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Toto číslo Zpravodaje Vám, vážení čtenáři, přináší zprávy o akcích,
které naše občanské sdružení uskutečnilo v průběhu měsíce dubna.
Vedle stručné informace o klapačích půjde hlavně o první cyklovýlet,
jenž směřoval k Rešovským vodopádům. Významný kus práce byl také

Velikonoční tradice - klapači
Jako každý rok se na Zelený čtvrtek (letos 2. dubna) sešly před
farou skupinky klapačů odhodlaných vydat se v 17. oo hodin na první
klapání. Počasí jim zpočátku opravdu nepřálo - bylo velmi nevlídné:
zima, fujavice, mrholení střídá sněžení. Chlapci se i přesto vydali za
rachotu hrkaček a klapaček na tradiční pochod obcí. Byli opět
vybaveni barevnými kšiltovkami a stuhami umožňujícími rozlišovat
příslušnost k jednotlivé části obce a měli na rukávech i reflexní pásky.
Letos se opět sešli v hojném počtu. Nejpočetnější byli Horňáci - 25
mládenců s červenou barvou kšiltovek, Dolňáků bylo 8 a jejich skupina
měla zelenou barvu čepic i stuh, Chalópňáků bylo 10. Ti však letos, k
našemu zklamání, odmítli kšiltovky i stuhu
nosit; proti tradici nevyšli ani z prostoru před
farou. To ovšem nijak neovlivnilo tento krásný
velikonoční zvyk a chlapci ze všech skupin i
přes to, po všechny 3 dny poctivě procházeli
všechny části obce a odpovědně klapali.
Sobota se mládencům odměnila hřejivým
sluníčkem a štědrostí občanů, kteří chlapce za
klapání a tradiční říkanku odměnili finanční
hotovostí, mnohde i pohoštěním a sladkostmi.
I. Kokošková

Sborník Pulchra Silva 2013-2014
Už druhým rokem připravujeme vydání publikace, jež bude pro
širší veřejnost čtenářů zajímavá a „čtivá“, která jim přiblíží některé
momenty z historie regionu, místní pověsti, činnost zdejších organizací
a spolků, především pak první dva roky činnosti Pulchra Silva o.s.
Původně jsme chtěli tento materiál vydávat jako Ročenku. Vloni to
však z ekonomických důvodů nebylo možné. Zřejmě bychom také
nebyli schopni takovou publikaci vydávat každým rokem. Díky krajské
dotaci a podpoře vedení obce jsme se letos rozhodli, že celý záměr
zrealizujeme v rámci projektu „Návraty tradic“ a sborník vydáme.
Podařilo se většinu textů dokončit, doplnit je fotodokumentací či
ilustracemi a jednotně uspořádat články do ucelené podoby. Vznikla
tak pestrá mozaika nejrůznějších témat, která by mohla a měla oslovit
četné čtenáře. Redakční uzávěrka sborníku je stanovena na 11. 5., aby
do konce května mohl být vytištěn. Cena publikace o cca 120 stranách
a množstvím barevných snímků by se měla vejít do 100,- Kč za kus.
Nejpozději v červnovém čísle Zpravodaje bude oznámen způsob
distribuce tohoto sborníku, který by mohl být veřejnosti dostupný na
řadě míst a také při různých dalších akcích sdružení. Sborník Pulchra
Silva by neměl chybět ve vaší knihovničce, vždyť v něm každý člen
rodiny může najít něco, co jej zaujme, poučí a třeba i pobaví.
(red)

učiněn při zpracování článků pro Sborník Pulchra Silva 2013-2014. Ten
by měl být po uzávěrce začátkem května zcela dokončen a předán
k tisku. Pozveme Vás na besedu o době okupace (6.5.) a samozřejmě
nebude chybět ani květnový kalendář našich dalších akcí.

1.cyklovýlet -k Rešovským vodopádům
V sobotu 25. dubna letos prvně společně šlapeme do pedálů. Hned
od rána je obloha jako vymydlená; je slunečno a teplo. Co si víc přát?
Na „startovní čáře letošní první etapy“ je připraveno 18 účastníků a to
nás ještě čtyři dojíždí samostatně až u vodopádů.

