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Vážení čtenáři, říjnové vydání Zpravodaje Pulchra Silva věnujeme
především prvně uskutečněnému ŠUMVALDSKÉMU DÝŇOBRANÍ.
Tuto akci jsme do našeho kalendáře zařadili jako novinku, abychom
navázali na tradici výstav zdejších pěstitelů a také ukázali značné dovednosti místních hospodyněk při zpracování těchto plodů podzimu.

ZÁJEZD DO BUDAPEŠTI
Na sobotu 12. prosince připravilo šumvaldské Zájmové zájezdové
sdružení (jež je součástí sekce turistiky a cestovního ruchu našeho o.s.)
zájezd do adventní Budapešti. Ve dnech 16. a 17. října se v prodejně
HEŘMAN-SPORT uskutečnil výběr úhrad od přihlášených zájemců. Návštěva hlavního města Maďarska s adventními trhy a také plavbou po
Dunaji přilákala značný počet zájemců. Protože počet našich účastníků
již překročil 50, jednáme s CK BAVI Litovel o změně původního plánu.
Ten předpokládal, že my i CK dáme po cca 40 účastnících a pojede
se patrovým 85-místným busem. Za této situace však bude výhodnější,
když budeme cestovat samostatně a autobus do kapacity 60-65 míst
doplníme sami. Cena zájezdu (800,-Kč) je velmi výhodná, protože
plavbu lodí našim členům dotujeme. Možná se tak otevře možnost i
pro zájemce, kteří byli prozatím jen náhradníky. Věříme, že právě
tento zájezd bude při neopakovatelné adventní atmosféře patřit mezi
ty vůbec nejúspěšnější.
red.

KONEČNĚ VYŠEL SBORNÍK
Naši čtenáři vědí, že vydání Sborníku Pulchra Silva 2013-2014 se
poněkud opozdilo. Tato pestrá publikace, přinášející dokumentární ale
také zábavné články z našeho kraje, byla veřejností netrpělivě očekávána. Od poloviny října jej už máme k dispozici. Prodává se v místních
knihovnách Šumvald a Břevenec, v Blahákově hostinci, v informačním
centru Uničov i na všech akcích občanského sdružení vždy za 100,- Kč.
Ke koupi byl sborník i na DÝŇOBRANÍ, a byl o něj zájem. Prodána je už
téměř čtvrtina výtisků. Chcete-li si tedy publikaci zakoupit, neváhejte a
co nejdřív si nákup zajistěte. Podobně jako oblíbený Hanácký kalendář,
může být náš
první Sborník
Pulchra Silva
jak zajímavým
počtením, tak
určitě i vhodným dárkem
pro
mnohé
zájemce z řad
šumvaldských
patriotů.
red.

Chybět však nemůže ani informace o přípravě adventního zájezdu
do Budapešti, stejně jako zpráva o vydání Sborníku Pulchra Silva
2013-2014. Tak jako v každém čísle našeho zpravodaje i zde najdete
samozřejmě také plán nejbližších aktivit našeho občanského sdružení
s pozvánkou na nejbližší z nich - Čertí šarádu: 28. listopadu 2015.

DÝŇOBRANÍ
v sobotu 24. října
Přestože bylo ŠUMVALDSKÉ DÝŇOBRANÍ zařazeno do plánu práce
našeho občanského sdružení prvně, stalo se součástí projektu Návraty
k tradici, jenž je podporován i Olomouckým krajem. Myšlenka této
akce totiž vychází ze zdejší bohaté zahrádkářské tradice a z věhlasu
vyhlášených šumvaldských hospodyněk - kuchařek. Jako pořadatelé
této neozkoušené novinky jsme však nevěděli, s jakým ohlasem se
tohle dýňobraní vůbec setká.
Přijdou se sem pěstitelé pochlubit svými výpěstky? Budeme schopni uspořádat exteriérovou výstavu nejrůznějších druhů dýní a tykví?
Zvládneme připravit „gurmánskou část“ akce s nabídkou všeho, co lze
z dýní nabídnout mlsným jazýčkům? A přijde se vůbec někdo na tuto
akci podívat? Byly tu však také další nejistoty, jež souvisely s počasím a
termínem akce - kolidující s výlovem rybníka.

