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KVĚTEN 2016
Obě květnové akce Pulchra Silva se kvůli změně termínu výšlapu
uskutečnily již v první polovině měsíce. Druhý letošní cyklovýlet, jenž
směřoval do Olomouce a Litovelského Pomoraví, se uskutečnil první
sobotu v měsíci a pěší výlet z Břevence byl přesunut na neděli 15. 5.

2. CYKLOVÝLET
„Bude krásná slunečná sobota“, hlásila předpověď počasí na 7. května. Na cyklistickém výšlapu tak můžeme očekávat výrazně větší účast,
přestože se jedná o jeden z nejdelších výletů.
Skutečnost předčila všechna očekávání. Ze Šumvaldu totiž vyjíždí
dvacetičlenný peloton a to se ještě v Nové Dědině i Uničově přidávají
další tři cyklisté. Počet 23 účastníků je rekordní! Vedle již zkušených
„matadorů“ je tu také 5 zástupců mládeže. No, to je paráda!
Humorná situace nastává na kruháči v Uničově, kde se naše velká
skupina promíchá s jinou (8-10 ti člennou) partou cyklistů, kteří sice
směřují obráceným směrem, ale na objezdu se srážíme ve stejnou
dobu a tak kruháčem projíždíme kousek společně. Divit se nestačí ani
náhodní diváci. Je to jak cyklistický kolotoč.
Jedeme cyklostezkou na Želechovice a pak již po silnici s plným
provozem na Strukov a Pňovice. Kus za rybníkem Šinclákem děláme u
lesíku krátkou zastávku „luleč“ a scelujeme celý roztrhaný peloton.
Chceme u Chomoutovského jezera zastavit při pozorovatelně vodního
ptactva. Pauzu v této zajímavé lokalitě může každý využít po svém.

Vedle výstupu na pozorovatelnu a sledování života kolem jezera
jsme se mohli na panelech naučné stezky dozvědět vše o zdejší fauně,
prohlédnout si zajímavou plastiku, sledovat rybáře (jenž právě ulovil
úhoře) anebo se tu v klidu trochu občerstvit před další cestou.
Přes Chomoutov míříme do Olomouce. Díky kombinaci cyklostezky
a frekventovaných komunikací se dostáváme do centra města k tzv.
KORUNNÍ PEVNOSTI. Jde o jeden z dochovaných pevnostních objektů,
jenž byl součástí bastionového opevnění Olomouce. Pevnůstka je
předsunuta před středověké hradby a od historického jádra města ji
odděluje Mlýnský potok. Spolu s okolními pevnostmi vytvářela obran-

Obě akce vám, vážení čtenáři, v tomto Zpravodaji přiblížíme a přidáme
také informaci o podání závazných přihlášek na letošní zájezdy ZZS
s úhradou, jež se konalo ve čtvrtek a pátek (19.-20.5.). Chybět nemůže
ani přehled chystaných akcí Pulchra Silva pro nejbližší období.
nou linii Olomouce v dnešních Bezručových sadech. Jejím základem je
tzv. korunní hradba, vystavěná v letech 1754–1756, tvořená
bastionem XXIV, dvěmi půlbastiony XXIII a XXV, dvěmi spojovacími
kurtinami a vjezdovou bránou od Michalského výpadu.

Korunní hradbu tvoří
mohutný zemní val, jehož
vnější cihelná obkladná zeď
(eskarpa) dosahuje výšky
4,7 m. V případě ohrožení
pevnosti bývala na valu
rozmístěna děla. Uvnitř
areálu Korunní pev-nůstky byla ještě v 18. století vystavěna vojenská
strážnice a válečná prachárna datovaná do roku 1756. V letech 1855–
1857 zde přibylo velké dělostřeleckého skladiště.
Areál Korunní pevnůstky byl později využíván i k jiným účelům. Část
prostoru byla změněna na zahradu a po zrušení pevnostního statutu
města zde Olomoučané sušili prádlo. Od poloviny 20. století se o areál
dělila armáda s Florou Olomouc. Část Korunní pevnůstky se postupně
proměnila v parkový areál s botanickou zahradou, na korunní hradbě
bylo založeno i velké alpinum, v jejím předpolí pak rozsáhlé rozárium.
Od roku 2008 areál vlastní občanské sdružení Muzeum Olomoucké
pevnosti, jež intenzivně pracuje na památkové obnově pevnosti.
V dolním patře bývalého skladiště se nachází expozice, která velmi
netradičně a zajímavě přibližuje historii
Olomoucké pevnosti. Je opatřena také
spoustou interaktivních prvků a všichni
návštěvníci si zde mohou dokonce také
zapůjčit „dávné“ vojenské uniformy a
vyfotit se třeba u skutečného kanónu.
V horních patrech se pak nachází tzv.
PEVNOST POZNÁNÍ. Jde o interaktivní

