Pamětihodnosti
Kostel sv. Stanislava – postaven v roce 1851. Boží muka.
Kříž u vsi. Krucifix. Barokní
socha Panny Marie na návsi.
Hrob arcibiskupa J. K. Matochy.
Pitín

Luhačovice
Původ názvu Luhačovice: existuje několik teorií, jak vznikl
název Luhačovice. Všeobecně
se soudí, že názvy obcí končící na - ice se odvozovaly do
jména zakladatele rodu, tedy
Luhač (Luhačovice). Název
Luhačovice mohl být odvozen
také z toho, že v okolí Horní
Olšavy byly luhy. Luhačovice se rozkládají v údolí říčky
Šťávnice mezi svahy Velké
Kamenné a Obětové. Město
můžeme pomyslně rozdělit na
dvě části, které spolu nerozlučně souvisí. Část lázeňská,
jenž je centrem léčby a část
městská.
Lázeňství v Luhačovicích
Luhačovice jsou největší moravské lázně s dlouhou tradicí lázeňské léčby dýchacích
cest, trávicího ústrojí, diabetu a pohybového aparátu. Proslulé jsou přírodními
léčivými prameny, příznivými
klimatickými podmínkami a
příjemným prostředím, ve kterém se snoubí krásná příroda
a typická architektura. Každou
VŠĚM BORCůM TRASY
ČTRNÁCT ZDAR!

hodinu zde vyvěrá na povrch
15 tisíc litrů minerální vody.
Léčebné prameny
Historie pramenů sahá do 17.
století a od této doby bylo na
území Luhačovic „objeveno“
celkem 16 kyselek a jeden
sirný pramen. Nejznámějšími minerálními prameny jsou
Vincentka, Aloiska, Ottovka, Pramen Dr. Šťastného a
Sv. Josefa.Teplota vyvěrající
vody se pohybuje mezi 10 12 °C. Luhačovické vody jsou
považovány za jedny z nejúčinnějších v Evropě pro vysoký obsah minerálních látek a
pro vynikající proplynění volným kysličníkem uhličitým. V
lázních je využíváno celkem
sedmnáct hydrogen-uhličitano-chlorido-sodných kyselek a
jeden pramen sirný.
Rukopis architekta Dušana
Jurkoviče realizoval svůj sen o lázních
moderních}i komfortních. Jeho
dílo je výsledkem snahy porozumět prostředí, ve kterém
žil, rozpoznat a chránit jeho
hodnoty a porozumět lidem,
pro které tvořil. Jeho cit pro
prostředí a pochopení místa
lze dodnes obdivovat při prohlídce Jurkovičova domu na
Lázeňském náměstí, nedaleko položené a dnes krásně
zrekonstruované Chaloupky,
či v půvabných Slunečních
lázních, budově Jestřabí a
Vodoléčebného ústavu.
Velká kolonáda svým efektním obloukovým půdorysem
sleduje úpatí Velké Kamenné a je nadlehčena prosklením, umožňujícím pohled do
zeleně. Mohutná hmota haly
Vincentky je zmírněna horizontální linií Malé kolonády a
polikliniky. Luhačovické lázně
získaly významné panoramatické dominanty, které spolu s

Náměstí 28.října

POZVÁNKA PRO BORCE TRASY ČTRNÁCT
Do hospody cestu ještě známe,
kdo nepije, ten je mezulán.

Jurkovičovým domem vytvářejí charakteristický vzhled místa. K lázeňskému prostředí
neoddělitelně patří upravené a

Vrků, vrků, vrků, my sucho
v krku máme,
nálada žádná není.
Jestlipak se najde hodnej pán,
kterej nám dá nalejt piva džbán.

Jubilejní

60.STEZKA
4. - 8. května 2018

TAK

Vrků, vrků, vrků, my sucho
v krku máme,
nálada žádná není.
O zítřejší den se nestaráme,
v hospodě je každej študák
pán....

Zakončení v Letním kině v KYJOVĚ

Pitín
Pitín je obec na horním toku
řeky Olšavy.