Přes všechny obavy se v sobotu 24. října na stadionu za MŠ
dýňobraní uskutečnilo. Od pátku se vše chystalo jak pro výstavu dýní,
tak pro gurmánskou část. Přínosem bylo využití tzv. kiosku pořízeného
OÚ Šumvald, jenž se k podávání dýňových specialit výborně hodil.
V sobotu dopoledne tu vyrostly dva stany pro posezení i doplňkové
aktivity. Hlavně se však uskutečnila přejímka všech dýní a také velmi
nápaditých předmětů, květin a dalších plodů, které si pěstitelé přivezli
a většinou si je také sami naaranžovali. Poděkování patří MŠ Šumvald,
která zapůjčila mnohé další výtvarné doplňky. Postupně pod tribunou
vyrostla expozice tvořená celou desítkou úžasných dýňových sestav.

doprovázel je také velmi přitažlivý doprovodný program. Opět sem
zavítaly Novoveské šťabajzny, které se tentokrát představily hned ve
třech různých tanečně-zábavných vystoupeních. Začínaly v jihočeských
Hošticích (na známé Trnky, brnky), pak nás díky orientálním tancům
přenesly na sultánský dvůr a nakonec do prostředí šantánových tančíren (Moulin Rouge). Šťabajzny prostě znovu zaujaly a zaslouženě
sklízely velký potlesk i obdiv publika.

Vybrat mezi nimi ty nejhodnotnější či nejlépe aranžované, byl pro
porotu velmi těžký úkol. Oceněny
byly dýňové sestavy: M. Axmannové, L. Chlebníčkové a B. Čechové.
Vysoce hodnocena však byla i
aranžmá J. Ševčíkové, J. Krestýna a
M. Wiedermannové. Prostě každý si
tu našel svého favorita. Všichni
návštěvníci výstavu dýní unisono
velmi chválili. Zvlášť pak obdivovali
největší dýně (zvl. Axmannových a
Chlebníčkových), ty nejbizardnější
(dlouhé dýně Bartoňkových či Sopkuliakových), melouny (Čechových
či Čamkových) a nejrůznější tvary
dekorativních tykví.
A nezůstalo jenom při prohlídce
výstavy. Návštěvníci mohli ochutnat
také nejrůznější kulinářské speciality z dýní: výběr z pěti různých ale
vždy výborných dýňových polévek,
velmi ceněna byla dýňová omáčka
Uncle Bens, ale také dýňové koláče, buchty a zavařeniny. Téměř
okamžitě se pak „slehla zem“ po vynikajících dýňových frgálech. Navíc
tu byla k ochutnání také medovina, ke koupi med a pod tribunou
v rámci klasického občerstvení (vedle piva, kofoly, čaje či punče) také
párek v rohlíku a uzená klobása. Prostě pravé „gastronomické žně“.
Rozhodně si mohli pochutnat všichni, kdo sem zavítali.
Za nejlepší nabídku dýňových specialit byla oceněna trojice nejšikovnějších kuchařinek: J. Axmannová, I. Kokošková a L. Krestýnová,
pochvalu si určitě zasloužily také A. Krestýnová a J. Bartoňková, stejně
jako děvčata v nápaditých zástěrách, jež prodej ve stánku zajišťovala.
Výstavu a ochutnávky podmaloval poslech reprodukované hudby a

Návštěvníci akce si mohli u ministánků zakoupit také „lapače snů“,
nebo ručně šité dýně-polštářky a pro děti bylo k dispozici i oblíbené
malování na obličej. Prostě každý si tu mohl přijít na své.
První (vlastně zkušební) ročník Šumvaldského dýňobraní se vydařil.
Bylo tu na 300 návštěvníků,
z nichž většinu opět tvořili ti
přespolní, které sem přilákal
zvláště poutač s dýněmi a slaměnými postavami, umístěný
u šumvaldského rybníka, kde
se od pátku konal jeho výlov.
Všem, kdo se na přípravě a
zdárném průběhu akce podíleli, patří velké poděkování.
Úspěch prvního dýňobraní by
mohl založit novou tradici.
JK

PŘIJĎTE NA ČERTÍ ŠARÁDU
Stejně jako mělo dýňobranní svou premiéru v říjnu, bude mít 28.
listopadu svou premiéru také Čertí šaráda. Mělo by jít o podobnou
akci jako známé Krampuslaufy (běhy ďáblů), pořádané vždy začátkem
adventu hlavně v německy mluvících zemích. Šaráda se uskuteční ve
stejném termínu se zabíjačkou a rozsvěcením vánočního stromku, jež
pořádají zdejší hasiči. Začne až po setmění (cca v 17 hod.), kdy skupiny
čertů budou procházet a snad i řádit v prostoru mezi MŠ a hasičskou
zbrojnicí. Tak se také přijďte podívat, jak se novinka uvede. Jste
srdečně zváni členy SDH Šumvald i o.s. Pulchra Silva.
red.

KALENDÁŘ AKCÍ PULCHRA SILVA:
Čt 12.11. - Rada Pulchra Silva (Blahákův hostinec v 18.oo hod.)
So 28.11. - Čertí šaráda v rámci rozsvěcení vánočního stromu
a zabíjačky (společná akce s SDH a MŠ Šumvald)
So 12.12. - Zájezd ZZS Šumvald do adventní Budapešti
---------------------------------------------------------------------------------------------

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

