ROČNÍK IV
ČÍSLO 8
ZÁŘÍ 2016
Začal nový školní rok a tak si, vážení čtenáři, připomeneme akce, jež
naše občanské sdružení uskutečnilo během září. Nejdříve se ale ještě
vrátíme k srpnovému zájezdu ZZS, jehož bilancování se celé nevešlo do
předchozího prázdninového čísla Zpravodaje. Tento zájezd a také další

zářijové akce připravila agilní sekce turistiky a cestovního ruchu, např.:
kombinovaný výlet na Sovinecko (10.9.), závěrečný cyklovýlet (24.9.).
Stihneme ještě zhodnotit sbírku exponátů pro vesnické muzeum -1.10.
a samozřejmě všechny čtenáře pozveme na Šômvaldské Plócarfest.

DVŮR KRÁLOVÉ
a KUKS -ZÁJEZD ZZS
Dokončení:
27.8.2016
Minule jsme stačili popsat pouze úskalí cesty ke světově proslulé
ZOO (mimochodem pro svou moderní koncepci a velmi úspěšný chov
africké zvěře navrženou k zápisu mezi památky UNESCO). Využili jsme
při vstupu skupinové slevy a mnozí si hned zakoupili také vyhlídkovou
jízdu AFRICKÝM SAFARI. Průjezd výběhy zvěře byl mimořádný zážitek.
Pak přejíždíme do areálu HOSPITALU v KUKSU, který tu zásluhou
hraběte F. A. Šporka vyrůstal v letech 1694 - 1738. Z jeho velkolepého
projektu se již nezachoval zámek ani lázně, ale barokní objekt špitálu
s kostelem i lékárnou ozdobený souborem soch M. B. Brauna se stal
po nedávné rekonstrukci prvořadým turistickým magnetem.
Právě na terase před průčelím hospitalu, jenž byl postaven podle
projektu G. B. Alliprandiho, jsou umístěny dvě řady alegorických soch
Ctností a Neřestí, které spolu s plastikami andělů, křesťanských
bojovníků a soch v Betlémě představují mistrovská díla „krále českého
barokního sochařství“ - M. B. Brauna.
Obdivujeme
unikátní
dílo, určujeme jednotlivé
ctnosti a neřesti a máme
štěstí na setkání s maskami Mnicha a Smrtky.

Každý si mohl prohlídku velmi rozlehlé ZOO užívat podle svého. Po
pěti hodinách se plni pestrých zážitků vydáváme na další cestu busem.
Míříme k jedinečnému areálu při hospitálu v Kuksu. Nejdříve se však
zastavujeme u obce Žireč, v tzv. BRAUNOVĚ BETLÉMĚ.
Zdejší „Nový les“ ukrývá řadu unikátních skulptur, pískovcových
plastik a reliéfů vytvořených
barokním mistrem Matyášem
Bernardem Braunem, jež jsou
od roku 2002 národní kulturní
památkou. Obdivujeme zdejší
přírodní galerii – např. sochy
poustevníků Onufria a Garina,
Jákobovu studnu či obrovitý
reliéf s námětem Příchodu Tří
králů a Klanění pastýřů.

Užíváme si krásného dne,
obcházíme areál, nádvoří i
park s pěknou bylinkovou
zahradou a po fotografování
se vracíme k autobusu.
V závěru velmi zdařilého
zájezdu máme zajištěnu
večeři ve stylové „Staročeské
restauraci U Zubra“ na okraji
nedaleké Jaroměře, známé
svým pevnostním systémem
v místní části Josefov.
JK

Kombinovaný výlet na Sovinecko
Na sobotu 10. září byl naplánován
letošní - již tradiční společný výlet
cykloturistů, pěších i motorizovaných
zájemců, který se v předchozích letech
vždy těšil velkému zájmu – např.
Bradlo, Rudský vrch či Zlatonosný Háj.
Ten letošní, který nabízel prohlídky
arboreta Makču Pikču, hradu Sovinec
či Jiříkovského areálu, však mnoho
zájemců neoslovil. Dokonce ani sraz u
kaple v obci Křížov, kde bylo pro
účastníky připraveno občerstvení,
nebyl nijak početný.
Můžeme jen uhadovat, co turisty
odradilo. Byla to vzdálenost nebo stálé
stoupání k cílovým místům, či snad již
zájem o podobné akce opadl? Počasí
však bylo krásné a ti, kteří do atraktivní
krajiny Nízkého Jeseníku našli cestu,
rozhodně nelitovali.
red.

