Trasa . 1 - pro rodie a dti
Trasa . 2 - zaáteníci a turisté
Trasa . 3 - nároní cyklisté

Memoriál
Rudolfa Wanzla
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Datum konání akce

20. 6. 2020
Délka tras - 4 km, 22 km a 50 km
Start - 9.15 stelnice Jvov
Konec - stelnice Jvov, kde bude

probíhat doprovodný program

Oberstven zajitno.
Doprovodný program od 11.00
Memoriál Rudolfa Wanzla je pojmenován po rodákovi z obce Jívová (Gibav, Gibau).
Pan Rudolf Wanzl (29. 8. 1924 - 3. 2. 2011) bydlel v domě 228 v obci Jívová do konce druhé
světové války. Poté byl společně s rodiči odsunut do bavorského Leipheimu, kde rodina
začíná budovat svoji firmu.
I zde využili Wanzlovi svou zručnost a dobré nápady. Rodinný podnik stál od začátku
u zrodu prvních samoobsluh v poválečném Německu. Už v roce 1948 dodává firma první
nákupní vozíky i první nákupní košíky a přispívá tím k nebývalému rozvoji samoobslužného
prodeje na evropském kontinentu.
V roce 1950 patentuje stohovatelný nákupní vozík, jehož konstrukční řešení slouží dodnes
a ztěží bude kdy překonáno.
Pan Rudolf Wanzl nikdy nezapomněl na svoje „jívovské kořeny“. Proto se po pádu železné
opony symbolicky vrací v roce 1991 zpátky do rodné vlasti a zakládá společně s Ing. Janem
Zajícem zastoupení firmy v České republice a následně i na Slovensku a velmi aktivně se
podílí na budování závodu v Hněvotíně.
Do své bývalé vlasti se vždycky rád vracel a měl upřímnou radost z toho, že se firmě daří.
Na jeho rodném domě č. 228 je umístěna pamětní deska.

Hlavnm poadatelem je
Svazek obc mikroregionu Moravskoberounsko.

Sponzorem je firma

Memoriál Rudolfa Wanzla se koná 20. 6. 2020. Sraz všech účastníků je od
8.30 do 9.00 hod. na Střelnici Jívová. Zde bude provedena prezentace
účastníků cyklovýletu a bude podáváno malé občerstvení. Vlastní výlet začíná
v 9.15 hod. Ukončení všech tras je opět na Střelnici. Od 11.00 hod. bude
probíhat doprovodný program. Po návratu, všichni účastníci, obdrží zdarma
občerstvení.
Cyklotrasa je vedena po krajských a účelových komunikacích za plného provozu
a na vlastní riziko všech účastníků. Na nejdelší trase pojede doprovodné
vozidlo – hasiči z Moravského Berouna.
Memoriál Rudolfa Wanzla má celkem tři trasy, které jsou podle náročnosti
určeny jak pro rodiče s dětmi, začátečníky tak i pro náročné cykloturisty. Celý
memoriál je koncipován jako výlet pro všechny věkové kategorie.

Trasa č. 1 – celková délka cca 4 km s převýšením cca 40 m

Celková délka cca 4 km s převýšením do 40 m. Je určena pro rodiče s dětmi.
Vyjíždí se z areálu střelnice. Trasa vede po zpevněné lesní cestě směrem
k Pohořanům. Asi po 2 km je křižovatka, kde je možno se obrátit a po stejné trase
se vrátit na střelnici. Pro vytrvalejší je možno pokračovat dále k Pohořanům
a obrátit se až v obci a potom se po stejné trase vrátit na střelnici.

