ROČNÍK III
ČÍSLO 6
ČERVEN 2015
Toto předprázdninové číslo Zpravodaje Pulchra Silva vám, vážení
čtenáři, přináší informace o červnových aktivitách našeho občanského
sdružení. Začátkem měsíce se uskutečnil třetí letošní cyklovýlet, který
podobně jako vloni zamířil do Litovelského Pomoraví. Tentokrát vedle
oblíbených zastávek i s novými cíli: Příkazy, pevnost Křelov a Sobáčov.

3. cyklovýlet – sobota 13. června
Trasa: Uničov, Příkazy, pevnost Křelov, Sluňákov, Lhota n. M.,
Šargoun, Litovel, Sobáčov, Králová
Na sobotu 13. června byl naplánován již třetí letošní cyklovýlet,
který navazoval na loňský úspěšný výšlap do Litovelského Pomoraví,
ale o kopírování programu předchozího roku rozhodně nešlo.
Přes předpověď spíše aprílového počasí jsme v 8 hodin odhodlaně
vyjeli od KD Šumvald směrem na Uničov. Tady se k naší skupině přidali
další cykloturisté, včetně nejmladšího účastníka – Marka. Pokračovali
jsme přes Střelice, Renoty, Červenku, Litovel, Rozvadovice a Unčovice
do Příkaz. Zde jsme navštívili „Hanácké skanzen“, jehož stavby lidové architektury jsou jedinečným
dokladem hliněného stavitelství
z oblasti Hané. Představují ji zvlášť
čtyři špaletové stodoly z poloviny
19. století a kompletní hanácký
statek s hospodářskou i obytnou
částí (z r. 1875). O tomto skanzenu
jsme psali i při loňském autobusovém zájezdu ZZS.
Pak už jsme přes Náklo zamířili do Křelova, abychom si tu důkladně
prohlédli zdejší vojenský fort XVII. Vyslechli jsme si tu zajímavou
přednášku o historii této pevnosti, která je jednou z vůbec
nejzachovalejších součástí císařského systému opevnění města
Olomouce. Její historie sahá do roku 1850, kdy staveniště návštěvou

Koncem měsíce června se pak konal i zájezd Zájmového zájezdového
sdružení Šumvald do jižních Čech, především Tábora a jeho blízkého
okolí. Také o této velké akci přinášíme reportáž. Chybět samozřejmě
nesmí ani tradiční rubrika s kalendářem prázdninových akcí a přidáme
také pozvánku na významnou zářijovou akci – Zlatonosný Háj 2015.

Procházíme si zde vnitřní
prostory reduitu, ubytovny
mužstva, šíjové kaponiery i
eskarpy (zemní val). Část
prohlídky těchto tajemných
kasematních prostor jsme
absolvovali také s hořícími
loučemi, což dalo prohlídce
kouzelnou atmosféru.
Protože se již blížila doba
oběda, vydáváme se dál. Přes
známý Sluňákov - již se o
něm vloni psalo, kde nám
navíc při průjezdu tímto
ojedinělým architektonickým
dílem zněl v uších svatební
pochod z právě probíhající
svatby, jsme zamířili do Litovelského Pomoraví, k restauraci Lovecká
chata ve Lhotě nad Moravou. Tady jsme po čekání a prohlídce koní
konečně zaplnili vyhladovělé žaludky a uhasili žízeň.
Po obědě se vydáváme na zpáteční cestu po druhém břehu Mlýnského náhonu do Hynkova (byl tu právě dětský den) a kolem Šargounu
na Litovel. Vědomi si nutnosti dodržovat pitný režim, rozhodli jsme se i
pro krátkou zastávku v Sobáčově, kde se při rybníku právě konalo
velké sportovní klání v plážovém volejbale. Na doporučení znalce
zdejšího kraje jsme si pak závěrečné pivečko dopřáli také v Králové.
Sobotní cyklovýlet si všichni krásně užili; byla to pohodová akce.
Velkou pochvalu si zaslouží zvlášť nejmladší cyklista. S doznívajícími
vzpomínkami se již teď těšíme na další společně strávené chvíle na
kole. Rádi přivítáme i další zájemce o nenáročné vyjížďky po okolí.
J. Ševčíková

ZÁJEZD DO JIŽNÍCH ČECH
SOBOTA 27. ČERVNA
poctili císař František Josef I. a také ruský car Mikuláš. Dekorativní
provedení hlavního vstupu do objektu je řešeno ve stylu anglické
neogotiky winsdorského typu. Jde o fort permanentního charakteru
vystavěný podle projektu ženijního ředitele a vrchního projektanta
fortové pevnosti Olomouc Juliuse von Wurmba. V areálu pevnosti, jež
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má rozlohu cca 60 000m a je zapsána jako nemovitá kulturní památka
České republiky, se nachází muzeum Olomoucké pevnosti. Prohlídka
fortu je po podrobných a fundovaných informacích jistě zajímavější.

