ROČNÍK III
ČÍSLO 7
ČERVENEC-SRPEN 2015
Prázdninový Zpravodaj Pulchra Silva vám, vážení čtenáři, přiblíží
akce, které naše občanské sdružení připravilo v průběhu července a
srpna. Začneme druhým autobusovým zájezdem našeho Zájmového
zájezdového sdružení – tentokrát po východní Moravě.

Navážeme zprávou o prvním ze dvou srpnových cyklovýletů a také
vás všechny pozveme na akci Zlatonosný Háj, která připomíná dávnou
historii rýžování zlata na řece Oskavě. Její program umožní jednotlivcům i celým rodinám mnohé dobrodružné zážitky, tak jistě přijďte.

18.7. - autobusový zájezd ZZS do Přerova,
na Hostýn a do Luhačovic
Je rozpálená červencová sobota a členové ZZS Šumvald se vydávají
na druhý letošní zájezd. První plánovanou zastávkou je PŘEROV,
starobylé město při řece Bečvě na bývalé Jantarové stezce. Vjíždíme až
do historického centra města a přes Horní náměstí se vydáváme
k Muzeu Komenského, které se nachází
v prostorách někdejšího hradu, později
Žerotínského zámku.

Naši
druhou
programovou zastávku představuje

HOSTÝN.

Expozicemi muzea nás provádí
fundovaná průvodkyně, která nás tu
seznamuje se značným množstvím
archeologických nálezů z Předmostí
u Přerova (včetně Předmostenské
venuše vryté do mamutího klu), ale
i s celou historií města. Zmiňováno
bylo už r. 1141 (správa Bludovci), na
královské město bylo povýšeno
roku 1256 (Přemyslem Otakarem II.)
a v 15. stol. tu působí bratrská škola
(Jan Blahoslav i J. A. Komenský).
Město velmi poničila třicetiletá
válka a teprve stavba železnice spojující Vídeň s Bohumínem (1841-45)
znamenala opětovný rozkvět města a prudký rozvoj průmyslu. To vše
jsme si připomněli během prohlídky expozic muzea. Poseděli jsme si
v žákovských škamnách i školních lavicích z různých dob, prohlédli si
památník J. A. Komenského, sbírky zvonů, motýlů i brouků a vystoupili
jsme také do věže někdejšího hradu s pěkným výhledem. Ještě tu
stíháme zaběhnout k zachovaným hradbám, prohlédnout si pomník J.
Blahoslava a průčelí Korvínského domu (z r. 1616).

Je značné vedro
a jsou obavy, jak
vůbec zvládneme
výstup k poutnímu
chrámu a pak i k vyššímu z obou vrcholů s rozhlednou. Na plochém
pískovcovém vrchu ve výšce 735 m byla v letech 1721-48 postavena
barokní bazilika Nanebevzetí Panny Marie.
Autobus nás vyvezl na horní parkoviště a kolem krámků u impozantního schodiště stoupáme před průčelí chrámu. Připomínáme si zdejší
legendu spojenou s domnělým vpádem Tatarů r. 1241 a posedíme si
v interiéru baziliky. Většina účastníků zvládá i procházku kolem křížové
cesty Dušana Jurkoviče ke hřbitůvku (kde je vedle řady kanovníků
pohřben i někdejší šumvaldský farář Frnka) a vystupuje na vyšší ze
dvou vrcholů, kde se ještě dochovaly valy
keltského oppida a slovanského hradiště z 9.
a 10. stol. Zdoláváme výstup na kamennou
rozhlednu s výhledem do krajiny a jen
litujeme, že vrchol hyzdí nevhodně umístěná
větrná elektrárna.
Krátká zastávka je také věnována Bystřici
pod Hostýnem, proslavené tradicí ohýbaného
nábytku (Thonet -TON).
Někteří tu zvládli také
návštěvu barokního
zámku s expozicí
věnovanou době
napoleonských válek.

