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ZLATONOSNÝ HÁJ byl v září největší a nutno konstatovat také
velmi úspěšnou akcí našeho občanského sdružení. Proto mu
pochopitelně věnujeme nejvíce pozornosti v tomto čísle Zpravodaje.
Ale ještě před tím vám, vážení čtenáři, přiblížíme druhý z cyklozájezdů,
jenž se uskutečnil v samém konci srpna a do minulého čísla již nevešel.

Chybět nemohou ani informace o posunutém termínu vydání Sborníku
Pulchra Silva 2013-2014, o termínech platby za připravovaný adventní
zájezd do Budapešti a pochopitelně také pozvánka k nejbližší akci,
kterou připravujeme na 24. října – na ŠUMVALDSKÉ DÝŇOBRANÍ.
Tak se na tuto prvně organizovanou slavnost dýní přijďte podívat i vy!

29.8.- Cyklovýlet na Kosíř

směrů na obce rovinaté Hané i kopce Drahanské vrchoviny nám
pomáhají identifikovat blízké i vzdálené cíle.
Po krátkém odpočinku sedáme opět na kola a sjíždíme lesem do
známých lázní Slatinice. Jejich historie sahá až do 16. století. Minerální
vodu s obsahem sirovodíku zde po mnoho let využívají k léčbě
pohybového ústrojí, nemocí nervových, kožních a onkologických.
Opět nasedáme na kola a pokračujeme zpět přes Příkazy, Unčovice
a po cyklostezce do Litovle. Míjíme zdejší muzeum, nejvyšší věž stojící
na Moravě (řece) a zastavujeme se až v Července, abychom dodrželi
pitný režim a vyhodnotili vydařený výlet, než se v Uničově naše
skupina rozdělí. Celou neděli pak můžeme vstřebávat zážitky z naší
cesty po krásné Hané.
J. Ševčíková

„Cyklistův deník“
Znovu nás zavolaly dálky a my vyrážíme na letošní
pátý cyklistický výlet ve směru Čechy pod Kosířem.
Předpověď počasí slibuje krásný slunný den. V 8.oo hod. vyjíždíme od
KD Šumvald, také u pohostinství Na Nové postávají nedočkavě čtyři
cyklisté, v Nové Dědině se připojuje další odvážlivec a v Uničově se
přidává nejmladší kolař v doprovodu prarodičů.
Cesta nám krásně ubíhala. Přes Litovel jsme zamířili na cyklostezku
směr Haňovice, Cholina, Odrlice a pak do Náměště na Hané. Čeká nás
zde první zastavení při letním sídle rodu Harrachů, kteří zdejší panství
kupují roku 1726. Harrachové ve své době patřili k nejvýznamnějším
rodům habsburské říše. U zříceniny středověkého hradu začal hrabě
Ferdinant Bonaventura z Harrachu po sedmileté válce (v r. 1766) se
stavbou Horního zámku ve stylu raně klasicistního „moravského“ baroka s francouzskými architektonickými vlivy. Zámek obepíná kruhový
park a do všech stran vybíhající lipové aleje.
Zámek si prohlížíme
zvenčí; ale příště jistě
navštívíme i jeho interiéry. Jejich prohlídka by si
vyžádala víc času.
Pak už míříme dobýt
náš hlavní cíl – vrchol
Velký Kosíř (441m n.m.),
který je v rovinaté krajině Hané nepřehlédnutelnou dominantou.
Velkou část návrší pokrývají lesy. Původně tu rostly hlavně teplomilné doubravy nebo dubohabřiny se skromnou
vegetací. Avšak velká část lesa byla během minulého století nahrazena porosty
smrku ztepilého a borovice lesní. Projíždíme lukami i lesem; občas zahlédneme
poletující motýly a dokonce zaslechneme
zpívat slavíka.
A pak ji zahlédneme. Nejprve mezi
stromy a konečně v celé její kráse. Rozhledna se z mohutného podstavce zvedá
do výše 28 metrů. Nedočkavě zdoláváme
první schody. Přes mírný opar stojí výhled za to. Dobře zpracované popisky

ZLATONOSNÝ HÁJ
v sobotu 12. září
To byla bezva akce! Háj ožil spoustou návštěvníků i pořadatelů; byla
dokonce výrazně překonána účast z roku 2013. A co je nejdůležitější –
všech cca 270 zúčastněných si program i celý průběh dne velmi
pochvalovalo. Ale vezmeme to pěkně popořádku.

Již podruhé bylo v prostoru mezi obcemi Dolní Libina a Oskava
(resp. Mostkov) naším občanským sdružením připraveno setkání všech
velkých i malých zájemců o dávné rýžování zlata v těchto místech a
také o „návrat do minulosti“ našeho kraje. Díky pomoci Lesů ČR a
podpoře starosty – ing. J. Šenka bylo i letos možno vytyčit trasu Hájem
tak, aby překračovala tok Oskavy. Zaměstnanci OÚ Šumvald zbudovali
na položených kmenech most z podlážek. Děkujeme, byl perfektní.
Akce měla velmi dobrou propagaci: plakáty byly všude v okolí,
rozhlasová hlášení ve všech dotčených obcích, informace v řadě médií

