkem mnoha
polních ptáků je intenzivní zemědělství.
Díky tomu, že mnohé druhy posouvají své
areály na sever, narůstá druhová bohatost
v lesnatých oblastech. Na nárůstu druhové
bohatosti lesních ptáků má zřejmě také podíl opouštění zemědělské půdy v některých
oblastech. Výsledky také ukazují, že ptačí
druhy specializované na vysokohorské prostředí a druhy tundry a rašelinišť z mnoha
oblastí svého původního výskytu mizí. Podrobnější poznatky lze nalézt v právě vycházející knize.
Petr Voříšek, člen koordinačního týmu
EBBA2 z České společnosti ornitologické,
vysvětluje, že ochrana přírody má i pozitivní výsledky: „Mnohé evropské ohrožené
druhy zmizely z velkých částí původně obývaných areálů, avšak je i nemálo případů,
kdy se stav chráněných druhů zlepšil, což
ukazuje, že ochrana přírody může fungovat. Mnohé druhy chráněné mezinárodními
předpisy, jako je např. orel mořský (Haliaeetus albicilla) se opětovně rozšířily. Pozitivní trendy je možné pozorovat i u některých
mokřadních ptáků, kterým zřejmě pomáhá
lepší zákonná ochrana druhů i jejich stanovišť. Příkladem je bukač velký (Botaurus
stellaris) nebo tenkozobec opačný (Recurvirostra avocetta).“
Druhý Evropský atlas představuje nový
a zásadní podklad rozvíjející znalosti o evropské avifauně také díky tomu, že data pocházejí z celého kontinentu, od Azorských
ostrovů až po Ural. EBBA2 lze také zařadit
mezi největší projekty občanské vědy zaměřené na mapování biodiverzity. Celkem
se na atlasu podílelo přibližně 120 tisíc terénních spolupracovníků, naprostá většina
z nich na dobrovolnické bázi. Verena Keller
ze Švýcarského ornitologického institutu,
členka výboru EBCC, manažerka projektu
a vedoucí autorka publikace, k tomu dodává: „Druhý Evropský atlas bylo možno vytvořit jen díky rozsáhlé síti spolupracujících
organizací a jednotlivců v rámci EBCC.
Spolupracovali spolu lidé a instituce ze
všech koutů Evropy, bez ohledu na státní
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Vychází nový Evropský atlas hnízdního rozšíření ptáků, přelomové dílo ve výzkumu biodiverzity
hranice, kulturní i jiné rozdíly. Hlavní byl
společný cíl, kterým byl atlas.“
Výsledky projektu EBBA2 vycházejí
v podobě knihy vydávané ve spolupráci
s prestižním barcelonským vydavatelstvím
Lynx Edicions. V plánu je také interaktivní
on-line verze atlasu, na níž začneme v nejbližší době pracovat. Předseda EBCC, Mark
Eaton, vidí rozsáhlé perspektivy využití atlasu: „Tato úžasná kniha a obrovská databáze údajů, na níž je založena, bude v příštích desetiletích sloužit dalšímu výzkumu
a ochraně přírody v celé Evropě.“
Iván Ramírez, šéf ochrany přírody BirdLife International v Evropě, k tomu dodává: „Tento atlas je klíčovou publikací, která
bude sloužit ochraně přírody na našem kontinentu. Pomůže ochranářům pochopit změny v rozšíření ptačích druhů a umožní lépe
identifikovat oblasti, kde je ochrana druhů
a obnova stanovišť nejvíce zapotřebí.“
Celý projekt by se nemohl uskutečnit
bez dobrovolných terénních spolupracovníků, koordinátorů mapování v jednotlivých
zemích, expertů pomáhajících s analýzou

dat a psaním textů do knihy, ilustrátorům,
kteří poskytli svá díla zdarma, sponzorům
a dárcům a mnoha dalším podporovatelům.
Na koordinaci projektu se od počátku podílela i Česká společnost ornitologická jako jedno ze tří koordinačních pracovišť v Evropě.