Přes Holešov a Zlín přejíždíme do LUHAČOVIC. Tyto významné

lázně založené v 18. stol. v chráněné poloze se pyšní celkem 17
prameny, nejznámější je jistě
Vincentka. Tady dáváme rozchod
a každý si volí vlastní program: procházku kolonádou, ochutnávku
pramenů, prohlídku Jurkovičova, Společenského či dalších lázeňských
domů, většina pak i posezení v lázeňské restauraci nebo cukrárně.

Po bohatém pohoštění, jež nám hostitel připravil, jsme si prohlédli
interiéry areálu. Jirkova firma zajišťuje akvachovy pro zahradní jezírka,
akvária, terária a paludária. Hlavně se však zaměřuje na mořská akvária a importy veškerých mořských živočichů z celého světa. Mohli jsme
tak vidět korálové ryby, paryby, korýše, barevné hvězdice, ježovky a
především nejrůznější pestré korály a houby. Velký úspěch měli dravci
jako perutýn, muréna nebo strašek.

Jirka nám vše předvedl a stačil nás seznámit i s historií vyhlášeného
mlýna, jenž je prvně písemně zmiňován roku 1762. Johann Müller,
jenž byl shodou okolností Jirkovým prapředkem, jej tehdy získal od
svého tchána Christiana Christa.
Naše příjemná prohlídka rychle uběhla.
Ke druhé zastávce v Horní Sukolomi se část
cyklistů vydává přes Troubelice, Lazce a Novou Dědinu, část se vrací do Šumvaldu.
V Sukolomi se koná Sukolomské setkání –
vesnická slavnost s pestrým programem a
bohatým občerstvením. Každý účastník si tu
může pobýt, jak se mu zlíbí. Po osvěžení a
shlédnutí části programu se pak individuálně
vracíme do Šumvaldu.
Zprávu o pátém cyklovýletu, který se uskutečnil 29. srpna, přineseme v příštím čísle.

VYCHÁZÍ SBORNÍK
Vedro je ještě i při odjezdu. Krátce zastavujeme na náměstí
v UHERSKÉM BRODU, kde se u kašny se sv. Floriánem také fotíme.
Tečkou za pěkným zájezdem je dobrá večeře v motelu Pepčín.

15. srpna - čtvrtý cyklovýlet
do Nové Hradečné a Horní Sukolomi
Na cyklisticky nenáročný výlet se sešla početná parta cyklistů. Do
Dolní Libiny volila část trasu přes Horku se zastávkou u palírny
Hekšových (Wolfových), pak už celý peloton zamířil k objektu bývalého
obilního mlýna a pily v Hradci (místní část Nové Hradečné), jenž patří
firmě Jiřího Berky ze Šumvaldu.
Mlýn již neslouží původnímu
účelu. Nově vybudované vodní
dílo je provozováno jako vodní
elektrárna se dvěma turbínami.
Elektrárnu i přívodní náhon se
splavem na řece Oskavě nám
Jirka s náležitým výkladem
ukázal.

V průběhu září bude připraveno k prodeji první vydání Sborníku
Pulchra Silva 2013-2014. Pestrá publikace, která vedle naučných a dokumentárních článků přináší také zábavu a pověsti našeho kraje, bude
veřejnosti k dispozici za 100,- Kč. Prodej: místní knihovny Šumvald a
Břevenec, Informační služba Uničov a na všech akcích Pulchra Silva.

Přijďte na Zlatonosný Háj
V sobotu 12. září se opět v prostoru Háje mezi obcemi Dolní Libina
a Oskava (Mostkov) uskuteční rýžování zlata s návratem do minulosti
našeho kraje. Od 10.oo do 15.oo hod jsou zde pro jednotlivce i celé
rodiny připraveny zajímavé ukázky a zábavné soutěže, jež návštěvníky
provedou od doby středověku až do pravěké minulosti. Zvlášť srdečně
zveme bývalé skauty, kteří na Špičák nad Hájem vyšli již roku 1968.
Pěší vychází v 9.oo hod z křižovatky na Horku, cyklisté odjíždí v 9.3o
hod. od KD, parkování aut zajištěno. Bohaté občerstvení připraveno.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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