ROČNÍK III
ČÍSLO 2
ÚNOR 2015
Toto únorové číslo našeho Zpravodaje je, vážení čtenáři, vënováno
nejdříve valné hromadě Zájmového zájezdového sdružení Šumvald.
Ta již tradičnë stanovuje cíle a termíny zájezdů. Přidáváme proto i
kalendář výletů připravených sekcí turistiky a cestovního ruchu.

VALNÁ HROMADA ZZS ŠUMVALD
Výbor Zájmového zájezdového sdružení svolal
na sobotu 15. února do sálu Blahákova hostince
valnou hromadu ZZS Šumvald. Jejím hlavním cílem byl výbër zájezdů, jež pro své členy uspořádá
v roce 2015. Již 2 roky je ale činnost zájezdového
sdružení přímou součástí aktivit sekce turistiky a
cestovního ruchu a proto jsou členové sdružení
informováni také o všech akcích, které jsou v této oblasti pořádány.
Zprávu, která zhodnotila činnost celé sekce v roce 2014 i plán práce
pro rok 2015 přednesl vedoucí sekce – p. František Heřmanovský. Po
kontrole hospodaření ZZS v roce 2014 byla otevřena diskuse, která
smëřovala nejen k chystaným autobusovým zájezdům, ale také k širší
problematice cestovního ruchu. Dotkla se i dobudování cyklostezky či
dalších etap naučné stezky. K četným dotazům se proto vyjadřoval
také host valné hromady - starosta obce Ing. Josef Šenk.

Trnava - panorama města

snímek z fotoprezentace zájezdu v roce 2014

Po fotoprezentaci loňského zájezdu na Slovensko byly sečteny přihlášky k jednotlivým navrženým zájezdům pro rok 2015. V průbëhu
valné hromady bylo účastníkům podáno malé občerstvení a mohli si
také zakoupit prezentanci na DVD. Pro rok 2015 byly členům sdružení
navrženy celkem 3 zájezdy: červnový zájezd do jižních Čech
červencový - Přerov, Hostýn, Luhačovice
a prosincový - adventní Budapešť.
O všechny tři projevili účastníci dostatečný zájem (potřebných 25 – 35
přihlášených) a proto se všechny uskuteční. U zájezdu do Budapešti
byl nejvëtší zájem o termín 12. 12., který tak byl závaznë potvrzen.
Podrobné programy obdrží přihlášení zájemci po zaplacení zájezdu
(ve čtvrtek a pátek) 21. a 22. 5. 2015 v prodejně Heřmansport. red.
.

Nejvýznamnëjší únorovou akcí byl i letos ŠUMVALDSKÝ MASOPUST,
kterému se vënujeme na druhé stránce. Působivý průvod maškar obcí
opët doplnil také program v sále Blahákova hostince. Chybët nesmí ani
přehled nejbližších akcí Pulchra Silva.

VÝLETY A ZÁJEZDY v roce 2015
- připravené občanským sdružením PULCHRA SILVA
sekcí turistiky a cestovního ruchu
25. dubna - 1. cykloturistický výlet přes Dl. Loučku a Valšův Žleb
9.oo hod.

k Rešovským vodopádům (procházka kaňonem nad vodopádem, svačina), Rešov (penzion), Skály, Horní Mësto,
Tvrdkov a zpët přes Břevenec do Šumvaldu
9. května - 2. cyklovýlet: přes Dlouhou Loučku na Paseku, Paseckým
8.oo hod.
žlebem na Húzovou, údolím říčky Sitky do Šternberka,
zpët na Babice, Mladëjovice, Újezd, přes Brníčko a Sukolom do Šumvaldu
16. května -pëší výlet z Břevence údolím Markov (zaniklá osada),
9.oo hod.
kolem studánek, „kamenných hradeb“ ke zbytkům důlních děl, návrat přes Rudu a Křížový vrch do Břevence.
13. června - 3. cyklovýlet: přes Želechovice, Pňovice, Chomoutov a
8.oo hod.
Horku n. M. k pevnosti Křelov, Sluňákov (Muzeum přírody) přes Lhotu n.M. (lovecká chata) Litovelským Pomoravím (litovelský Šargoun) na Uničov a do Šumvaldu
27. června - autobusový zájezd do jižních Čech: návštëva Benešovy
5.oo hod.
vily v Sezimově Ústí, prohlídka centra Tábora (muzeum
čokolády, Kotnov), přejezd do Želče (vesnícké muzeum
v historickém špejcharu) a večeře
cena: 600,- Kč
18. července-zájezd ZZS se zastávkou v Přerově (návštëva Muzea Ko7.oo hod.
menského), Bystřice pod Hostýnem - výstup na Hostýn
(chrám, vyhlídka), přejezd do Luhačovic (do lázeňského
centra) a pak přes Zlín, večeře
cena: 500,- Kč
15. srpna - 4. cyklovýlet do Nové Hradečné (akvaristika), přes Trou10.oo hod.
belice a Lazce do Horní Sukolomi (účast na místních
slavnostech), přes Dlouhou Loučku zpët do Šumvaldu
29. srpna - 5. cyklovýlet přes Uničov, Litovel a Senici n.H. do Ná8.oo hod.
měště n.H., přes Drahanovice a Ludéřov na Kosíř (zde
výstup na rozhlednu), přes Slatinice návrat stejnou
trasou do Šumvaldu
12. září - kombinovaný výlet na Špičák při akci Zlatonosný Háj je
10.oo hod. spojený s rýžováním zlata a plnëním zábavných úkolů.
Pëší vychází od křižovatky u silnice na Horku v 9.oo hod,
cyklisté od KD Šumvald v 9.3o hod.
12. prosince -adventní zájezd do Budapešti - prohlídka historického
5.oo hod.
jádra mësta, návštëva vánočních trhů, jízda po Dunaji
vyhlídkovou lodí
cena: 800,- Kč
Odjezd na cyklovýlety: vždy od KD Šumvald. Termíny výletů (vždy
jde o sobotu) mohou být ale kvůli špatnému počasí zmënëny.