i nepřehlédnutelný poutač – slaměný panák před vstupem do Háje.
S prezentací akce nám pomohli i členové školské a kulturní komise.
Byla vytyčena průchozí trasa a zajištěna jednotlivá stanoviště, jichž
bylo letos o jedno víc. Pro příchozí byl opět připraven přehledný
plánek s komentářem a evidencí získaných bodů a také bylo vytištěno
několik krajových pověstí. Organizaci příchodu pěších (vyšli v 9 hod.
z křižovatky na Horku) a cyklistů (odjížděli v 9.3o od KD) zajišťovala
sekce turistiky a cestovního ruchu, pro niž to byl kombinovaný výlet.
Parkování automobilů bylo zajištěno na poli před Hájem.
Od 10.oo hod už byly pro jednotlivce i celé rodiny připraveny velmi
zajímavé a zábavné soutěžní úkoly, jež návštěvníky provedly od doby
středověku až do pravěké minulosti. Při vstupu všichni obdrželi plánek
stanovišť a cenné informace k průběhu akce.
Na prvním stanovišti bylo tradičně rýžování zlata, což mnohé (hlav-

ně děti) velmi zaujalo;
vedle nepravého zlata se
tu podařilo vyrýžovat i
pět zlatinek. Své nálezy
si všichni hrdě odnášeli.
Na ukázku zde bylo také
zlatokopecké vybavení
(např. rýžovací koryto) a
zvídavým kovkopům se
dostalo i dalších odborných informací o těžbě
kovů v tomto kraji.
Novinkou letošního ročníku bylo zařazení střelby z luku a kuše, jež
organizovali sukolomští kamarádi. Pro malé děti, které by středověkou
střelbu nezvládly, tu bylo i házení šišek na Rákosníčka. K vidění tu bylo

kotlíkový guláš, lapačů snů, otisky rukou, soutěžní úkol) a účastníci si
odtud vedle zajímavých zážitků odnášeli také vkusné plakety.
Poslední stanoviště bylo opět na Špičáku. Už jen výstup na vrchol
k pověstnému obřímu hradu stál všechny hodně sil. Dozvěděli se tu
mnoho zajímavého a vyzkoušeli si hledání „zlatých mincí“ (označené
emblémem Pulchra Silva dostali na památku). Zde bylo také setkání
bývalých skautů. Ze Šumvaldu jich přišlo málo (nejstarší - Fr. Bartoněk,
st., nejvzdálenější – Fr. Vlček) ale doplnili je skauti z Libiny.
Také celkově byla většina návštěvníků hlavně z Oskavy a Libiny, těch
šumvaldských či břeveneckých bylo méně, než jsme očekávali. Co je
však nutno velmi ocenit, to bylo perfektní zajištění občerstvení panem
Blahákem a jeho pomocníky. Jelení guláš, kotleta či palačinky – to
nemělo chybu, k tomu samozřejmě pivo i nealko. Velká pochvala! Ti,
kteří sem přišli, si to všechno užívali. V cíli je navíc čekaly drobné ceny.
Tak třeba za pár let znovu nashle na Zlatonosném Háji.
JK

SBORNÍK PULCHRA SILVA
Vydání Sborníku Pulchra Silva 2013-2014 se poněkud opozdilo. Tato
pestrá publikace, přinášející naučné dokumentární i zábavné články z
našeho kraje, vyjde v půli října. Bude ke koupi za 100,- Kč v místních
knihovnách Šumvald a Břevenec a také na DÝŇOBRANÍ.
red.

ÚHRADA ZÁJEZDU DO BUDAPEŠTI
Zájezd do adventní Budapešti lze uhradit v pátek 16.10. (14-17 hod.)
nebo v sobotu 17.10. dopoledne (10-12 hod.) v prodejně HEŘMANSPORT. O zájezd s návštěvou adventních trhů i plavbou po Dunaji je
dle předběžných přihlášek velký zájem. Připomínáme proto, že jistotu
účasti mají jen ti, kteří jej v uvedené době zaplatí.
F.H.

PŘIJĎTE NA DÝŇOBRANÍ
Tato akce je úplnou novinkou mezi aktivitami našeho sdružení. Rádi
bychom každoročně organizovali, podobně jako je tomu v jižně položených zemích, tento svátek dýní i u nás. Věříme, že se tu se svými
výpěstky a také jejich zpracováním představí i mnozí z našich čtenářů.
Šumvald je přece s tradicí ovocnářství a sadařství úzce spojen, což
dokazují i tradiční úspěšné výstavy ovoce.
Na sobotní odpoledne 24. října je vedle výstavy a soutěží pěstitelů
či zpracovatelů navíc připraven bohatý program. Letošní vstupné je
symbolické, a tak doufáme, že se na dýňobraní přijdete podívat všichni
a navíc pozvete také své rodiny či přátele. Podrobnější informace o
organizaci akce a jejím programu najdete na plakátech.
red.
---------------------------------------------------------------------------------------------

ZPRAVODAJ PULCHRA SILVA, o.s. je měsíčník,
mnoho dávných zbraní – nejen kuší a luků, ale i mečů a dýk.
Keltská osada byla letos plná nových nápadů a překvapení. Život
prvních zdejších hledačů zlata ukázala netradičně (příbytek z větví,

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

