ROČNÍK IV
ČÍSLO 7
ČERVENEC - SRPEN 2016
Vážení čtenáři, s končícími prázdninami přinášíme zprávy o akcích,
jež naše občanské sdružení organizovalo v červenci a srpnu. Zájmové
zájezdové sdružení zajistilo na každý měsíc jeden autobusový zájezd.
Po vydařeném červnovém zájezdu do podhůří Beskyd, jsme vyjeli 16.

července na Slovensko (Beckov, Nitra a Bojnice) a 27. srpna jsme pak
zamířili do Dvora Králové a Kuksu. Na srpen plánovaný cyklovýlet do
Loštic a Řimic se kvůli nepřízni počasí neuskutečnil. V závěru pak
samozřejmě nechybí ani pozvánka na nejbližší akce o.s. Pulchra Silva.

ZÁJEZD NA SLOVENSKO

kružeb, ostění, arkýřů či sotva znatelných fresek nás překvapuje. Jde o
velmi rozlehlý a bohatě zdobený areál na samém vrcholku skály. Ač je
podmračeno, otvírají se nám pěkné pohledy na značnou část Pováží s
masívem Povážského Inovce. Zdoláváme četná kovová schodiště,
fotíme se a někteří si z dolního nádvoří zašli i k hradní studni.

Je sobota 16. července a tentokrát se skutečně nemusíme bát, že
by náš zájezd byl provázen vedrem, jak už to v předchozích třech
letech prakticky při všech výletech Zájmového zájezdového sdružení
bylo tradicí. Naopak, předpověď avizuje podmračeno a deštivo. Tak si
tedy bereme deštníky a vyrážíme,
Kdo chce na tento výlet, musí si přivstat. Vyjíždíme ze Šumvaldu už
ve 4 hodiny. Ještě za tmy a pak při rozednívání projíždíme Moravou
místy, která z předchozích zájezdů dobře známe: Olomouc, Přerov,
Otrokovice, Uherské Hradiště (zastávka „luleč“ s dopingem) a Uherský
Brod. Krátce se zdržíme i na hranici ve Starém Hrozenkově.
Do místa první programové zastávky přijíždíme půl hodiny před
otevřením národní kulturní památky SR a snad nejmalebnější hradní

BECKOV

zříceniny na Slovensku - jíž je středověký HRAD
.
Městečko v podhradí i nejbližší okolí hradu je dnes plné dobově
oděných prodejců či kostýmovaných řemeslníků, hudebních seskupení
a také skupin historického šermu. Ti všichni sem zamířili, neboť tu
právě probíhají Beckovské rytířské slavnosti.

Teprve při odchodu hradíme zvýhodněné vstupné a velmi
spokojeni se po krátké prohlídce jednoho ze dvou zdejších kostelů,
gotického farního kostela sv. Štěpána krále, vracíme k autobusu.
Projíždíme údolím Váhu dál k jihu, opět kolem lokalit, které známe
z předchozích zájezdů ZZS. Připomínáme si lázeňské město Piešťany,
mohylu generála M. R. Štefánika i na památky bohatou Trnavu. My
však tentokrát míříme k nejstaršímu slovenskému městu při sedmi
pahorcích, o němž je zmínka již z r. 828 - k „matce slovenských měst“.
Tou je

My se však vydáváme vzhůru ke vstupu do hradu a čas do jeho
otevření využíváme k výstupu na svah oproti zřícenině, odkud se nám
z blízkosti židovského hřbitova otevírá nádherný pohled na hrad a celé
skalní bradlo, které ční 60 m nad údolí Váhu.
Přesvědčili jsme kastelána, aby nám umožnil dřívější vstup do areálu
ač tu ještě není pokladní, a tak si můžeme vychutnat tu středověkou
nádheru. Hrad tu prokazatelně existoval již ve 12. století (Anonymova
kronika), ale z románské doby tu zůstaly jen základy velké čtvercové
věže, část opevnění a zdí severního paláce. Z doby, kdy jej vlastnil
Matúš Čák a pak i polský šlechtic Stibor ze Štibořic, se zachovaly zdi
honosných gotických paláců, rozměrná rytířská síň a gotická kaple.
Prohlídka reprezentativních částí hradu se zbytky kleneb, okenních

NITRA

- dávné staroslovanské hradisko, na němž dal kníže
Pribina postavit první historicky doložený kostel;
později sídlo Svatoplukovo, od roku 880 pak i sídlo
biskupství a od r. 1248 uherské královské město.
Není divu, že se nejdříve (přestože nám už začalo pršet) vydáváme
vzhůru na návrší, kde na skalnaté výspě stával Nitranský hrad. Zde se
nachází trojice prvořadých památek: katedrála sv. EMERÁMA z 11.
století se zbytky původní románské apsidy, horní biskupský kostel ze
14. století a s oběma předchozími stavebně propojený dolní kostel
z roku 1662 s barokní věží. Prohlídka jedinečného komplexu nás velmi
zaujala a nadchla. Zážitek z těchto úžasných míst, kterými kráčely
dějiny, ještě umocňuje prohlídka diecézního muzea, které uchovává
mnoho cenných církevních památek (dokumentů, plastik, relikviářů,
obrazů, modelů staveb, křížů a biskupských obřadních oděvů) a také
kasemat původního hradu s nejstaršími zdmi a nálezy.
Scházíme z hradu kolem mariánského sloupu, biskupského paláce,
Pribilinovy sochy a františkánského kostela P. Marie. V dolním městě si

Proto připomínáme všem pěstitelům dýní, a to nejen ze Šumvaldu,
že své výpěstky mohou přivést už v sobotu dopoledne na soutěžní
přehlídku s výstavou a nejrůznější gurmánské speciality z dýní mohou
nabídnout k prodeji. Všechny pak srdečně zveme na bohatý kulturní
program, jenž akci celé odpoledne doprovází. Bude se na co dívat i co
degustovat. Neváhejte a přijďte se podívat!
red.