CLARISSIMA
TRASA
GUATTUORDECIM

Hotel Palace

Vážení borci,

Jurkovičův dům

vyzdobené parky, sochy a fontány.
Nejznámější
luhačovickou
fontánu vytvořil Jan Kavan,
ta byla převezena ze světové
výstavy EXPO 58 v Bruselu,
a proto se nazývá Bruselská.
Na Lázeňském náměstí je
Kruhová fontána.
Odjezd zvláštního Stezkového vlaku:
Kyjov 16.15, Praha 23.00

Pozvánka pro borce Trasy čtrnáct. Poděkování náleží p. Vladimíru Roithovi za jeho příkladnou starost o nás, m. j.
zařízení ubytování. P. Jirkovi Vlachovi a pí. Nataše Roihtové za naplánování výpadů do okolí, ale i všem ostatním, co
se zasloužili o pomoc při organizování Stezky. Uznání zaslouží pí. Jana Vorlová, vede naše webové i TAKové stránky.
Plakát na letošní jubilejní Stezku navrhl p. Jirka Staněk. Redakce a grafika p. Jirka Bubeníček

vítejte v roce stoletého
výročí vzniku republiky
na naší letos jubilejní
60. Stezce.
Pobudeme opět na
Moravě, tentokrát na
Uhersko-Hradišstku.
Konkrétně v Bílých
Karpatech. Stálou základnou nám bude Eurocamp v Bojkovicích.
Odtud budeme vyrážet
do okolí. Jirka Vlach s
Natašou Roithovou s
pečlivostí svou vlastní
připravili pro nás několik nápadů - výpadů a
doprovodil je mapkami.
Večery strávíme spolu
jak jinak s našimi výtečními muzikanty a možná
si i zatančíme. Stezková
frakce vyráží již v pátek
ráno. Ostatní dle svých
možností. Zakončení
Stezky proběhne opět
v Kyjově.
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UBYTOVÁNÍ
pátek-pondělí
Eurocamp Bojkovice leží na
okraji města Bojkovice, které
se rozkládá v údolí řeky Olšavy, na úpatí Bílých Karpat v
nadmořské výšce 300 metrů.

Kemp je umístěn v údolí v blízkosti vlakového i autobusového nádraží. Restaurace i s barem, s posezením pro cca 100
osob. Wi-fi zdarma. Společné
sociální zařízení - WC na dvou
místech v kempu, nové žetonové sprchy ve středu kempu.
Chatky B1: dvoj-chatky rozdělené na pravou a levou polovinu, z nichž každá polovina
má vlastní sociální zařízení,
kuchyňskou linku, ložnici 2 x válenda a obývací pokoj
2 lůžka - rozkládací pohovka,
včetně lůžkovin a povlečení),
venkovní posezení na kryté terase. Každá polovina chatky
má 4 lůžka, celá dvojchatka
8 lůžek.
Restaurace v kempu nabízí

rychlé občerstvení, čepované
pivo a limonády, nealkoholické
a alkoholické nápoje, mražené
výrobky.
V docházkové vzdálenosti
(0,5-1 km) se nacházejí restaurace s možností celodeního stravování, prodejny potravin a pekárny.
Ceny za ubytování:
chatky 2,3,4 osoby 700-1100
Kč. Ke všem částkám je připočítáván rekreační poplatek ve
výši 15 Kč /noc/osoba ve věku
18-70 let.
V ceně ubytování: (chatky)
je zahrnuto parkování vozidla,
náklady na energie a ložní povlečení. Vstup do bazénu je v
ceně ubytování.
DOPORUČENÉ TRASY
Pátek 4. května
Praha 6.58 Uherský Brod
10.53,
pořádná svačina ve vlaku
Uherský Brod oběd a prohlídka města.,
bus UB-Vlčnov - 12.25,13.35,
14.20, 14.44 atd ..
Vlčnov - pozdní oběd (bude-li
čas, asi nebude)
Vlčnov (UNESCO) - pálenice - Vlčnovské búdy - rozhl.
Hráběcí - Havřice 6,5 km
vlak Havřice 18.03 18.52
- Bojkovice 18.34 19.18
https://mapy.cz/s/2nWpH
Odjezdy pro ostatní:
Slovácký expres
Praha: 12.58, 14.30, 14.58
Bojkovice město:
17.23,18.34,19.18
354 km. 4 hod. 25 min.