ŠUMVALDSKÝ MASOPUST

Masopust (na Moravë také vostatkê nebo fašank) byl vždy zvykoslovným vyplnëním doby mezi Vánocemi a Velikonocemi. Nejznámëjší
a nejveselejší jsou poslední dny masopustu, spojené s radovánkami a
hodováním, s průvody masek a četnými dalšími zvyky.
O masopustních tradicích se u nás dochovaly písemné zprávy již ze
13. století. Naši předkové si přitom na bujaré veselí velmi potrpëli.
Každý, ať bohatý či chudý, jedl masopustní šišky nebo koblížky, vesele
zpíval, popíjel a tančil při hudbë místních muzikantů.
Letošní šumvaldský masopust byl připraven sekcí zvyků a tradic Pulchra Silva ve
spolupráci s SDH Šumvald a Blahákovým hostincem. Přestože se uskutečnil až tësnë před
uzávërkou vydání Šumvaldských novin - tedy
v sobotu 28. února, stačili jsme zpracovat
následující zprávu o jeho průbëhu a Honza
Chlebníček připojil fotodokumentaci.
Tak jak bylo naplánováno, začaly se už před 9.00 hod. scházet před
hasičskou zbrojnicí četné a nápadité masky. Postupnë se přidávaly
stále další; přišlo hodnë dëtí a mládeže, dorazila i skupinka z Horní
Sukolomi. Mimo dvou už osvëdčených dëtských harmonikářů se sešla
také správná kutálka (dvë trumpety, buben a vozembouch). Vyfotíme
maškarní bandu a můžeme vyrazit na obchůzku vesnicí. Však máme
před sebou pořádný zábër, než projdeme celou dëdinu.

Letos masopustní prúvod zamířil
nejdřív na dolní konec obce a pak
smëřoval přes Chalópka na horní.
Maškary jako alegorický a také
odpočinkový vůz doprovázel traktor, což uvítala zvláštë kapela a
mládež. Až do odpoledních hodin se
pak bujaré veselí přelévalo od
chalupy k chalupë. Všude tam, kde
je vítali, se hodovalo, hrálo, zpívalo
a nëkdy i tancovalo - tak, jak to má
při masopustu být. Tak, jak velela
dávná tradice popřáli Laufer, Hanačka a Cikánka všem hospodářům
a hospodyňkám úspëšný rok
Projít celou vesnicí s náročnými
zastávkami, nebylo vůbec jednoduché. Nëkteré znavené masky tak
mnohdy odpadávaly. O to vëtší ocenëní zaslouží ti, kteří trasu zvládli
(zvláštë pak vysoký Slamák na chůdách) a večer byli opët v akci. Všem,
kdo maškarám otevřel svá stavení a srdce patří velký dík. I jejich
zásluhou se letos podařilo tento zvyk oživit a masopustní tradici
zachovat. Zvlášť dëkujeme tëm, kdo vedle „nëčeho na zub a do hrdla“
přidali také finanční příspëvek na masopustní masky.

Stejnë jako vloni i letos po masopustní obchůzce obcí následovalo
v 17.oo hod. scénické vystoupení PORÁŽKA KOBȆLȆ, tentokrát v sále
Blahákova hostince. Masopustní program ukončil tradiční maškarní
karneval se scénou POCHOVÁNÍ BASY. V tomto vydání již nemáme
dostatek prostoru a proto se k závërečnému programu šumvaldského
masopustu vrátíme v příštím čísle našeho Zpravodaje.
red.
--------------------------------------------------------------------------------------------

KALENDÁŘ AKCÍ PULCHRA SILVA ÚNOR - BŘEZEN:
St 11.3. - Rada Pulchra Silva (v 18.oo - hostinec U Blaháků)
Ne 22.3. - Valná hromada Pulchra Silva (v 16.oo hod., sál hostince)
…………………………………………………………………………………………………………
ZPRAVODAJ PULCHRA SILVA, o.s. vydává jako přílohu Šumvaldských novin občanské sdružení, sídlící v Šumvaldë - č. p. 17.
Kontakty: jarda.krestyn@seznam.cz nebo fgaston@seznam.cz

