ZÁJEZD S NAŠÍ DOUBRAVOU SE VYDAŘIL
Je naší tradicí, že v září pořádáme zájezd za poznáním ani letos tomu nebylo
jinak. V sobotu 5. 9. 2020 jsme se z doubravského náměstí vydali za poznáním
Zlínského kraje. Navštívili jsme barokní zámek Buchlovice, jehož stavba byla
zahájena těsně před rokem 1700 bohatým hrabětem Janem Dětřichem Petřvaldským, jehož chotí byla
Anežka Eleonora pocházející z italského rodu Collona. Myšlenka stavby nového barokního zámku
pochází z doby, kdy manželé pobývali na hradě Buchlov, kde Anežka Eleonora trpěla zimou, proto
přišel hrabě s nápadem obdarovat svou manželku nově postaveným barokním zámkem. Do současnosti
je zámek nejčistším příkladem italské barokní vily ve střední Evropě. Od samotného počátku byla kolem
zámku vybudována úchvatná barokní zahrada. Díky františkánskému mnichovi a objeviteli fuchsií
Charlesi Plumierovi, kterého vyslal do Jižní Ameriky na vědeckou výpravu s cílem nalézt nové rostliny
a živočichy Ludvík XIV., jsme mohli navštívit zámecké zahradnictví, kde mnohonásobně převládaly
fuchsie. Do Buchlovic se fuchsie poprvé dostaly až v roce 1970. Dnešní zámecká sbírka fuchsií
buchlovského zámeckého parku obsahuje asi 1200 odrůd, patří tak mezi nejznámější a nejproslulejší
sbírky fuchsií ve střední Evropě. V parku jsme také navštívili zámeckou cukrárnu. Poté nastal čas oběda,
pochutnali jsme si na vydatných porcích v nedaleké restauraci. Následně jsme se autobusem přepravili
do jedinečné KOVOZOO ve Starém Městě, která nemá v celé Evropě obdoby. ZOO je unikátní svým
osobitým a originálním pojetím klasické zoologické zahrady, která vyrostla v areálu bývalého
cukrovaru. Cukrovar byl v denním chodu po dobu celých 130 let. Zvířata jsou v životní velikosti
vyrobena z recyklovatelného odpadu. Cílem této neobvyklé ZOO je ukázat lidem, jak je možné využít
starý, nepotřebný a zrezivělý materiál. Jak jsme uváděli v předchozím vydání obecního zpravodaje
součástí ZOO je mimo jiné možné navštívit muzeum s bohatou sbírkou veteránů, muzeum zemědělství,
maják, ze kterého je vidět do širokého a dalekého okolí, letoun L-610, který byl na objednávku
tehdejšího Sovětského svazu vyvinut v závodech LET Kunovice. Po celou dobu našeho zájezdu nám
přálo letní slunečné počasí. Odpočinuti, nabytí novými dojmy a zážitky jsme se v podvečer vrátili do
Doubravy. Děkujeme všem účastníkům zájezdu, že s námi jeli na zájezd a užili si jej společně s námi.
Také děkujeme za jejich chválu a za to, že vytvořili po celou dobu zájezdu báječnou atmosféru!
Vzhledem k pozitivním ohlasům na zájezd ze strany účastníků zájezdu a prosbám o organizaci dalších
zájezdů, se zcela jistě společně vydáme za dalším poznáním naší krásné země. Nápadů kde se vypravit
je spousta.
Těšíme se na vás!
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