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Tip na prázdninový výlet Kravsko-Drosendorf-Uherčice
Začínáme hodně zajímavou přírodou – v zámeckém parku v Kravsku u Znojma
totiž kromě mohutné Douglasky a Klokočí (viz foto) roste především v našich
podmínkách naprosto výjimečný, kolem 30 m vysoký Sekvojovec obrovský,
známý ze severoamerických lesů u pobřeží Tichého oceánu jako nemohutnější
strom světa.
Dalším zastavením je opět unikát – tentokrát jediné město v Rakousku s
kompletně zachovanými hradbami. Drosendorf, česky Drozdovice jsou svým
způsobem významně spjaty i s naší historií – v roce 1278 se o dobytí jejich
hradeb 16 dnů neúspěšně pokoušel Přemysl Otakar II. a jeho protívník Rudolf
Habsburský měl mezitím víc času na shromáždění svého vojska, se kterým pak
na Moravském Poli zvítězil.
Rozsáhlý renesanční zámek s velkým anglickým parkem v Uherčicích je zatím
turisticky málo známý, avšak rozhodně stojí za návštěvu. Před „plyšákem“, jak
temperamentní průvodkyně svérázně označuje období do roku 1989, v něm byl
státní statek, kriminál i vojáci při minimální nebo žádné stavební údržbě, což se
na něm příslušně podepsalo. Dnes už je to naštěstí státní zámek s průběžně
probíhajícími záchrannými pracemi. A právě prohlídková trasa B, která názorně
ukazuje míru devastace a proces památkové obnovy je hodně poučná.
Foto a video z Dětského folklorního setkání MODŘICE 2014
V polovině června se v areálu ZŠ na ulici Benešova konalo již 2. setkání
dětských folklorních souborů. Na rozdíl od loňska, kdy jsme chtěli srovnat ty
nejmenší, bylo cílem letošního ročníku ukázat čeho lze s dětmi dosáhnout, když
se s nimi pracuje delší dobu. Z technických důvodů se povedlo pouze jedno
video, které sice není pohledově příliš kvalitní, ale poslechově přináší svižnou
cimbálovou muziku a temperamentní zpěv - zato fotek je tentokrát 194.
Další tipy na výlet
Procházka s rozhledy po kopcích mezi vinohrady kolem Mělčan a Dolních
Kounic, po lesích přírodního parku Bobrava, nebo návštěva parku a kostela v
Pohořelicích ukazují další možnosti relaxace. Zajímavé pak jsou i mandloňové
sady nad Hustopečemi s rozhlednou a opevněný kostel v Kurdějově.
Na všech výše popisovaných nových stránkách jsou připojeny odkazy nejen na
další zdroje informací (wikipedie a pod.), ale i na mapu s pozicí lokality.
příjemné prohlížení a poslech přeje Vlastimil Čevela