Druhý Evropský atlas v kostce:

• 596 hnízdících ptačích druhů
• 10 let práce
• 120 000 terénních spolupracovníků, většinou dobrovolných
• partneři na koordinaci ve 48 zemích
• 5 let práce v terénu
• 5 110 čtverců 50x50 km s informacemi
o výskytu ptačích druhů
• 11 075 000 km2 pokryto prací v terénu

Kniha:

• Kapitoly o 556 druzích
• 69 druhů v přílohách
• 689 map ukazujících rozšíření a početnost druhů v síti 50x50 km
• 222 map s modelovanou pravděpodobností výskytu druhů v síti 10x10 km

• 446 map dokumentujících změnu rozšíření ve srovnání s prvním atlasem
• 568 ilustrací ptáků od 46 autorů
• 348 autorů textů k jednotlivým druhům
• 968 stran

Kontakty

Verena Keller
Swiss Ornithological Institute,
verena.keller@vogelwarte.ch,
+41 79 5781314, Sempach, Switzerland
(jazyky pro komunikaci: German, English,
French)

Sergi Herrando
Catalan Ornithological Institute &
CREAF, ornitologia@ornitologia.org,
+34 691634409, Barcelona, Spain
(jazyky pro komunikaci: Spanish, Catalan,
English)
Petr Voříšek
Česká společnost ornitologická,
euromonitoring@birdlife.cz,
+420774502804, Prague, Czechia (jazyky
pro komunikaci: čeština, angličtina)

Olomoucký kraj odmítl kanál Dunaj – Odra – Labe.
Projekt by region poškodil
Olomoucký kraj se postavil proti realizaci kanálu Dunaj – Odra – Labe. Na odmítavém stanovisku se během svého
posledního jednání dohodli krajští radní.
Obávají se, že by nová plavební cesta
mohla region výrazně poškodit.
„Taková stavba by napáchala významné škody v krajině a na životním prostředí. Dalším důležitým argumentem proti
její realizaci je také to, že v podstatě nemá
funkční a ekonomické opodstatnění,“ vy-

světlil postoj Olomouckého kraje jeho
hejtman Josef Suchánek.
Proti obří stavbě se už vloni postavila
řada obcí. Kraj společně s nimi požaduje,
aby se přípravy na realizaci projektu zastavily. V opačném případě dojde k zablokování rozvoje řady osídlených lokalit.
„Plán stavby říčního kanálu dokonce
počítá s tím, že by plavební cesta vedla
napříč některými obcemi. To je samozřejmě zcela nepřijatelné. Mimo jiné by stav-

ba zabrala tisíce hektarů půdy a měla by
negativní dopad na koloběh podzemních
vod,“ upozornil na další rizika Jan Šafařík, náměstek hejtmana Olomouckého
kraje pro oblast regionálního rozvoje.
Text odmítající popisovaný projekt
bude v prosinci schvalovat krajské zastupitelstvo. Následně jej hejtmanství odešle
přímo ministryni pro místní rozvoj.
Bc. Eva Knajblová
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ČSOP – Ekocentrum Iris plánuje na leden tyto akce:
Akce proběhnou pouze v tom případě, že nebudou v rozporu s nařízením vlády ČR!
Aktuální informace na www.iris.cz a na tel. 603 730 594.

Výstava Cesty do pravěku

středa 6. 1. od 10 do 11:30 hod.
Akce určená seniorům a dalším zájemcům.
Společná prohlídka výstavy „Cesty do pravěku aneb ve stopách Zdeňka Buriana“
s RNDr. Vladimíru Jaškovou. Zájemci si
mohou také prohlédnout nově vybudovanou geologickou expozici a dozvědět se
spoustu zajímavostí o geologické minulosti Prostějovska. Vstupné do muzea si hradí
každý sám. Sraz před muzeem v 10 hod.

Vycházka ze Ptení
na Bělecký mlýn

středa 13. 1. od 8:35 do 12 hod.
Vycházka pro seniory a další zájemce povede ze Ptení k Běleckému mlýnu. Cestou
uvidíme skalnaté výchozy nad Ptením, psí
hřbitov, kapličku v Mokřinách i známou
studánku Bělinka. Ráno společný odjezd
v 8:35 autobusem do Ptení (st. č. 6), návrat
z žel. zastávky Zdětín s příjezdem do Prostějova do 12 hod. Délka trasy 5 km.