muzeum vědy Univerzity Palackého v Olomouci, jež má za cíl zábavnou formou přibližovat vědu všem věkovým kategoriím. Návštěvníci se
zde baví a vzdělávají prostřednictvím vědeckých expozic a digitálního
planetária. Toto progresivní science centrum umožňuje inspirativní
setkání veřejnosti se studenty a zaměstnanci UP. Mnoho z nás se
odtud ani nemůže odtrhnout.
Spokojeni s prohlídkou odjíždíme z Olomouce zpět přes Chomoutov
do Horky nad Moravou. Horký den si vybírá svou daň a tak čelo
pelotonu zastavuje u pivovárku Melichárek na velmi dobré pivo.
Další plánovanou
zastávkou je již dřív
poznané a popsané
Centrum ekologické
výchovy SLUŇÁKOV.
Prohlídka zdejšího
nízkoenergetického
domu, mnohých dalších
staveb či ekologických
prvků v krajině, byla jen
letmá, ale pro ty, kdo to
vidí prvně, velmi zajímavá.
Na oběd si chceme sednout
v Lovecké chatě v Horce n. M.,
na oblíbeném výletním místě.
Když ale vidíme davy kolem
stylové restaurace, ale hlavně
„dlouhatánské“ fronty na
jídlo, vzdáváme to. Pojedeme
dál a zvažujeme oběd buď ve
Lhotě n. M., Březové nebo na
tradičním místě v Litovli Za
školou.
Celý peloton se postupně
trhá. Někteří zůstali už u Melichárka, jiní u mlýna ve Lhotě, oddělila se
i skupina směřující na Střeň. Jádro cyklistické výpravy se podle plánu
vydalo na prozkoumání nově zrekonstruované dřevěné „Vietnamské
lávky“ která překonává Moravu nedaleko Hynkova. Je to unikátní
dřevěná stavba, která je určena
jen pro cyklisty a pěší turisty.
Rekonstrukce si vyžádala částku
1,5 milionu korun. Dřevěná
konstrukce, zavěšená na dvou
ocelových lanech nad řekou,
nabízí nepopsatelný zážitek.
Procházku po lávce doplňuje až
dechberoucí
krása
přírody
Litovelského Pomoraví. Je to
nepopsatelný pocit.
Cyklostezkou, plnou dalších
milovníků jízdy na kole, míříme
do Litovle, kde si konečně
dopřáváme posilnění v oblíbené
restauraci Za školou. Po docela
náročném a téměř celodenním
výšlapu, při němž jsme poznali
spoustu zajímavých míst a zažili
řadu zážitků, jsme v Uničově
zakončili celý výlet sladkou
tečkou. Zastávka na zmrzlinu tak byla odměnou hlavně pro ty
nejmenší, kteří celou trasu přes 90 km dlouhou bez problémů projeli
až do cíle. Pochvala a dík patří všem cyklistům. Vyšlo nám počasí a
celá parta se už těší na další výlet.
(red)