Trasa č. 2 – celková délka cca 22 km s převýšením cca 150 m

Je určena pro začátečníky a méně zdatné cykloturisty. Vyjíždí se od obecního
úřadu v Jívové směrem na Šternberk po krajské silnici III/44434. Po příjezdu
do Bělkovického údolí na křižovatku se odbočí vpravo a pokračuje se po
silnici III/44436 až ke křižovatce se silnicí II/444. Křižovatka se projede přímo
směrem k Těšíkovské kyselce a pokračuje se lesní cestou směrem do obce
Horní Loděnice. V Horní Loděnici se odbočuje vpravo a projíždí se částí areálu
zemědělské farmy a pokračuje se polní zpevněnou cestou do obce Hraničné
Petrovice, kde se vyjede u hasičské zbrojnice. Odbočí se vpravo na silnici
II/444 a cca po 300 m se odbočí vlevo do obce Jívová. Obec Jívová se projede
ve směru na Olomouc. Asi 50 m za koncem obce je odbočka vlevo na střelnici,
ke které je to už jenom 300 m.

Trasa č. 3 – celková délka cca 50 km s převýšením cca 220 m

Je určena pro náročné a zdatné cykloturisty. Vyjíždí se od obecního úřadu
v Jívové směrem na Šternberk po krajské silnici III/44434. Po příjezdu do
Bělkovického údolí na křižovatku se odbočí vpravo a pokračuje se po silnici
III/44436 až ke křižovatce se silnicí II/444. Křižovatka se projede přímo
směrem k Těšíkovské kyselce a pokračuje se lesní cestou směrem do obce
Horní Loděnice. V Horní Loděnici se odbočuje vpravo a projíždí se částí areálu
zemědělské farmy a pokračuje se polní zpevněnou cestou do obce Hraničné
Petrovice, kde se vyjede u hasičské zbrojnice. Odbočí se vlevo na silnici
II/444 a jede se směr Moravský Beroun. Na křižovatce za obcí Hr. Petrovice
se sjede ze silnice II/440 na silnici III/44441. Po průjezdu obcí Sedm Dvorů
se na další křižovatce odbočí vpravo na silnici III/4403. Po této komunikaci
se pojede až k další křižovatce, kde se opět odbočí vpravo na silnici III/4402
směr Nová Véska. Zde začíná poměrně velké stoupání. Po průjezdu obcí Nová
Véska se přijede na křižovatku, kde se opět odbočí vpravo, směr Domašov
nad Bystřicí na silnici III/44445. V tomto úseku chceme upozornit, že pojedete
kolem památníku gen. Laudona. Je vedle cesta, tak ho nemůžete přehlédnout.
Po příjezdu do Domašova nad Bystřicí se na náměstí odbočí vlevo na silnici
III/44443 směr Jívová. Obec Jívová se projede ve směru na Olomouc. Asi 50 m
za koncem obce je odbočka vlevo na střelnici, ke které je to už jenom 300 m.

Jívová

Obec Jívová je položena uprostřed lesů v malebné
krajině přírodního parku Údolí Bystřice. Vesnice s 580
stálými obyvateli se rozprostírá na katastru rozlohy 1 522
ha, v nadmořské výšce cca 571 m. První zmínku o Jívové
nacházíme v latinsky psaném falsu ze 14. století, které se
hlásí k roku 1220. Dominantou Jívové je barokní kostel sv.
Bartoloměje z let 1717-1720, Přestavěný po požáru roku 1808. Kostelní areál
s farou a márnicí je ohrazen zdí se dvěma branami pocházejícími z 18. století.
Západně od obce stával středověký hrad Tepenec založený Karlem IV. Dnes
je na jeho místě kamenolom. V obci se nachází i několik kulturních památek
místního významu. Katastrem obce procházejí cyklostezky a pěší turistické
stezky, okolní lesy jsou ideálním místem pro sběr hub.
www.obecjivova.cz

Hraniné Petrovice

Obec Hraničné Petrovice se nachází asi 13 km východně
od města Šternberk v Nízkém Jeseníku. Na katastru
o rozloze 1 215 ha v nadmořské výšce 587 m, žije
137 obyvatel. První písemná zmínka o obci Hraničná
pochází z roku 1353 a o obci Petrovice z roku 1364.
Název Hraničné Petrovice německy Petrsdorf se poprvé
objevuje v roce 1764. Historické památky místního významu představuje kostel
sv. Petra a Pavla a sousoší piety z roku 1870. Obcí prochází cyklistické stezky
a stezky pro pěší.
www.hranicnepetrovice.cz