Dekorativní leptání skla

pátek 15. 1. od 16 do 17:30 hod.
Na této tvořivé dílně si vyzkoušíme netradiční práci se sklem. Pomocí šablon
a leptacího gelu vytvoříme krásné obrázky,
nápisy nebo čísla na různých typech skle-

nic. Jedná se o nenáročnou a bezpečnou
aktivitu vhodnou pro děti i dospělé. Akce
proběhne v našich náhradních prostorách
na adrese Husovo nám. 91 (bývalá základní škola na Husově nám., boční vchod
od ul. Winklerova). Poplatek 40 Kč/osobu.

Kosíř známý neznámý

středa 20. 1. od 8:45 do 12:20 hod.
Vycházka pro seniory a další zájemce povede ze Stařechovic jihozápadními svahy
velkého Kosíře až do Čech pod Kosířem.
Cestou uvidíme kouzelné skály s pramennou stružkou, chráněné území Andělova
zmola, pokusíme se najít tajemný kamenný
oblouk a navštívíme v lesích ukrytou výklenkovou kapli Panny Marie Růžencové.
Ráno společný odjezd v 8:45 autobusem
do Stařechovic (st. č. 1), návrat autobusem
z Čech pod Kosířem dle počasí ve 12:20,
popř. ve 13:30. Délka trasy 5 km.

Putování za Zimní
královnou

sobota 23. 1. od 10 do 13:20 hod.
Vycházka zimní krajinou nejen pro
rodiny s dětmi do lesů mezi Běleckým mlýnem a Zdětínem. Cestou nás
čeká objevování krás zimní přírody,
hravé úkoly pro děti i dospělé a nejedno překvapení. Navštívíme i známou

Akce finančně podpořilo: Statutární město Prostějov.

studánku Bělinka a nenápadnou kapličku
v Mokřinách. Na závěr se mohou účastníci občerstvit v restauraci Bělecký mlýn.
Ráno odjezd vlakem z Prostějova v 10:02
do zastávky Zdětín, návrat opět ze Zdětína
s odjezdem ve 13:02, popř. ve 14:33. Délka trasy 3-4 km. V případě, že bude platit
omezení počtu účastníků na akci, proběhne
tato vycházka formou samoobslužné trasy
pro jednotlivé rodiny s dětmi!

Vycházka za studánkou
v přírodní rezervaci Blátka

středa 27. 1. od 9:25 do 13:30 hod.
Vycházka pro seniory a další zájemce povede z Vincencova do Vranovic. Projdeme
se lesem u Vincencova a vyhledáme zde
známou studánku. Dále se vydáme přes
chráněné území Blátka kolem vodních nádrží až k lokalitě „Na Skále“ se skalními
výchozy, opuštěným lomem a jezírkem.
Odtud dojdeme podél Aleje legionáře Antonína Valenty do Vranovic. Ráno společný odjezd v 9:25 autobusem do Vincencova (st. č. 8), návrat autobusem z Vranovic
do 13:30. Délka trasy 4-5 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

Do roku 2021 Vám přejeme
především pevné zdraví,
štěstí, radost z práce
a chuť i nadále pomáhat
přírodě ve svém okolí.  

Muzeum a galerie v Prostějově, p. o.
Vás srdečně zve na výstavu

PAPÍROVÉ BETLÉMY
STANISLAVA DOSTÁLA
Výstava bude k vidění od 3. 12. 2020 do 24. 1. 2021
v galerii ŠPALÍČEK, Uprkova 18, Prostějov
www.muzeumpv.cz,
e-mail: info@muzeumpv.cz, tel.: 725 875 008

ČSOP Regionální sdružení Iris
Prostějov:
Ekocentrum Iris a Pozemkový
spolek Prostějovsko

Na akci budou pořizovány obrazové záznamy pro propagační
a dokumentační potřeby organizace.
Organizace je zřizována a financována Olomouckým krajem.
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Jak připravit lesy na klimatickou změnu? FSC ČR představuje nový lesnický manuál pro městské a obecní lesy.
O FSC

