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Květnový Zpravodaj vám, vážení čtenáři, přináší informace
o cyklovýletu do Litovelského Pomoraví, jenž se uskutečnil
první květnovou sobotu a také o slavnostním odhalení pamětní

CYKLOVÝLET
do Litovelského
Pomoraví - 6.5.
Je tu dlouho očekávaná sobota, a my konečně vyrážíme na
kola. Náš první cyklovýlet zhatilo nepříznivé počasí, takže teď
věříme, že nám vše vyjde na jedničku. V osm hodin startujeme
od KD Šumvald v počtu osmi nadšenců ve směru Uničov. Tam
se k naší velké radosti přidává dalších sedm vyznavačů
nenáročné cyklistiky. Cílem je zahřívací kolečko Litovelským
Pomoravím a návštěva několika velmi zajímavých míst.
Hned první takové místo nalézáme v obci Želechovice. Zde
nás očekává starosta pan Ing. Antonín Hampl, jenž nás zve na
prohlídku místního muzea. V někdejší hasičské zbrojnici jsou
instalovány pozoruhodné
předměty a dokumenty,
které přibližují bohatou
historii obce od nálezů
tzv. lužické kultury nebo
pecí na tavení železné
rudy z doby Velké Moravy
(v 9. - 10. století), až po
nedávnou činnost sboru
hasičů či nahlédnutí do
někdejšího každodenního
života zdejších obyvatel
(selská jizba). Zajímavá je
také expozice školních
pomůcek. Jsou zde totiž k
vidění často již historické
artefakty, jež už mnohdy
byly odsouzeny k zániku.
Zachráněny byly jen díky
sběratelskému
počinu
hrstky zdejších nadšenců.

desky na domě rodiny Lehárových. Chybět nemůže ani pozvání
na některý ze zájezdů ZZS Šumvald nebo na další cyklovýlet
v rámci nabídky nejbližších akcí Pulchra Silva.
Po velmi zajímavé prohlídce vesnického muzea Želechovice
pokračujeme v jízdě ve směru na Pňovice. Za obcí, již v CHKO
Litovelské Pomoraví, vyhledáváme u obce Střeň takzvanou
Vietnamskou lávku. Jde o pozoruhodnou technickou stavbu ze
dřeva. Vietnamská lávka překlenuje jedno z ramen řeky
Moravy, jež má
po
nedávném
dešti plné koryto
vody barvy kakaa.
Úžasný je i pohled
z této lávky na
meandry
řeky.
Obdivujeme
tu
především úplné
koberce medvědího česneku.
Jako naši další
zastávku jsme si
zvolili jednu z bran do CHKO – tzv. Dům přírody v Litovli na
Šargounu. Toto kouzelné místo má svou dávnou historii; první
zmínka je o něm v kronice obce Rozvadovice z roku 1267. Dávná
tvrz Šargon byla dříve využívána jako pila v lesích, později byla
přestavěna na mlýn. V jeho budově dnes sídlí Hanácký jezdecký
klub, jenž svým členům umožňuje prohlídky Litovelského
Pomoraví z koňského sedla. Kousek dál na místě bývalé
hájovny u lesa, bylo roku 2014 postaveno informační středisko
CHKO. Je součástí projektu Dům přírody Litovelského
Pomoraví. Návštěvníkům jsou zde přiblížena témata rekreace
v nivě řeky Moravy, technologické a architektonické řešení
nízkoenergetického domu, chutě i vůně ukryté v rostlinách,
také expozice včelařství a ovocnářství v lokalitě Šargoun.
Nechybí ani představení samotné „galerie v přírodě“ a jejich
autorů. My jsme zde zhlédli velmi poutavý dokument o
vnitrozemské deltě řeky Moravy.
V Litovli, v restauraci Za školou, jsme si dali vydatný oběd a
následně se přemístili na statek Doubravský Dvůr. Odměnili
jsme se tu skvělou zmrzlinou, kterou zde vyrábí spolu s dalšími
mléčnými produkty. Statek je zvláště vhodným místem pro
návštěvy rodin s dětmi. Pak nás čeká jen cesta domů. S pocitem
příjemně stráveného dne plánujeme další cyklovýlet.
J. Ševčíková