Horní Lodnice

Obec Horní Loděnice leží na Trusovickém potoce
v Nízkém Jeseníku na spojnici Olomouce s Opavou. Po
připojení sousední obce Nové Dvorce má v současnosti
rozlohu katastru 1817 ha. Obec leží v nadmořské výšce
550 – 580 m. V současnosti, žije v obci 350 obyvatel.
Katastr obce se nachází severozápadní částí v Přírodním
parku Sovinecko a východní částí v Přírodním parku
Údolí Bystřice. V katastru obce je vybudován větrný park, soustava větrných
elektráren. Obec je vyhledávanou cyklistickou a turistickou destinací.
www.hornilodenice.cz

Domaov nad Bysticí

První písemná zmínka o obci je z 2. poloviny 13. století.
Původní obyvatelstvo až do 17. století české, od poloviny
18. století převažuje obyvatelstvo německé národnosti.
Zlom v rozvoji obce je 2. světová válka a následně
vysídlení asi 80 % obyvatel německé národnosti.
Obec Domašov nad Bystřicí má v současnosti rozlohu
katastru 1595 ha o průměrné nadmořské výšce 500 m.

V současnosti v obci žije 515 obyvatel. Převážná část katastru se nachází
v Přírodním parku Údolí Bystřice. Mezi další zajímavosti patří skalní útvar
Malý Rabštejn, prameny kyselky, Černý kříž – památník na bitvu gen. Laudona
a kostel sv. Anny. Obec kříží jak turistické tak cykloturistické trasy a v zimním
období i běžecké trasy.
www.domasovnadbystrici.cz

Norberany

Obec Norberčany se nachází v severovýchodní části
okresu Olomouc. Obec se skládá ze čtyř katastrálních
území s názvy Norberčany, Trhavice, Stará Libavá
a Nová Véska o celkové výměře 2 236 ha a žije zde
280 obyvatel. Vznik obce Norberčany je datován
k roku 1456. V obci Norberčany se nachází památný
strom Sedlácká lípa. V části Trhavice stojí za zhlédnutí
kaple Narození panny Marie. V blízkosti Staré Libavé se nachází Cesta českoněmeckého porozumění, kde je umístěno přes 100 pamětních desek z různých
obcí, měst i zemí. Na Červeném vrchu roste Zlatá lípa, která je spojována se
jménem generála Laudona, který pod ní spal. Nedaleko se rovněž nachází
bývalá sopka Červená, která je rovněž velkým lákadlem pro turisty.
www.norbercany.cz

Moravský Beroun

Moravský Beroun je bránou do Nízkého Jeseníku,
který každého návštěvníka upoutá svou malebností
a nezaměnitelnou atmosférou vesniček, lesů
a neporušených přírodních scenérií. Jeho dějiny jsou
spjaty s historií šternberského panství na severní
Moravě. První zmínka o Moravském Berouně jako
o městě naznačuje, že vzniklo před rokem 1339. Podnětem pro jeho vznik byla
hornická činnost, jak dokládá městský znak obsahující kleště a hornické kladivo.
Dominantou města je farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v renesančním
slohu s nejstaršími varhanami na Moravě. K dalším památkám patří kostel
Povýšení Svatého Kříže s fragmentem gotického původu, budova radnice ze
17. století, budova fary z 16. století, která byla vyhlášena roku 2006 kulturní
památkou a budova školy z počátku 20. století. V Nových Valteřicích se nachází
unikátní lovecký zámeček - technická památka zakoupená na průmyslové
výstavě v Paříži roku 1848. Nedaleko centra, v místí části Ondrášov, se nachází
zřídla minerální vody známé pod názvem Ondrášovka. Voda byla prohlášena
v roce 1357 Štěpánem ze Šternberka za léčivou. K přírodním zajímavostem
patří nově zrekonstruovaný park na Křížovém vrchu, jehož součástí je Křížová
cesta zakončená kaplí.
www.moravskyberoun.cz

