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Na Olomoucku startuje projekt, který odhalí kouzlo starých kronik. 

 

 

Proč v poli stojí kříž, u cesty kaplička, proč kdosi zasadil do krajiny tu lípu, k čemu 

sloužila stará polní cesta anebo proč se místu v poli dodnes říká „Zmrzlý“? Příběhy dnes 

již anonymních míst, jež se dají dohledat v prvních kronikách, zná dnes málo lidí. A právě 

na tento stav chce upozornit projekt Příběhy našich kronik, do nějž se během letošního 

roku zapojí i několik obcí na Olomoucku. Výsledkem přitom bude společná publikace i 

řada zábavných interaktivních akcí pro děti i dospělé.  

 

„Obce pomalu začínají postrádat své příběhy, které se vztahují k různým místům. Také 

učitelé ve školách mají velký problém zajistit podklady, když mají dětem něco o obcích a 

jejich příbězích vázaných k místům vyprávět. Díky projektu snad poznají lidé zase o něco 

lépe svůj region, upevní si k němu vztah a poznají také zajímavosti dalších obcí, 

například formou výletů,“ vysvětlila hlavní myšlenku jedna z autorek projektu Marie 

Šuláková. Nejde přitom o zmapování všech míst, která mají svou historii. 

 

„V publikaci bude zastoupena každá obec ukázkou pouze jednoho příběhu zasazeného do 

kontextu dnešní doby,“ dodala s tím, že inspiraci získala od historika Jána Kadlece, 

s nímž již v minulosti spolupracovala například při natáčení rozhlasového pořadu Němí 

svědci historie.  

 

Součástí projektu budou interaktivní akce s dílnami Romana Prokeše. „Děti i dospělí se 

mohou těšit na zajímavý výklad třeba o prvních kronikách, o důvodech jejich vzniku, o 

autorech, o psaní inkoustem, budou si moci například vyzkoušet, jak funguje knihtisk,“ 

vysvětlila Marie Šuláková s tím, že přednášky se vždy přizpůsobí počtu, věku i složení 

publika a první z nich se na Olomoucku uskuteční již 3. dubna na Fortu XVII v Křelově.  

 

Kronika obce je letopisecké dílo, které zachycuje zprávy o důležitých a pamětihodných 

událostech v obci pro informaci i poučení budoucím generacím. Podle zákona má obec 

povinnost dopsané díly kronik starší deseti let předat do místně příslušného archivu. 

Právě na tento stav, kdy obce již nemají denně k dispozici své kroniky, chce navázat 

projekt Příběhy našich kronik. Spolupracuje na něm pět místních akčních skupin (MAS), 

z nichž tři působí i v regionu Olomoucka. „Částečně je to MAS Partnerství Moštěnka, ale 

hlavně jsou to MAS Moravská cesta a MAS Království,“ uvedla Julie Zendulková, 

manažerka jedné z těchto organizací. Projekt Příběhy našich kronik podpořila Evropská 

unie z Programu rozvoje venkova/LEADER. 
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