PAMĚTNÍ DESKA LEHÁROVÝCH
V sobotu 21. května se uskutečnilo slavnostní odhalení
pamětní desky na domě rodiny Lehárových (dnes Tužičkových).
Iniciátorem akce bylo občanské sdružení Pulchra Silva Šumvald,
které také nechalo pamětní desku zhotovit.
Už v době svého založení si sdružení vzalo za úkol propagaci
a zviditelňování historie obce, zdejších zvyků či tradic, a také
podporu turistického ruchu. Vedle snahy o zřízení vesnického a
regionálního muzea se tak má dít hlavně vytvořením naučné
turistické stezky procházející naší obcí. Instalace této pamětní
desky, stejně jako zřízení pomníčku dalšího zdejšího slavného
rodáka -Alše Balcárka- do těchto snah zapadá.
O tom, že z naší obce pochází rodina proslulého operetního
skladatele Franze Lehára se jistě vědělo; občas se na výstavách
či v regionálních tiskovinách tato skutečnost připomněla, ale
donedávna přímo v naší obci nic
nepřipomínalo ani tuto rodinu,
ani slavného skladatele. Teprve
v r. 2014, kdy bylo instalováno
prvních 9 panelů naučné stezky,
byl jeden (u kaple sv. Anny)
věnován rodině Lehárových.
Vlastní odhalení desky bylo
neformálním aktem, který začal
v nedalekém parčíku. Všechny
zúčastněné nejdříve přivítal
starosta obce p. Josef Šenk a
předseda o.s. Pulchra Silva
Jaroslav Krestýn se jen stručně
vyjádřil k významu osobnosti F.
Lehára a jeho rodinné vazbě na
Šumvald.

Všichni zúčastnění totiž obdrželi tisk s vyobrazením pamětní
desky i textem podle panelu na naučné stezce. Vyslechli jsme si
ukázku jedné z nejslavnějších Lehárových melodií: „Tvým je mé
srdce jen“ z operety „Země úsměvů“. Pak se již všichni
přemístili před instalovanou desku a starosta obce provedl její
odhalení. Tím byl tedy pomyslně „splacen dluh“, který vůči
slavné rodině máme. Děkujeme Obci Šumvald, která se
instalace ujala a rodině Tužičkových, jež nám vyšla vstříc a
umístění desky umožnila.
jk

O ZÁJEZDY ZZS JE ZÁJEM
Na lednové valné hromadě byly navrženy tři možné směry,
kam letos zamíří Zájmové zájezdové sdružení na autobusové
zájezdy. O všechny tři byl dostatečný zájem a tak se všechny
uskuteční: 10.června -Třebíč, Jaroměřice, M.Krumlov, Ivančice
15.července - Kladsko (Vambeřice, Ksiaž, Swidnica)
a 26. srpna - Brno (Špilberk, přehrada), hrad Veveří.
Namísto dříve braných autobusů s kapacitou 40-45 osob se
letos cestuje busy pro více než 50 osob a tak je možné se ještě
zvl. na prázdninové zájezdy přihlásit.
Přihlásit se a uhradit zájezd můžete u paní J. Ševčíkové (Na
Chaloupkách -2. ulice) nebo u paní I. Filipové (na dolním konci),
kde také vždy obdržíte programy zájezdů. Podrobné informace
k programu zájezdů na telefonu: 734545004.
……………………………………………………………………………………………….…

KALENDÁŘ AKCÍ PULCHRA SILVA:
So 17. 6. - 3. cyklovýlet (Bezděkov, Rohle, Brníčko) od KD 8.oo hod.
So 10.6. - zájezd ZZS (Třebíč, Jaroměřice n/R., Ivančice) od 6.oo hod
ZPRAVODAJ o.s. PULCHRA SILVA, je měsíčník, který jako přílohu
Šumvaldských novin vydává sdružení Pulchra Silva, Šumvald, č. p. 17.
Redakce (kontakt): jarda.krestyn@seznam.cz nebo fgaston@seznam.cz