Závěrečný cyklovýlet v sobotu 24.9.
Seriál cyklistických zájezdů do okolí Šumvaldu, jenž připravuje sekce
turistiky a cestovního ruchu, končil výletem do Bludova. Také v tomto
případě musíme konstatovat, že oproti jarním akcím s účastí kolem 20
cyklistů, zde zájemců výrazně ubylo. Přitom počasí bylo pro tento účel
ideální a tak zřejmě mnohé odradila náročnost a délka trasy.
Ráno tedy od KD vyjela pouze čtveřice cyklistů a celou trasu odjeli
jen „tři mušketýři“.Po průjezdu Libinou, Hrabišínem a Novým Malínem
jsme přes Třemešek a Dolní Studénky zamířili na jz. okraj Šumperka.
Tady zastavujeme při vstupu do
židovského hřbitova, kde je také
expozice připomínající osudy rodin
zdejších Židů. Mnohé náhrobky pak
jejich tragické osudy podtrhují.
Pěknou cestou potom míříme na
Bludoveček. Vpravo výběhy pro koně, vlevo obora daňčí zvěře. Tak
vypadá obrázek krajiny při stoupání ke zdejší velké farmě a k tzv.
Zámečku. Tady si dáváme občerstvovací pauzu a vychutnáváme si
krásné prostředí hojně navštěvované pěšími turisty i cyklisty.
Pak už sjíždíme do obce Bludov. Nejdřív se zastavujeme při hrobce
Žerotínů, kde jsou mj. i ostatky Karla st. ze Žerotína a při farním
kostele sv. Jiří s cennou kazatelnou. Pak už přejíždíme
před průčelí barokního zámku, který byl od r. 1710 v
majetku Žerotínů a od r. 1802 i jejich rezidencí.
Oceňujeme anglický park s cennými stromy (je tu i 600
let stará lípa) a sám zámecký pán nám umožňuje
nahlédnout i do nádvoří zámku.

Pokračujeme dál do Sudkova a ve vyhlášené
postřelmovské restauraci Na Špici si dáváme oběd.
Pak se vydáváme k domovu přes Lesnici, Leštinu,
Vitošov a Hrabovou. Tady nás překvapuje volání a
zvaní z terasy zdejšího kostela. Zábřežští skauti tady
otvírají velkou výstavu, která ukazuje historii a také
pestrost skautského hnutí. Navíc je zde k vidění
také expozice věnovaná Vápence Vitošov a
zajímavým nálezům z lomu. Obě výstavy nás velmi
zaujaly.
Závěr výletu už je „klasický“- přes Dubicko, Polici, Klopinu, Pískov,
Troubelice až po závěrečné pivko U Blaháků. Skončila letošní sezona
cyklovýletů a už se pracuje na té příští. Tak ať se v roce 2017 zapojí
četní cykloturisté a ať vydrží až do závěru!
JK

EXPONÁTY PRO VESNICKÉ MUZEUM
V sobotu 1. října se ve dvoře č.p. 72 uskutečnila další sbírka
exponátů pro zamýšlené muzeum. Děkujeme všem, kdo přivezli nebo
nabídli další cenné dokumenty, nástroje či stroje, které by mohly být
obohacením chystaných muzeálních expozic.
Podrobněji se na téma vytvoření muzea (včetně informace o již
zvolených prostorách) rozepíšeme v příštích číslech Zpravodaje. red.

PŘIJĎTE NA PLÓCARFEST
15. října se na zdejším sokolském stadionu uskuteční druhý ročník
Šumvaldského dýňobraní, tentokrát i s místním názvem PLÓCARFEST.
Sobotní odpoledne bude tedy malým svátkem všech pěstitelů dýní,
také těch, kdo umí plócary (dýně) upravovat na nejrůznější způsoby a
pochopitelně i všech, kdo se na výstavu přijdou podívat a gurmánské
speciality ochutnat. K vidění a také oceněny tu budou největší (resp.
nejtěžší) a také nejbizardnější tykve (včetně okrasných), zvláště pak
jednotlivá aranžmá tvořená z nejrůznějších druhů dýní, umělecky
dotvořená a doplněná stylovým vybavením. Současně s tím bude pod
tribunou k vidění také v obci již tradiční výstava ovoce a zeleniny,
kterou připravuje školská a kulturní komise.
Doufáme, že i letos přijdou pěstitelé ve velkém počtu prezentovat
své nejrůznější výpěstky. Přejímka exponátů začíná už dopoledne
v 10.oo hod. současně s vážením a měřením největších dýní a také
přidělováním stolků a prodejních stánků. Vystavovatelé dýňových
sestav si je během dopoledne mohou sami nainstalovat. Veškeré
pochoutky a speciality z dýní zde mohou zpracovatelé sami nabídnout
k degustaci, případně je mohou také předat pořadatelům k prodeji.
Připraveno je samozřejmě i další bohaté občerstvení.
Od 13.3o hod., kdy budou výstavní přehlídky dýní, ovoce a
zeleniny zahájeny, zde bude k vidění také bohatý zábavný program
s tanečními, šermířskými a pěveckými vystoupeními. Chybět nebudou
ani „Šťabajzny", jejichž skvělé taneční ukázky jste si oblíbili už při
mnohých předchozích akcích.
Rozhodně se tu budete mít stále na co dívat a také co degustovat.
Šumvaldské dýňobraní se uskuteční za každého počasí. Neváhejte,
vezměte celou rodinu a na Plócarfest 2016 rozhodně přijďte.
JK
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KALENDÁŘ AKCÍ PULCHRA SILVA:
So 15.10. Plócarfest - Šumvaldské dýňobraní na sokolském stadionu
přejímka výpěstků v 10 hod., zábavný program od 13.3o hod.
So 5.11. Beseda z historie kraje Pulchra Silva- v 18 hod., OÚ Šumvald
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.
Redakce (kontakt): jarda.krestyn@seznam.cz či fgaston@seznam.cz

