ZA POZNÁNÍM S NAŠÍ DOUBRAVOU

NAŠE DOUBRAVA, z. s. uspěla s projektem Sousedé společně. Projekt byl podpořen Nadací Via
v programu Živá komunita. Projekt byl podpořen Nadací Via díky štědré podpoře Nadace
JABLOTRON, NET4GAS, nadace Bader Philanthropies, Nadačního fondu pro boj proti korupci,
manželů Hany a Dalimila Dvořákových, Opavia, Friends of Via a dalších dárců. Díky této štědré
podpoře Nadace Via a jejich partnerů můžeme letos vyrazit na zájezd za poznáním za velmi
příznivou cenu. Velice si ceníme podpory Nadace Via a jejich partnerů, děkujeme za projevenou
důvěru a finanční podporu našeho projektu.

Po roce opět pojedeme za poznáním tentokrát v sobotu 11. 9. 2021, a to až do Rychlebských
hor. Cílem letošního zářiového zájezdu bude návštěva perly Rychlebských hor města Javorník,
navštívíme zámek Janský vrch, který se vypíná na skalnatém kopci nad městem Javorníkem.
Historie zámku se datuje již od 2. poloviny 13. století, kdy na strategicky výhodném místě nad
javornickým sídlištěm byl postaven hrad. Během let byl hrad v důsledku historických událostí
poškozen. Velká obnova a přestavba byla započata na konci 15. století za biskupa Jana Rotha.
V průběhu těchto úprav byl hrad na počest patrona vratislavských biskupů Jana Křtitele
přejmenován na Janský vrch. K definitivní přestavbě hradu na barokní zámek došlo až v 18.
století za biskupa Filipa Gotharda Schaffgotsche. V roce 1959 byl zámek Janský vrch zapůjčen
státu. Teprve poté co došlo ke vzájemnému majetkovému vyrovnání polské a české katolické
církve, byl zámek v září 1984 plně zestátněn. Od 1. 1. 2002 je zámek Janský vrch zapsán do
seznamu národních kulturních památek.
Další plánovanou zastávkou bude návštěva nedaleké jeskyně Na Pomezí ve Vápenné. Vyhlášené
jeskyně Na Pomezí jsou největšími zpřístupněnými jeskynním systémem v České republice
vzniklým rozpouštěním mramoru, tj. krystalického vápence. Vyznačují se úzkými a místy
vysokými chodbami, které se v místech křížení rozšiřují v menší dómy. Pro jeskyni Na Pomezí
jsou typické nátekové útvary vytvářející kaskády a mohutné členité krápníky. Jeskyně Na Pomezí
je přírodní památkou.
Těšíme se, že si společně tak jako předchozí zájezdy užijeme i letošní zářiový zájezd!
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