Cesta přes Dlouhou Loučku je všem známá. Sledujeme probouzející
se přírodu, zvlášť množství kvetoucích blatouchů kolem vody.
Rešovské vodopády jsou nádherné. Dnes má Huntava (pramenící ve
Stříbrných Horách u Horního Města) hodně vody, což vždycky nebývá.
Kola necháváme u vyhlídkového altánu. Obdivujeme a fotíme
zvláště hlavní vodopád, jenž je s 10 m nejvyšším v Nízkém Jeseníku.
Vydáváme se po lávkách nahoru nad vodopád a krásným kaňonem
podél menších vodopádů, kaskád a skalních stěn. Někteří si vyšlápli až
ke zbytkům bývalého Rešovského hradu, jiní využili služeb vodního
baru. Po prohlídce této národní přírodní rezervace se několik cyklistů
vrací zpět stejnou cestou přes Dlouhou Loučku.
Směrem k Rešovu pak pokračuje 15
„krosařů“. Kola tlačíme před sebou do
prudkého kopce až k Penzionu nad
vodopády. Tady nás čeká zasloužený
odpočinek a občerstvení na prosluněné
terase penzionu.
Ze silnice z Rešova do Skal je velmi
pěkný výhled na stále ještě zasněžené
vršky Jeseníků. Kolem nás však už jsou
zelené louky se stády kraviček a podél
silnice bíle kvetoucí stromy a keře.
Skály, dříve Hankštejn, byly starou
hornickou osadou, uváděnou v listinách
už v r. 1398. Mají tedy mnohem starší
důlní tradici (těžba stříbra) než Horní
Město. Zdejší kostel sv. Václava, byl
postaven v r. 1812. Pro původní první

kostelík vytvořil r. 1749 cenný obraz známý barokní malíř Jan Kryštof
Handke. Zajímavé je originální dětské hřiště vytvořené za podpory
Evropské unie.

Dominantou obce je kostel sv. Marie Magdaleny z r. 1611, před
nímž se skupinky znovu schází. Ke kostelu, jenž se v důsledku těžby
stále propadá, byla přistavěna i barokní kaple sv. Anny.
Kostel s unikátními malbami malíře Weintritta z r. 1690 je
bohužel uzavřený. Tak se tu při posezení seznamujeme
alespoň s hornickou minulostí města, testujeme si repliku
rumpálu u šachty Karel a fotíme si minimodel šachetní věže .
Pokračujeme do Tvrdkova, kde na pěkně upravené návsi
řešíme defekt jednoho ze dvou našich nejmladších cyklistů.
Potom už se pohodlným dlouhým sjezdem řítíme k Břevenci. Zde
končíme výlet zastávkou na hřišti, kde se konají hasičské závody
v požárním útoku. Zájezd se vydařil, jistě i díky krásnému počasí.
„Zdrávi dojeli“ – tak nashle zase příště na další vyjížďce 9. května.
L. Heřmanovská

Pulchra Silva má svůj facebook
Na adrese www.facebook.com/pulchrasilva se můžete dozvědět, co
je aktuálního v činnosti našeho sdružení a díky spoustě fotografií se lze
„podívat“ na každou akci (třeba právě na první cyklovýlet - „Rešáky“).
Vyhledejte si nás a podpořte tak naši sledovanost.
J.Ch.
Většina účastníků zvolila strmou zkratku přímo do Horního Města
(Bergstadtu) - n.v. 675 m. Jako svobodné královské horní město bylo
založeno až r. 1580. V době Ederů ze Štiavnice dolování vzkvétalo a
město získalo řadu výhod i nový důlní řád. Dolování bylo provázeno
střídavým štěstím. Zlaté žíly byly vybrány v 18. století a zůstaly jen
barevné kovy. V r. 1955 se znovu projevil zájem o obnovu dolování.
Prováděl se tu průzkum až do r. 1969. Ukázalo se však, že těžba je
neefektivní. Poslední vozík vyfáral 30. 9. 1970.

KALENDÁŘ AKCÍ PULCHRA SILVA - KVĚTEN:
St 6.5. - Šumvald za okupace (beseda v zasedačce OÚ v 18.3o hod.)
So 9.5. - II. cyklovýlet ( Hůzová, Šternberk , v 8.oo od KD Šumvald)
So 16.5. - Pěší výlet k zaniklým štolám (v 9 .oo hod. od KD Břevenec)

Přijďte na zajímavou besedu
Letos si připomínáme 70 let od osvobození naší země z kruté
poroby za nacistické okupace. Výpovědi dosud žijících pamětníků a
velmi cenné údaje sesbírané historiky o této době je potřeba v paměti
společnosti uchovávat a připomínat. Naše občanské sdružení proto
připravilo besedu, viz následující plakátek, na kterou všechny zájemce
srdečně zveme.
(red)

ZPRAVODAJ PULCHRA SILVA, o.s. je měsíčník,
jenž jako přílohu Šumvaldských novin vydává občanské sdružení
PULCHRA SILVA se sídlem v Šumvaldě č. p. 17,.
Kontakty: jarda.krestyn@seznam.cz nebo fgaston@seznam.cz

přidat adresu na náš facebook