Česká národní kancelář certifikace FSC® (Forest Stewardship
Council®) vydala na konci letošního roku nový manuál pro správce a majitele nejen městských
a obecních lesů, který přehledně
ukazuje možnosti přírodě blízkého lesního hospodaření podle
standardu FSC. Nově vydaná příručka se zabývá také působením
negativních projevů spojených
s klimatickou změnou a tím, jak
je možné využít přírodě blízkých
lesnických metod ke zmírnění
jejich dopadu na české lesy. Kromě environmentálních pozitiv
se lesnický manuál věnuje také
ekonomickým a sociálním benefitům certifikace FSC a praktickým radám pro lesníky a správce
lesů, kteří získání certifikátu FSC
zvažují. Digitální verzi manuálu
ve formátu PDF je možné zdarma stáhnout na webu FSC Lesy.
Dostupná je také tištěná verze,
jejíž zaslání je možné objednat
na emailu info@czechfsc.cz.

Nový manuál představuje stručného, ale komplexního průvodce FSC certifikací pro správce a majitele
nejen městských a obecních lesů. „Rádi
bychom pomocí našeho nového manuálu poskytli starostům či správcům městských lesů, kteří o FSC certifikaci uvažují, maximum informací, jež jim pomůžou
v jejich rozhodování, ať už se jedná o environmentální stránku přírodě blízkého
lesního hospodaření nebo praktické rady
ohledně systému FSC a auditní praxe“,
popsal důvody pro vznik manuálu ředitel
FSC ČR Ing. Tomáš Duda.
Aktuálně vydaný lesnický manuál FSC
ČR má tři hlavní kapitoly. První kapitola
se věnuje úvodu do problematiky certifikace FSC z pohledu městských a obecních lesů. Ústředním tématem druhé kapitoly jsou klimatické změny se zaměřením
na jejich aktuální i budoucí vliv na podobu českých lesů, především pak na přírodě blízké způsoby lesního hospodaření.
Ty jsou nedílnou součástí Českého standardu FSC a pomáhají české lesy adaptovat a posílit vůči nepříznivým důsledkům

těchto probíhajících změn jako je sucho
nebo kůrovcové kalamity.
Poslední kapitola představuje praktického průvodce certifikačním systémem
FSC v České republice a je step-by-step
rádcem pro majitele či správce městských
lesů, kteří uvažují nad získáním certifikátu FSC a přírodě blízkým lesním hospodařením. Jejím cílem je ukázat fungování
certifikačního systému FSC v praktické
rovině a odpovědět na otázky, jak projít
auditním procesem. Prostor je také věnován tzv. skupinové certifikaci, která efektivním způsobem snižuje administrativní
a finanční náklady pro lesní vlastníky,
a díky níž se mohou především malí lesní
vlastníci spojit dohromady a vystupovat
společně pod jedním certifikátem.
Nový lesnický manuál FSC ČR je dostupný ke stažení zdarma také ve formátu
PDF na stránkách FSC ČR. Zaslání tištěné verze si lze objednat na adrese info@
czechfsc.cz.

Základní ideou mezinárodní
organizace FSC® (Forest Stewardship Council®) je podporovat ekologicky šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky
životaschopné obhospodařování lesů, a tím napomoci chránit
ohrožené 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 také na: www.czechfsc.cz a www.poznejdrevo.cz.

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

Podpora přírodě blízkého hospodaření v menších
a obecních lesích je podpořena Ministerstvem
životního prostředí.
Informace nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.
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Betlémské světlo 2020
Myšlenka šíření předvánočního pokoje a míru vznikla v Rakousku v roce
1986, odkud se rozšířila do pětadvaceti
zemí světa. Byla tak založena novodobá vánoční tradice, která letos slaví své
dvacáté šesté výročí. Bližší informace
o Betlémském světle lze nalézt na www.
betlemskesvetlo.cz.
Letos tradiční mezinárodní setkání
skautských delegací v Rakousku nahradil online stream z ekumenické bohoslužby a vlastní předávání plamínku BS
proběhlo na hraničním přechodu Drasenhofen – Mikulov v neděli 13. prosince.
Následující sobotu, 19. prosince 2020,
skautští kurýři rozvezli Betlémské světlo
vlaky po republice. Skauti z oddílu Andromeda Velký Týnec při 19. středisku
Ladislava Ruska Velký Týnec Betlémské
světlo rozváželi vlakem R 1325 na trase

