Zpravodaj Bílého kamene č. 5/2019:
Spolek Lubavia - spolupořadatel Bílého kamene
Jak již bylo v předchozích zpravodajích oznámeno, na přípravě letošního Bílého
kamene se podílí význačnou měrou i tento libavský spolek - dovolte, abychom se vám krátce
představili. Jsme sdružení nadšenců různorodých profesí doslova ze všech koutů Moravy a
Slezska, z nichž se v roce 2016 vytvořil Okrašlovací spolek Lubavia se sídlem ve Městě
Libavá.
Není nám lhostejný osud památek, či spíše toho mála, co zbylo po někdejších obcí
včleněných po roce 1946 do Vojenského újezdu Libavá. Zároveň nám není lhostejný
kulturně-historický odkaz bývalých obyvatel regionu, který trpěl dlouhým obdobím nezájmu a
všeobecné devastace.
Snažíme se zachránit zbývající kulturní dědictví kraje a staráme se o památky, které se
zde zachovaly. Počínaje drobnými architektonickými prvky v krajině v podobě křížů a
pomníků, až po větší stavby, jakými jsou kostel či větrný mlýn ve Městě Libavá, nebo barokní
poutní chrám ve Staré Vodě s přilehlou Královskou studánkou.
Mnoho těchto památek je sice s výjimkou akce Bílý kámen celoročně nepřístupných,
neboť se nacházejí ve vojenské zóně, přesto si však zaslouží péči a naši úctu, což je případ
zejména zdevastovaných hřbitovních areálů.
Naší iniciativou došlo k vypracování seznamu a příslušné fotodokumentace u památek
místního významu ve Městě Libavá, Staré Vodě a celého libavského katastru, jakož i k
vypracování téhož pro celý dnešní Vojenský újezd Libavá.
Pro účastníky letošního Bílého kamene připravujeme mimo jiné úplný soupis památek
a pozoruhodností, které můžete po povolených trasách navštívit nebo shlédnout - je jich
několik desítek a jistě si vyberete. Na mnoha místech se s námi setkáte přímo v terénu, ve
funkci zkušených průvodců povedeme kamenické autokary.
Duší našeho spolku je jeho zakladatel - Jindřich Machala, libavský kronikář, lesník,
který zná Libavsko do nejmenších detailů - jeho kniha "Kronika Libavska" je doslova naší
biblí a nepostradatelnou pomůckou při naší práci v terénu. Neméně zdařilou publikací z této
oblasti je kniha dalšího člena spolku Jiřího Glonka "Zaniklé obce Libavska" , velkou
pozornost veřejnosti vzbudil snímek kameramana a člena spolku Tomáše Kusýna "Stíny nad
Libavou".
Pokud se budete chtít o našem
spolku dozvědět více, zveme vás
v
rámci
festivalu
Olmützer
Kulturtage 10. 4. 2019 od 17:00 do
přednáškového sálu Bezručova 3 v
Olomouci na prezentaci o obnově
kulturních památek na Libavsku.
O tříleté činnosti našeho
spolku, který k dnešnímu dni čítá 33
řádných členů, získáte přehled na
našich
webových
stránkách
www.lubavia.cz.
Libavsko je překrásný kraj,
který zasluhuje pozornost nás všech. Je velmi dobré, že právě přes cykloturistickou akci Bílý
kámen můžeme tuto oblast prezentovat jako ojedinělou lokalitu v rámci celé naší republiky.
Stíny nad Libavou: https://www.youtube.com/watch?v=Ahzdry_ltT8&t=27s
Akce Záchrana barokních soch Smilov: https://www.youtube.com/watch?v=1MDBJQI_Ep4

