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Vážení čtenáři, červnový Zpravodaj vám přináší zprávu o cyklovýletu do Velkých Losin a především o autobusovém zájezdu ZZS Šumvald

CYKLISTICKÝ VÝLET NA TŘI KAMENY
V sobotu 15. června se skupinka skalních cyklistů vydala
vlakem z nádraží v Uničově ve směru na Šumperk a dál do
Loučné nad Desnou.
Tentokrát jsme vlastní jízdu zahájili náročným stoupákem
na místo známé jako Tři kameny. Zde na nás čekal úžasný
výhled do zvlněné krajiny Nízkého Jeseníku. Pokocháme se, a
pak už sjíždíme přes Velké Losiny, Šumperk, Nový Malín a
Libinu. Náročný cíl cyklovýletu je splněn. Příště (21. září) se
těšíme na cestu do arboreta Bílá Lhota.

na hrad Pernštejn, do Kunštátu a Boskovic. Nechybí samozřejmě ani
informace o nejbližších chystaných akcích Pulchra Silva, o.s.

Původně jsme tu chtěli udělat jen fotozastávku na náměstí.
Vedle zdejšího pranýře či sochy Immaculaty (před farou) nás tu
zaujal vrcholně barokní kostel sv. Jana Křtitele (jeho přestavba
datovaná r. 1729 je zřejmě spojená s hutí Giovanni Santiniho).
Daří se nám najít paní Stenzelovou, která nám, ač si právě myla
hlavu, chrám ochotně otevřela a umožnila nám prohlídku jeho
úžasného interiéru. Mohutný kostel, který dali zbudovat
Liechtenštejnové, zdobí fresky J. K. Handkeho a řezby R.
Theryho.
Míříme přes Letovice a Kunštát nad letovisko
Nedvědice (známé i těžbou mramoru) k jednomu
z nejmohutnějších a nejznámějších hradů ČR

PERNŠTEJN

- k hradu
.
Od počátku (dle legendy založen už ve 12.
stol.) byl sídlem stejnojmenného mocného
rodu, prvně připomínán je r. 1285. Jeho dnešní
podoba vychází z pozdně gotické přestavby (v 15.16. stol.), která mu vynesla přídomek „mramorový hrad“. Za
vlády pozdějších rodů byl doplněn o další skvělé interiéry: např.
hradní kapli, rytířský sál či knihovnu.

Zájezd ZZS ŠUMVALD
Jak se blíží termín zájezdu,
všichni se obávají, jak probíhající
vedra poznamenají jeho průběh. V
sobotu 29. června se však naštěstí
horko dalo snést.
Ráno musíme některé účastníky
„vytáhnout z baráku“, ale spěchat
nemusíme. Z Uničova, kde nasedla
velmi početná skupina účastníků,
vyrážíme přes Úsov a Mohelnici na
Moravskou Třebovou.
Naší první poznávací zastávkou
byla nevelká obec KŘENOV.

Téměř dvouhodinový prohlídkový okruh „Od gotiky k 20.
století“ nám umožnil tuto jedinečnou památku důkladně
poznat. Průvodkyně nás seznámila se stavebním vývojem hradu
a s dobou jeho největší slávy (do r. 1596) nežli je prodán i
s okolním panstvím. Vedle předsunuté obranné věže nás nejvíc
zaujal rytířský sál se štukovou výzdobou od Corbelliniho a také
nástropní malby F. Ecksteina v hradní kapli. Díky tomu, že
v objektu zůstal zachován původní mobiliář, můžeme ocenit

také
velmi
vysokou
uměleckou a řemeslnou
hodnotu
vybavení
většiny interiérů.
Hrad Pernštejn je
prostě
skutečným
skvostem mezi našimi
hrady. Proto nám zážitek
z jeho prohlídky nepokazí
ani značné vedro, když
pak
už
scházíme
k parkovišti. Nahoru
jsme totiž vyjeli až
k závoře.
V blízkém okolí se sice
nachází
také
další
zajímavé a lákavé lokality
(včetně zřícenin hradů
Zubštejn
nebo
Aueršperk. My se ale vydáváme zpět do lokalit, přes které jsme
již projížděli.
Kunštát a Rudka, to jsou místa již v regionu Boskovicka, kde
se naši účastníci rozdělují podle svých zájmů. V Kunštátu
vystupují ti, kteří zvolili prohlídku zdejšího zámku, do 1 km
vzdálené Rudky míří zájemci o jeskyni Blanických rytířů a
výstup na rozhlednu Milenka.

ZÁMEK KUNŠTÁT- byl vybudován
na místě gotického hradu na návrší nad
městem. Původní renesanční trojkřídlá
stavba ve tvaru písmene U, byla pak
barokně upravena a právě výstavnými
pokoji z této doby vedla zvolená trasa.
Kunštátští se hrdě hlásí k tvrzení, že
právě zde, ve městě s erbem tří pruhů,
se narodil pozdější slavný český král Jiří
z Poděbrad a Kunštátu. Dokládá to jak
nápis na památníku před zámkem, tak
také pískovcová socha panovníka na
náměstí.
Nežli se naplní dohodnutý termín odjezdu z Kunštátu,
stíháme ještě malé občerstvení pod zámkem, nebo na náměstí.

RUDKA – leží pouhý
kilometr od Kunštátu, na
úbočí vrchu Milenka
(619 m). Známá lokalita
nabídla cestovatelům jak
výstup na rozhlednu, tak
prohlídku umělé jeskyně
Blanických rytířů, kterou
do pískovcových skal
vytesal samouk Stanislav
Rolínek. Obě skupiny,
které se na Rudce opět
spojily byly se svým
výběrem spokojeny.
Poslední poznávací a
současně i stravovací
zastávkou byly

BOSKOVICE

město se sedmizubým hřebenem v erbu, ležící na rozhraní
Drahanské a Českomoravské vrchoviny.
Z velmi bohaté
nabídky památek si zde účastníci zájezdu mohou vybírat:
zámek s empírovým mobiliářem (má ale brzkou zavírací
hodinu), hrad nad městem (přístupný až do večera), trojlodní
farní kostel sv. Jakuba Většího či známé židovské ghetto se
synagógou a židovským hřbitovem.

Procházku městem si každý užil podle svého přání a v 18.3o
hod. jsme se sešli na večeři v místní restauraci KAŤÁK, kde jsme
si mohli vybrat ze tří menu a můžeme si pochválit, že nám tu
moc chutnalo.
Na zpáteční cestě projíždíme svérázným krajem tzv. Malé
Hané, přes Jevíčko a Městečko Trnávka, na trasu příjezdu se
napojujeme v Moravské Třebové. Spokojeni a plni zážitků se
večer vracíme z úspěšného zájezdu domů. Příštím putováním
bude dvoudenní zájezd do Horní Lužice (Německo).
JK
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KALENDÁŘ AKCÍ PULCHRA SILVA:
so-ne 13.-14.7. zájezd ZZS do Horní Lužice (Německo), ze zastávek v 5 h.
Žitava, Budyšín, Zhořelec (s noclehem+snídaní)
so 14.9. Turistický pochod „Krajem Pulchra Silva“ Břevenec od 8 hod.
……………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ZPRAVODAJ o.s. PULCHRA SILVA-pravidelný měsíčník, jenž je přílohou
Šumvaldských novin, vydává sdružení Pulchra Silva, Šumvald, č. p. 17.
kontakt: jarda.krestyn@seznam.cz nebo f.gaston@seznam.cz