Olomouc - Opava východ. Lidé si
mohli odpálit světélko ve vlakové stanici v čas příjezdu vlaku. Od tohoto dne až
do Vánoc proběhlo
díky mnohým z Vás
několik set místních
akcí.
Pro letošek jsme
vytvořili
stránku
s informacemi a doporučeními, abychom snížili na minimum riziko šíření epidemie.
Děkujeme všem nadšeným dobrovolníkům, kteří nám pomohli i v této složité
době šířit mezi lidmi plamen přátelství
a pokoje. Těšíme se na další spolupráci
v (snad už klidnějším) roce 2021.

Foto:
https://www.betlemskesvetlo.cz/?page_id=1220
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Marie Zdráhalová
16. oddíl Andromeda
19. středisko Ladislav Ruska, Velký Týnec
Jamajkazdrahalova@seznam.cz
tel.: 728 788 654
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Muzeum Rýmařov
Milí přátelé,
chtěli bychom vám poděkovat za podporu
v tomto neobvyklém a náročném roce!
Zároveň bychom vám ze srdce chtěli popřát
co nejpoklidnější a nejspokojenější prožití
vánočních svátků a v celém novém roce co
nejvíce zdraví, pohody a příjemných chvil
s kulturou. Buďte nám i nadále věrní!
Městské muzeum Rýmařov:
Růžena Zapletalová
Michal Vyhlídal
Petr Balcárek
Tomáš Lašák
Informační centrum:
Jitka Šašinková
Iva Kyjáková

Rodinný Penzion Majorka

ŽÁDNÉ REKLAMY, PROSÍM!

ŠETŘÍM NAŠE LESY – HISTORICKÉ DĚDICTVÍ
ZEMÍ KORUNY ČESKÉ

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 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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Na dar pro arcivévodu Karla přispěli lidé 310 tisíc korun
Vnuk posledního českého krále a korunní
princ zemí Koruny české Karel Habsburský
oslaví 11. ledna 2021 své šedesáté narozeniny.
Mezi obyvateli Zemí Koruny české vznikla
myšlenka věnovat mu k významnému životnímu jubileu náležitě hodnotný dar, jímž by
vyjádřili svůj postoj k arcivévodovi Karlovi
jako člověku pevně spjatému s historií naší
země a také celého
středoevropského
prostoru.

na 2021 celkem 158 dárců. 300.000,- Kč
bylo uhrazeno za výrobu repliky svatováclavské koruny. Zbylá částka bude použita
na výdaje spojené s předáním daru Karlu Habsburskému. Dále probíhá jednání
o předání daru s JCKV Karlem Habsburkem prostřednictvím jeho osobního pobočníka Dr. Milana Nováka.

Předseda spolku a člen předsednictva
Koruny České Jindřich Holub děkuje
jménem spolku všem dárcům za jejich
štědrost a odvahu, kterou svým darem
a pomoci při propagaci celé akce projevili.
Více informací najdete na webu Spolku
pro obnovu Českého království.

Celý
projekt
nazvaný „Koruna pro Karla“ zaštítil Spolek pro
obnovu Českého
království, který
zřídil pro financování daru speciální transparentní
účet, jehož výnos
byl určen výhradně na zhotovení
kopie svatováclavské koruny u renomovaného českého
šperkaře Jiřího Urbana.
Dne 4. ledna
byla sbírka ukončena. Do tohoto
dne bylo na transparentním účtu pro
sbírku na Korunu
pro Karla vybráno 310 335,06 Kč.
Na tuto částku se
složilo od 4. června 2020 do 4. ledToto číslo vyšlo s podporou Lékárny U černého orla v Prostějově
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