Nové Sady
Objevitelská výprava plná vody

začátek

zastávka MHD U Kapličky, Nové Sady

konec

zastávka MHD Konzum, Nový Svět

Délka
trasy

celkem 6 km,
vyžaduje asi 2 hod. chůze + čas na zastaveních

Náročnost

Trasa je v podstatě bez bariér.
Vede po chodnících, popřípadě po asfalových, šotolinových nebo polních cestách.

Co
po cestě
uvidíme?

Pohodová vycházka nás seznámí s historií, přírodou
i s možnostmi sportování a občerstvení na Nových
Sadech a na Novém Světě.
Zastavíme se u zajímavých místních památek, můžeme si
odpočinout u vody, někdy i s nabídkou sportovního vyžití
a občerstvení či krmení vodního ptactva.

Podrobnosti o trase včetně mapy, možností občerstvení
a dalších zajímavostí najdete zde: www.prirodavemeste.cz/trasy.

Popis trasy

.......

Kaple Neposkvrněného početí Panny Marie

Vystoupíme z busu MHD na zastávce U Kapličky a pokračujeme po Družební
ulici směrem do sídliště Nové Sady, až dojdeme ke kapličce. Pozdně barokní kaple Neposkvrněného početí Panny Marie z roku 1773 se nachází mezi
panelovými domy na sídlišti na rozhraní někdejších obcí Povel a Nové Sady.
Kolem kaple stojí několik barokních soch z 18. století, přemístěných sem z různých částí Olomouce. Prohlédneme si sochy sv. Judy Tadeáše, sv. Šebestiána,
sv. Jana Nepomuckého, Boha Otce a podstavec kříže z roku 1832.
S vchodem do kaple za zády se vydáme po chodníku stále rovně, přejdeme
Voskovcovu ulici a zamíříme ke schodům do Teichmannovy ulice, kterou projdeme až na konec. Ocitneme se u silnice mezi ulicemi Jižní a Slavonínská, kterou přejdeme do protější ulice Požárníků. Tou jdeme stále rovně mezi domky
po cyklostezce až k pískovně Hamrys.

.......

Pískovna Hamrys

Kolem pískovny Hamrys postupně vzniká nová rekreační zóna, hektarová plocha parkové zeleně. U Hamrysu můžeme posedět na lavičce, nakrmit kachny
nebo si třeba i natrhat mirabelky z okolních stromů. Pokračujeme po cyklostezce stále rovně, přejdeme koleje a odbočíme na první polní cestu vlevo.
Ta nás po několika stovkách metrů dovede k dalšímu rekreačnímu areálu,
k rybníku Kaprodrom.
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.......

Rybník Kaprodrom

.......

Kostel sv. Filipa a Jakuba se hřbitovem

Areál u rybníku Kaprodrom nabízí vyžití nejen pro rybáře, dá se tu různě sportovat i občerstvit. Z areálu pokračujeme rovně ulicí Nebeskou a na ni navazující Andělskou až k Dolní novosadské ulici, odkud již vidíme novosadský kostel.

Pozdně barokní kostel byl vystavěn v letech 1773–1775 v tehdy ještě samostatné obci. V presbytáři kostela můžeme vidět kopii deskového gotického
obrazu Novosadské ukřižování z první poloviny 15. století. Ve věži kostela je
zavěšen zvon pocházející ze zaniklého olomouckého kostela sv. Blažeje. Zvon
byl ulit roku 1547 a do novosadského kostela se dostal v roce 1785. U vchodu
do kostela stojí kamenný kříž z roku 1834, doprovázený sochami Panny Marie
a sv. Jana. Kostel je obklopen hřbitovem se zajímavými hrobkami, přesunutými sem v roce 1873.
Opustíme areál kostela a pokračujeme směrem vpravo k přejezdu u železniční
stanice Nové Sady, za nímž stojí monumentální barokní socha Panny Marie
z roku 1758 neznámého olomouckého autora. Před přejezdem se vydáme
cestou doprava kolem zahrádkářské kolonie. Cesta se stočí pod starý železniční most, za kterým se napojíme na cyklostezku, vedoucí podél Moravy. Stezka
nás dovede k obloukovému mostu.

.......

Obloukový most přes řeku Moravu

.......

Výhled z ulice U Rybářských stavů

Obloukový most, pro svou výjimečnost přihlášený do soutěže Stavba roku,
spojuje od roku 2008 městskou část Nové Sady s Novým Světem a Holicí
na protějším břehu Moravy. Kolem mostu se většinou vyskytuje v hojné míře
vodní ptactvo, které je možné krmit.

Přejdeme obloukový most a za ním pokračujeme
cestou doleva mezi pole. Na menší křižovatce
popojdeme nahoru do ulice U Rybářských stavů,
kde se nám naskytnou zajímavé výhledy na několik olomouckých kostelů a výškovou budovu
BEA centra.
Vrátíme se kousek zpět a pokračujeme ulicí U Rybářských stavů. Cesta vede kolem staré rybářské
budovy směrem k železničnímu přejezdu, za nímž
pokračujeme Rybářskou ulicí. Na další menší křižovatce zahneme doleva do Přichystalovy ulice,
kterou pokračujeme ke škole.

.......

Památky Nového Světa

Pamětní deska na škole připomíná místní hrdiny
z druhé světové války, po kterých je pojmenováno několik novosvětských ulic, například právě
Přichystalova a na ni kolmá Sudova. Do ní vede
odbočka přímo před školou. Sudova ulice patří
k nejstarším částem Nového Světa. Najdeme v ní
kříž s reliéfem Panny Marie Bolestné z roku 1820
či starou budovu bývalé požární zbrojnice. Ze Sudovy ulice se vrátíme a pokračujeme Přichystalovou ulicí doprava. Putování po Novém Světě
zakončíme u kapličky z 19. století, stojící vedle
železničního přejezdu na křižovatce ulic Přichystalovy a Holické. Nedaleko najdeme i autobusové
zastávky MHD.
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