PODPOŘTE VZNIK ZDEJŠÍHO MUZEA
Po dlouhé době hledání a zvažování vhodného prostoru pro místní
muzeum se konečně našlo ideální řešení (více v příštích číslech). Naše
sdružení organizuje v sobotu 1. října sbírku exponátů pro zamýšlené
expozice. Projděte si tedy půdy, stodoly i rodinné archívy a pokud tam
objevíte předměty nebo dokumenty, které si zaslouží vystavení
v muzeu, dopravte je na dvůr či ke stodole na č.p. 72. Jde nám přece o
uchování „paměti obce a celého okolního regionu“. Předem děkujeme
za vaši podporu.
vedení sekce historie a sběratelství
ještě prohlížíme moderní náměstí u Divadla A. Bagara, ale pak už nás
déšť zahání do autobusu. Starobylá Nitra se nám i tak velmi líbila.
Při odjezdu z Nitry projíždíme pod dominantním vrchem Zoborem,
při jehož úpatí míjíme i románský kostelík v Dražovcích. Podél pohoří
Tríbeč míříme k severu - přes Topolčany, Partizánske a Nováky. Po
průjezdu starobylou Prievidzou míříme k údajně nejkrásnějšímu
zámku Slovenska a snad i celé střední Evropy. Tím se totiž myslí
„pohádkový zámek“

DVŮR KRÁLOVÉ A KUKS

BOJNICE

V blízkosti zdejších termálních pramenů je doloženo už sídliště
paleolitického člověk (viz. Prepoštská jeskyně v blízkosti centra) a
dávné velkomoravské sídliště. Původní hrad se připomíná roku 1302.
Hrad byl ve vlastnictví Matúše Čáka, M. Korvína i A. Thurza a po
přestavbě na zámek byl za Pálffyovců okázale vybaven a novogoticky
dotvořen do podoby „ᾱ la zámky na Loiře“.

Nádherná výzdoba interiérů zámku nás přímo okouzlila, zvláště pak
v případě Šalamounovy síně, bohatě vybavené galerie a nádherných
stropů tak potvrdila oprávněnost velmi lichotivého ohodnocení tohoto
„nejkrásnějšího zámku“. Po celou dobu prohlídky pršelo, což jistě
vadilo spíše návštěvníkům sousední ZOO, která spolu s termálními
lázněmi (prameny zde tryskají z hloubky 1500 m a mají teplotu 30ᵒ48ᵒC) vytváří z Bojnice atraktivní cíl masívního cestovního ruchu.
Zbylo trochu času i na malou procházku městem a pak již spokojeni
odjíždíme z Bojnice do Bánovců nad Bebravou, kde je v motorestu
ESO „Dallas“rezervovaná večeře. Jsme tu jen kousek od Trenčanského
Jastrabia, které je pro Šumvald partnerskou obcí, a tak jsme rádi, že tu
došlo také k setkání s několika slovenskými přáteli. Po výborné večeři
se vracíme na Moravu za tmy, ale s krásnými zážitky ze zájezdu.
JK

POZVÁNKA NA PLÓCARFEST
Odpoledne 15. října se na sokolském stadionu podruhé uskuteční
Šumvaldské dýňobraní, tentokrát s místním názvem PLÓCARFEST.

- to byly hlavní cíle letošního závěrečného výletu připraveného
Zájmovým zájezdovým sdružením Šumvald. Tentokrát nebyla tradice
porušena a od samého rána až do večera slunce peklo. Mezi účastníky
zájezdu bylo hodně dětí, protože hlavní část programu byla věnována
návštěvě ZOO Dvůr Králové, která proslula moderně koncipovaným
uspořádáním výběhů a chovem především africké zvěře v přirozených
skupinách. 2500 různých živočichů je magnetem pro rodiny s dětmi.
To, jak jsme po průjezdu Moravou a četných objížďkách právě
v severovýchodních Čechách zvládli celý program zájezdu, si přiblížíme
v příštím čísle Zpravodaje.
JK
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KALENDÁŘ AKCÍ PULCHRA SILVA:
So 10.9. – Kombinovaný výlet na Sovinecko (arboretum Makču Pikču,
hrad Sovinec, Jiříkov), pěší odchod v 8 hod., cyklisté odjezd
v 9 hod. – vždy od KD v Šumvaldě, všichni i motorizovaní
se pak sejdou u kaple v Křížově v době 11.oo - 11.3o hod.
So 24.9. - cyklovýlet: Bludov a Postřelmov odjezd od KD v 8.oo hod.
So 1.10. - sbírka exponátů pro vesnické muzeum za č.p.72, 9-15 hod.
So 15.10.- Plócarfest (dýňobraní) - sokolský stadion
zač. ve 14 hod.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZPRAVODAJ o.s. PULCHRA SILVA, je pravidelný měsíčník, který
jako přílohu Šumvaldských novin vydává PULCHRA SILVA, občanské
sdružení se sídlem v Šumvaldě, č. p. 17.
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