Ani časné vstávání (odjezd v 5.oo hod. ze Šumvaldu), dlouhá
příjezdová trasa, nevalná prognóza počasí a ani změna busu i řidiče na
poslední chvíli nemohly odradit zájemce, kteří si na tento den
rezervovali místa na zájezdu do Sezimova Ústí, Tábora a Želče. Nikdo
z přihlášených nezaspal a tak se ještě za šera vyjíždí na téměř 300 km
dlouhou tranzitní etapu. Jen se štěstím nacházíme na rozkopané a od
benzinek oddělené dálnici D1 prostory na zdravotní zastávku - Luleč.
Přijíždíme k Táboru s předstihem a tak můžeme před rezervovanou

prohlídkou Benešovy vily navštívit i areál poutního místa KLOKOTY.
Dnes jde o místní část Tábora, ale ve středověku byly samostatnou vsí.
Od roku 1389 zde na faře působil Mikuláš Žižka (bratr Jana Žižky).
Právě sem se uchýlili adamité - sekta ovlivněná A. Rohanem z Pikardie,
vyznávající volnou lásku. Jejich orgie ukončil Jan Žižka r. 1421, když
nechal na faře upálit 70 homosexuálů.

Zdejší poutní kostel Nanebevzetí P. Marie byl založen r. 1701(2) na
místě původního dřevěného kostelíku (zřízen nedaleko místa s léčivým
pramenem). Poutní chrám byl postupně rozšiřován: r. 1712 o kapli sv.
Václava a r. 1714 o kapli sv. Josefa, obkroužen ambity s kaplemi a
křížovou cestou. R. 1836 byla z Tábora vysázena lipová alej ústící do
poutního areálu. Měli jsme štěstí, že nám místní průvodkyně velmi
poutavě historii Klokot přiblížila.
Pak už spěcháme do SEZIMOVA ÚSTÍ, kde máme rezervovánu
prohlídku vily Benešových. Rozděleni do tří skupin, v intervalech po 15
min., se vydáváme vždy se zasvěceným průvodcem do areálu vily
našeho druhého prezidenta Edvarda Beneše a jeho manželky.

prostým životem bez přepychu. Na pořádek dohlíželi čtyři zvolení
hejtmani. Město se rychle rozrůstá, až dosáhlo 3000 obyvatel. Po bitvě
u Lipan se Tábor stal plnoprávným královským městem.
Tuto historii i osobnost Jana Husa si většina účastníků připomíná
prohlídkou dvou jedinečných výstav v prostorách zdejší starobylé
radnice. Vedle tohoto Husitského muzea si procházíme i podzemní
chodby pod velkou částí náměstí. Volný čas mnohým vyplní zajímavá
návštěva muzea čokolády a marcipánu, někdo zvládá dojít k hradu
Kotnov, jiní si vystoupí na věž farního kostela nebo se projdou kolem
nejstarší nádrže střední Evropy - Jordánu.

Vila
Benešových

Vila Hany a Edvarda Benešových byla
vystavěna v letech 1930-1931 podle projektu P.Kropáčka. Vypracování
projektu i stavba probíhaly za přímé účasti manželů Benešových. Dům
měl připomínat venkovská stavení na jihu Francie. V létě 1937 si
přistavují podle projektu Otokara Fierlingera nový trakt se sallou
terrenou a obloučkovitou lodžií; tvoří park. Výsadbu rostlin v parku
prováděli i oba manželé Benešovi, zahradničení se jim stalo relaxací.
Také místo posledního odpočinku si E. Beneš zvolil sám; chtěl být
pohřben ve své milované zahradě na místě zvaném Kazatelna s
výhledem na Sezimovo Ústí a soutok řeky Lužnice s Kozským potokem,
kde z pahorku dle pověsti promlouval M. Jan Hus. Do prosté kamenné
hrobky (projekt Pavla Janáka) s bustou prezidenta od sochaře Karla
Dvořáka byly uloženy ostatky E. Beneše 10. 9. 1948 a 6. 6. 1975 také
urna s popelem H. Benešové.
Vracíme se do TÁBORA, jehož historie se pojí s rokem 1420, kdy je
založen husity a pojmenován podle biblické hory Thabor u Nazaretu.
Založení husitského Tábora je spojeno s ideály „křesťanského komunismu“- dobrovolného společenství, kdy nově příchozí odevzdávají
všechen svůj majetek do kádí a ten je dle potřeb rozdělován mezi
všechny členy obce. Všichni táborité si byli teoreticky rovni, žili

Závěr dne je věnován návštěvě obce ŽELEČ. Nejdříve míříme do
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objektu zdejšího ŠPEJCHARU (sýpky), zbudovaného na ploše 683m ,
jehož budova po rozsáhlé rekonstrukci (r. 2002) slouží jako Muzeum
zemědělské techniky a v patře je i galerie. Originální výklad v obou
částech špejcharu nás velmi zaujal. Přízemí inspiruje k vytvoření
vesnického muzea i v naší obci a horní patro nám umožnilo poznání
tvorby G.Porše (krajinky) a A. Doležela (figurální tvorba). Také večeři
před závěrečným návratem máme zajištěnu v Želči.
JK

KALENDÁŘ AKCÍ PULCHRA SILVA:
18.7. - autobusový zájezd ZZS do Přerova, na Hostýn a do Luhačovic
15.8. - pohodový 4. cyklovýlet do Nové Hradečné (akvaristika) a Horní
Sukolomi (místní slavnost), odjezd od KD Šumvald v 10.oo hod
29.8. -5. cyklovýlet do Náměště n/H. , na Kosíř a Slatinic, KD v 8.oo
12.9. - Zlatonosný Háj, cyklisté odjíždí v 9.3o hod. od KD Šumvald
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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