STUDÁNKA ZKLAMÁNÍ - 15. května
Je pohodová neděle a klid na Chaloupkách ruší jen občasné zvuky
nárazu kovu o kov. Pár rýčů, lopat, krompáč, motyky, pila, sekerky a
další potřebné nářadí se nakládá do kufru auta pro „čištění studánky“.
Vybrána byla studánka pod „rudskou“ myslivnou, protože ostatní
prameny poblíž cesty údolím podél potoka na Rudu vypadají, že jsou
již několik let bez vody. Plán je připraven téměř do detailu – přístup ke
studánce bude zhotoven z plochých kamenů, které utvoří i pár schodů
(v okolí je jich spousta). Vykope se hlubší příkop navazující na strouhu,
prohloubí se pramen a okolo se zatluče pár kůlů z tvrdého dřeva na
zpevnění. Úprava okolí již bude jen pověstným bonbónkem a dotvoří
celkový dojem z užitečné a přírodě prospěšné práce.
S velkou účastí nikdo nepočítal. Je velmi chladno, honí se mraky a
navíc hrozí i studený déšť. Na tradičním místě setkání u kaple sv.
Antonína Paduánského v Břevenci jsou k výšlapu do přírody připraveni
pouze manželé Habermannovi a dvě školačky. Po povinném
desetiminutovém čekání jsme změnili plán a místo pochodu údolím
Markova jsme nasedli do auta a rozjeli se směr Ruda. Cestou jsme si
povídali o dějinách Dlouhé Loučky a okolí, protože trocha historie
nikoho nezabije.
Než se nadáme, projíždíme Křivou, kocháme se výhledem na
Sovinec. Terénní jízdou polní a lesní cestou se vzhledem ke kvalitě
jejího povrchu jen pomalu a opatrně blížíme k cíli naší cesty. Jak
nemilé je však naše překvapení v místě, kde je pramen studánky. Naše
pocity nebudu raději ani komentovat a omezím se jen na popis. Na
prameniště studánky byla těžkou technikou nahrnuta směs hlíny,
větví a kůry, pravděpodobně ze skládky kmenů. Hromada je obrovská:
asi 3 m vysoká, 20 m dlouhá a 10 m široká. Zde bych měl raději zprávu
ukončit. Takovéto hospodaření v našich lesích se normálnímu myšlení
vymyká! Ten, kdo tohle nařídil a provedl, si snad ani nevšiml, že je tu
prameniště studánky a díky takovémuto zásahu pramen zřejmě vyschl.
Pracovat na čištění této studánky je nyní holý nesmysl.
S velmi smíšenými pocity jsme si alespoň prohlédli blízký zajímavý
skalní blok „Kamenná hradba“, který vypadá jako skutečné obrovité
hradby. Pak nám už nezbylo nic jiného, než se vydat na cestu domů.
Tentokrát mi nedělní oběd nějak nechutnal….
Fr. Bartoněk

OBSAZENOST ZÁJEZDŮ ZZS
Ve dnech 19. a 20. 5. se v prodejně Heřman-sport uskutečnil příjem
závazných přihlášek a úhrada zájezdů ZZS Šumvald. Největší zájem je o
červencový zájezd na Slovensko, který je již prakticky naplněn (49 úč.).
Doplnit lze ještě výlet do ZOO Dvůr Králové a Kuksu (27. srpna), který
je vhodný pro rodiny s dětmi (zatím přihlášeno 46 zájemců) a hlavně
nejbližší zájezd do podhůří Beskyd -25. června, jenž má v plánu
návštěvu lázní Klimkovice, prohlídku Příbora, Štramberka a také hradu
Helfštýn. Prozatím je přihlášeno 34 zájemců. Cena pro členy Pulchra
Silva je 500,- a pro nečleny 530,-Kč. Využijte možnosti a přidejte se.
-------------------------------------------------------------------------------------

KALENDÁŘ AKCÍ PULCHRA SILVA:
So 11.6. - 3. cyklovýlet: rovinou na Sv. Kopeček (návštěva baziliky),
přes Štarnov do Šternberku - odjezd v 8.oo hod. od KD
So 25.6. - Zájezd ZZS: lázně Klimkovice, Štramberk, hrad Helfštýn
odjezd v 6.oo hod. ze všech autobusových zastávek
So 16.7. - Zájezd ZZS na Slovensko (Beckov,Nitra, Bojnice), odjezd
ve 4.oo hod. ze všech autobusových zastávek
So 23.7. - Druhá sbírka exponátů pro vesnické muzeum (9-17 hod)

-
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