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Vážení čtenáři, skončil rok 2015. Tento zpravodaj i naše občanské
sdružení tak vstupují do čtvrtého roku existence. V tomto čísle se
proto zamëříme nejen na prosincovou závërečnou akci roku - zájezd
ZZS do předvánoční Budapešti, ale pokusíme se také širší veřejnosti
naznačit cíle, které sdružení sleduje v roce 2016.

V předchozích letech byla naše činnost zamëřena na konsolidaci
spolku a jeho prezentaci při akcích. V budoucnu však počítáme také
s vëtším naplnëním dlouhodobých cílů o.s. To by mëla potvrdit lednová valná hromada, na kterou všechny členy srdečnë zveme. Chybët
nemůže kalendářní plán nejbližších akcí ani blahopřání do roku 2016.

ADVENTNÍ BUDAPEŠŤ
-zájezd ZZS v sobotu 12. prosince
Závërečný zájezd roku 2015 nasmëřovalo Zájmové zájezdové sdružení do předvánoční Budapešti. Jeho cílem byla jak prohlídka památek
hlavního mësta Maďarska s vyhlídkovou jízdou lodí po Dunaji, tak i
návštëva zdejších vánočních trhů.
Protože nás čekala dlouhá přejezdová trasa, museli jsme si trochu
přivstat – odjezd byl už ve 4.oo hod. Ještë za tmy přejíždíme Moravu a
zdravotní zastávku máme až tësnë za slovenskou hranicí. Za rozednëní
projíždíme Záhorie i Bratislavu a do Maďarska vstupujeme na Rajce.
Při průjezdu Maďarskem poznáváme Hanság - rovinatou oblast Malé
uherské nížiny a také kopcovitou část Gerecse kolem mësta Tatabánya
- s bájným ptákem torulem na návrší.
Vjíždíme do Budapešti; přes Dunaj smëřujeme do Pešti (až do roku
1873 samostatného mësta). Širokými a okázale vyzdobenými třídami
míříme nejdříve na Náměstí Hrdinů. Monumentálnë upravené prostranství z r. 1896 je připomínkou milénia (1000 let) od příchodu
Maďarů do „nové vlasti“. Obdivujeme 33 m vysoký sloup se sochou
archandëla Gabriela na
vrcholu a postavami 7-mi
vůdců maďarských kmenů na podstavci - v čele
s Arpádem. Kolem, v půlkruhovém sloupoví, je 14
soch nejvëtších osobností
zemë (od sv. Štëpána až
po Lajose Kossutha). Po
stranách námëstí stojí dvë
protilehlé krásné budovy Muzeum a také Palác
výtvarných umění. V sousedním mëstském parku
vidíme umële vytvořený
hrad Vajdahunyad a před
ním i venkovní kluzištë.
Přejíždíme Széchényho
řetězovým mostem na
budínskou stranu. Tam od
nultého kilometrovníku
stoupáme na Hradní vrch.
Také Budín, jehož hrad vzdoroval útokům Tatarů či Turků, byl až do

konce 19. stol. samostatným
mëstem. Z romantické stavby
Rybářské bašty si užíváme
nádherné výhledy na mësto i
Dunaj. Od jezdeckého pomníku
sv. Štěpána (Ištvána) míříme na
prohlídku Matyášova chrámu,
který byl místem korunovace
uherských králů. Obdivujeme
mariánský portál, čistý gotický
sloh štíhlé vëže, bohatou
výzdobu kaplí a náhrobek krále
Bély III. Společnë obcházíme
hradní návrší až k hradbám,
Vídeňské bránë a západním
baštám. Kolem věže sv.
Mikuláše se zvonkohrou se
vracíme k Fehérvárskému rondelu a scházíme dolů k autobusu.
Nad plán, protože vybylo
trochu času, vyjíždíme ještë
na vrch Gellért, nazvaný
podle svëtce, jenž tu byl vržen
ze skály. Od Citadely, kruhové
pevnosti postavené Rakušany
po r. 1850, je odtud nádherný
výhled na mësto a na oba dunajské břehy. Vrchol kopce
zdobí nejvýraznëjší dominanta mësta – štíhlý památník
Osvobození.
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Autobusem
pak
sjíždíme na dunajské nábřeží a nasedáme do vyhlídkové lodi Legenda.
Čeká nás kouzelná
plavba po Dunaji
s vyhlídkami na oba
břehy. Nejdříve za svëtla a na konci plavby už i za podvečerního
ozáření památek tak projíždíme od Gellértu až nad Markétin ostrov a
kocháme se nádhernými výhledy z neobvyklé perspektivy, navíc za
doprovodu českého textu ve sluchátkách. Úžasné jsou osvëtlené
mosty, dominanty Hradního vrchu a hlavnë Parlament. Pohled na jeho
romantizující styl (z r. 1906) a také impozantní velikost (má 700
místností: 268 m na délku, 118 m šíře i 96 m vysokou kupoli) nadchne
úplnë každého. Celá plavba je nádherným zážitkem.
Na závër dne je plánována návštëva zdejších vánočních trhů. Dosud
vše bezchybnë klapalo, ale teď přichází problémy. Za tmy se skupina
drobí a teprve po zakufrování dochází vëtšina před kavárnu Gerbeaud
na námëstí, kde je centrum trhů. Stánky jsou plné vánočního zboží,
řemeslných výrobků i lákavých místních specialit maďarské kuchynë.
Vánočnë vyšperkované námëstí je totálnë přeplnëno, všude davy… do
toho rozzářená vánoční výzdoba, zní koledy i další hudební produkce.
Abychom si mohli atmosféru trhů alespoň trochu vychutnat, posunujeme o hodinu čas odjezdu. I tak, když se vracíme k autobusu, není
vůbec jisté, zda to všichni stihnou. S mírným zpoždëním se postupnë
skupinky trousí, jen v jednom případë se nemůžeme dočkat. Nakonec
vše dobře končí a tak nás nemrzí ani výrazné opoždëní. Po dlouhém
zpátečním tranzitu se po půlnoci dostáváme domů.