Sobota 5.května
Kopanice a Žítkovské bohyně
Bus ráno: 9:26 Bojkovice,
sokolovna, Žítková rozc.
9:48 Žítková OÚ
Bus odp.: 16:15 Žítková OÚ
16:32 Bojkovice, sokolovna
(tady by se trasa dala prodloužit přes zámek Nový Světlov)
nebo: 18:10 Žítková OÚ
18:32 Bojkovice, sokolovna
restaurace: Kopanická za Žítkovou, Kubánik ve St. Hrozenkově 15 km
https://mapy.cz/s/2nW0O
Další trasy (neděle-pondělí)
kdykoliv, vlaky jezdí denně
A
Valašské Klobouky - rozhl.
Královec - hrad Brumov - pivovar Bylnice - Bylnice - 17
km.
možno operativně zkrátit na
10, 11, 14 km.
https://mapy.cz/s/2noCS
http://www.pivovarbylnice.
cz/kontakty
vlak Bojkovice - Val.Klobouky
9.23 - 10.24 denně
Bylnice - Bojkovice 18.05
- 18.40
B
vlakem do Hostětína v 9.23
Hostětín - sochy v krajině Pitín - rozhl. Na Skalce - Bojkovice 14 km.
https://mapy.cz/s/2noTd
C
vlak Bojkovice - Luhačovice
9.26 - 10.28
okruh Luhačovicemi Luhačovice - Bojkovice 12 km.
https://mapy.cz/s/2noZm
D
Bojkovice - Slavičín 15 km,
zpět vlakem
https://mapy.cz/s/2npho
MÍSTOPIS
Bílé Karpaty, Kopanice
Moravské Kopanice jsou oblastí Moravského Slovácka a
leží přímo na moravsko-slovenském pomezí. Centrální
obcí oblasti je ...

Starý Hrozenkov,
ale tato obec má převážně obvyklou soustředěnou zástavbu
kolem hlavní silnice spojující
Moravu a Slovensko. Ty pravé
Kopanice s hodně rozptýleným
osídlením jsou tvořeny obcemi
Vápenice, Žítková, Vyškovec
a Lopeník.
Kopanice
byly osídleny ve druhé polovině 18. století kdy přicházejí z
Uher první osadníci. Lidé zde
žili většinou na samotách na
kopcích, na chalupách obklopených poli, která byla ručně
okopávána motykou. Život na
Kopanicích byl vždy tvrdý. Jen
málokdo také ví, že právě Kopanice jsou skutečnou předlohou pro filmové Želary.
Žítková
Obec Žítková je typickou kopaničářskou obcí s roztroušenou zástavbou, která vznikla
po roce 1750 a do povědomí
vešla díky bohyním, které zde
věštívaly.
Vyškovec
Byla založena v 18. století a
jméno získala podle vyhlídkového hraničního kopce, který
se však dnes jmenuje Kykula
(746 m). Zachovaly se zde lidové stavby Kopanic, ale kaple Panny Marie Královny na
hřebeni směrem na Mikulčin
vrch je z roku 1998.
Bojkovice
Město se nachází ve východní
části okresu Uherské Hradiště v oblasti Bílých Karpat, asi
15 km V od Uherského Brodu
a 15 km JV od Luhačovic. K
Bojkovicím patří městské části Krhov, Bzová a Přečkovice
rozložené v údolí řeky Olšavy.
Stručná historie obce
Historie města je těsně spjata s osudy hradu, který si na
soutoku říčky Koménky s Olšavou postavili roku 1480 bratři Landštejnové. Na panství
světlovském, čítajícím asi 25

obcí, se za staletí vystřídalo
několik rodů (iniciovali v polovině minulého století přestavbu hradu na zámek ve stylu
anglické tudorovské gotiky).
Na území města se nachází
klášter řádu sester Dominikánek.
Přírodní zajímavosti
Město se rozkládá po obou
stranách státní silnice Uherský
Brod - Vlárský průsmyk ve východní části regionu Uherské
Hradiště. Převážná část území Bojkovic se nachází uvnitř
chráněné krajinné oblasti Bílé
Karpaty.
Zámek Nový Světlov