V listopadovém čísle Zpravodaje jsme představili plán akcí, jež byly
pro rok 2016 navrženy v sekcích a projednány na Radë Pulchra Silva.
Naše občanské sdružení vedle toho sleduje i důležité dlouhodobé cíle.
Jedním z našich nejvýznamnëjších cílů je zřízení vesnického muzea.
Dosud se nám nepodařilo získat vhodnou budovu, jež by mohla být
objektem zamýšleného muzea. Je však velmi slibné, že sekce historie a
sbëratelství přikročila k organizaci sbërných sobot, při nichž se budou
vënované exponáty přejímat. Sbírky předmětů, nástrojů (včetnë
rozmërnëjších zařízení) či dokumentů pro vesnické muzeum se
uskuteční ve třech termínech: 9. dubna, 23. července a 1. října. Zcela
zásadní pro jejich úspëšnost bude hlavnë podpora veřejnosti.
Začít chceme také s opravami a rekonstrukcemi místních drobných
památek za předpokládané podpory ObÚ. První přijde na řadu již
témëř zničená kaplička nad Břevencem a zvažuje se i celá řada dalších
drobných památek; svëtských i sakrálních staveb nebo částí krajiny.
Dalším naším velmi důležitým cílem je dokončení turistické tematické stezky, jejíchž prvních devët panelů bylo instalováno v roce 2014.
Po propojení cyklostezky od lihovaru do Nové Dëdiny vzroste význam
naučné trasy, která turisty naším krajem provede. Chceme proto
napomoci zbudování dalších informačních panelů, ale hlavnë jejich
doplnëní interaktivními prvky, dřevënými sochami a potřebným
zázemím. Výraznë napomůže i obcí zamýšlený pomník Alše Balcárka či
instalace pamëtní desky rodiny Lehárových. Zviditelnëním obce i okolí
může být také zvažované uspořádání turistického pochodu „Krajem
Pulchra Silva“, jenž by naši oblast otevřel širší turistické veřejnosti.
Důležitou oblastí jsou jistë informace o činnosti sdružení a vydávání
nejrůznëjších publikací. Vedle pravidelného vydávání tohoto mësíčníku počítáme také s prezentací našich aktivit na vlastním facebooku,
což se zásluhou Jana Chlebníčka už půl roku daří. Po dobrých ohlasech
na Sborník Pulchra Silva 2013-2014, chceme příští rok připravit jeho
pokračování na léta 2015-16. V budoucnu pak zvažujeme doplnit tuto
nabídku také dalšími tiskovinami - např. krajovými příbëhy a povëstmi.

NOVOROČNÍ BLAHOPŘÁNÍ
Všem našim vërným čtenářům
bychom chtëli na závër roku popřát
krásné a veselé vánoční svátky;
do začínajícího roku 2016 pevné
zdraví, hodnë štëstí a trvalou
pohodu. Ať se také aktivity
Pulchra Silva stanou pro
všechny naše příznivce milým
zpestřením a obohacením
všedních dnů a do života
přináší stále nové zážitky.

Red.
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KALENDÁŘ AKCÍ PULCHRA SILVA:
So 9.1. - Valná hromada Pulchra Silva, o.s. (včetnë ZZS Šumvald)
sál Blahákova hostince - začátek ve 14.oo hod.
So 6.2. – Šômvaldské masopust (letos zahrnující jen průvod masek
vesnicí a tradiční zvyk Porážkô kobêlê)
--------------------------------------------------------------------------------------------Tento atraktivní zájezd nám přiblížil mnohé památky Budapešti a
umožnil nám i malé ochutnání předvánoční atmosféry. Ani značná
náročnost tranzitu či opoždëný příjezd jistë nepotlačí krásné zážitky,
jež si jeho účastníci z mësta na Dunaji odnáší.
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