Nejvýznamnější památky
Zámek Nový Světlov
Novogotický zámek Nový
Světlov, původně gotický hrad
z 15. století, je dnes někdy
přezdívám slovácké Miramare
a slouží jako hotel a restaurace. Součástí komplexu je i rozlehlý anglický park se zajímavými dřevinami a sochařskou
výzdobou.
Kostel sv. Vavřince

Kostel. sv. Vavřice
Římskokatolický farní kostel
byl vybudován v letech 16511656. Kostel byl původně
obehnán na všech stranách
pevnou a vysokou zdí, chráněnou silnými rožními baštami, z

nichž se dvě dosud zachovaly. Nad hlavním vchodem je
zazděn dvojitý erb jeho zakladatele Gabriela Szerenyiho
a jeho manželky Elišky. Po
stranách presbytáře stojí dvě
věže. Klenbové obrazy představují Nanebevzetí Panny
Marie, Korunování Panny Marie se zemskými patrony Moravy a Čech a národní světce sv.
Václava, sv. Vojtěcha, sv. Jana
Nepomuckého, sv. Prokopa,
sv. Ludmilu, sv. Anežku a sv.
Víta. Nad kůrem je obraz krále Davida, hrajícího na harfu.
V interiéru kostela jsou barokní obrazy od Jana Kryštofa
Handkeho a Josefa Fr. Pilze.
Nedaleko kostela sv. Vavřince
stával zřejmě již v 15. století
původní bojkovský kostelík sv.
Jiří.
Město Slavičín,
z jihu obklopené Bílými Karpaty a ze severu Vizovickými
vrchy, leží na východní Moravě v údolí říčky Říka. V centru
stojí trojkřídlý barokní zámek
a kostel sv. Vojtěcha. Ze Slavičína je to jen pár kilometrů do lázní Luhačovice, ale
můžete se vypravit i na bližší
místa, třeba do Vizovických
vrchů, protkaných turistickými
trasami s množstvím krásných
výhledů do okolní krajiny. Oblíbeným výletním místem je i
okruh kolem Hostěnína nebo
studánka Tatarka; jméno prý
získala v časech turecko-tatarských vpádů, kdy poblíž tábořilo několik tisíc nájezdníků.
Z Žítkové do Hrozenkova
Krajem žítkovských bohyň
vede jen málo značených cest.
Nahrazují je však naučné stezky, například ta pojmenovaná Okolo Hrozenkova, která
vede z Žítkové obloukem se
stáčí do Starého Hrozenkova. V létě se tu můžete zastavit
na koupališti a pak pokračovat
dál po naučné stezce do Vyškovce s nádhernými výhledy
do okolí. Pokud se budete držet naučné stezky, vrátíte se

přes Vápenice zpět do Starého Hrozenkova. Můžete se
ale vydat po silnici a zároveň
červené turistické značce dál
k Mikulčině vrchu a odtud po
zelené značce k rozhledně na
Velkém Lopeníku. U ní stojí
turistický přístřešek a nedaleko v lese je pramen s pitnou
vodou, shora je pěkný výhled
nejen na Kopanice, ale i na
Velkou Javořinu, celé pásmo
Bílých Karpat a do širokého
okolí. Magickou krajinu, odtud
uvidíte jako na dlani
Hrad Brumov - strážní hrad
Valašského království
Středověký královský hrad na
jihovýchodním valašsku, který
v minulosti střežil Vlárský průsmyk. Byl založen v pozdně
románském slohu nejspíše za
vlády Přemysla Otakara I. někdy počátkem 13. století. Byl
vystavěn na horském výběžku,
který souvisel s okolím jen úzkou šíjí. Hrad tvořil palác s mohutnou věží, která se dodnes
dochovala (jako rohová věž)
spolu s plášťovou zdí.

Hrad Brumov

Hostětín
Leží až na samém konci země
na úpatí Bílých Karpat poblíž
slovenských hranic. Z Bojkovic, se přehoupnete do
Pitína přes kopec a jste tady.
Některá jména v okolí znějí zvláštně exoticky - Kolelač,
Ploštiny, Papradné, Kochavec,
Kršlisko, Sidonie, Rokytenky,
Peňažná...Samotný Hostětín
se krčí v malém údolíčku pod
bělokarpatským hřebenem. Z
jedné strany ho obklopuje les,
z druhé pole a trnkové sady.
Aby bylo jasno, trnky zde říkají
švestkám.

