ROČNÍK V.
ČÍSLO 8
ZÁŘÍ 2017
Srpnový Zpravodaj se, vážení čtenáři, zaměřuje především na
premiéru turistického pochodu „Krajem Pulchra Silva“. Jeho
pořadatelé si kladli za cíl přivést do našeho regionu milovníky

pěší turistiky, kteří tu mohou poznávat krásy předhůří Nízkého
Jeseníku. Chceme však také pozvat všechny občany, gurmány a
přátele dobré zábavy na již třetí „Šomvaldské Plócarfest“.

I. TURISTICKÝ POCHOD
„Krajem
Pulchra Silva“
v sobotu 14. září

tras na 5 km a 10 km, vedených jen kolem Břevence resp. na
Křížový vrch, také trasu 20 km, která má ty náročnější zavést až
k Rešovským vodopádům a zase zpět?
Start pochodu (i s prezentací) se uskutečnil v břeveneckém
kulturáku, kde také bylo připraveno bohaté občerstvení. Celý
tým Honzy Nikla se musel od začátku hodně otáčet. V kurzu byl
nejdřív čaj a párečky, později spíše řízky a pivo. Každý turista
dostal při prezentaci plánek té trasy, kterou si zvolil, a pak už se
vydával do terénu bez ohledu na mrholení či déšť.
Nejčastěji sem přicházely
dvojice, nebo celé rodiny, ale
byla tu i větší seskupení
turistů (nejvíc z Uničova), či
naopak osamělí „vlci“. Byli
jsme překvapeni, z jakých
vzdálených míst k nám mnozí
přijeli. Byli tu ze Šumperka,
OIomouce, Šternberka, jedna
dvojice ze Starého Města pod
Sněžníkem. Celkem si přes
nepříznivé počasí vyšlo 57
turistů nejrůznějšího věku;
dva nejstarší ve věku 74 let a
naopak nejmladšími byly 3
čtyřleté děti. Absolutním
benjamínkem pochodu se ale
stala Janička Š. - má 3,5 roku.
Na trasu 20 km se vydalo 6
nejzdatnějších; tolik, dík zlému
počasí, pořadatelé nečekali.
I když si účastníci nemohli
v dešti a při špatné vyhlídce z Křížového vrchu „vychutnat“
všechny krásy kraje, který kdysi tvořil významné šumvaldské
panství (v latinských dokumentech psané Pulchra Silva),
přicházeli po absolvování pochodu překvapivě velmi spokojeni.
Všichni si pochvalovali vhodně zvolené trasy, vstřícný přístup
na kontrolách, vhodně zvolené úkoly pro děti (získávaly za ně
sladké odměny), také tabulky označující zajímavá místa na
trase, precizně výtvarně provedená razítka i vkusné účastnické
listy. Slibovali, že za rok, kdy určitě bude mnohem lepší počasí,
přijdou zase, a to na delší trasu než letos.

Prozatím žádná z akcí našeho sdružení nebyla plánována tak
dlouho dopředu, jako pochod „Krajem Pulchra Silva“. Aby akce
byla v nabídce turistických pochodů ČR, bylo nutno nahlásit ji
více než rok předem a to bylo pro pořadatele dosti náročné.
Zvolený zářijový termín se ukázal výhodný nízkým počtem
konkurenčních turistických akcí; ale to hrozné počasí! Celý
týden poprchávalo a ani sobota nebyla výjimkou. Při chystání
tras a jejich značení jsme tak stejně jako při směrování
jednotlivých kontrol byli velmi pesimističtí. Přijde vůbec někdo
do takové sloty? A má to vůbec smysl chystat vedle krátkých

Ti zkušení, kteří stíhají
každoročně projít mnohé
pochody po celé ČR, nás
vybízeli, abychom pochod
dělali každým rokem a
nedali se odradit letošním
prvním ročníkem, který byl
tak poznamenán špatným
počasím a nepřilákal tolik
účastníků, kolik by si jeho
dobrá organizace zasloužila.

Velký dík proto patří jak všem účastníkům, tak samozřejmě
především pořadatelům, kteří se přes nepříznivé podmínky
zapojili do prvního ročníku tohoto pochodu. Rádi bychom z něj
vytvořili tradici a přiváděli tak do našeho krásného kraje značné
množství turistů. Do budoucna přejeme: „Zdrávi došli“.
JK

PLÓCARFEST
Letos třetím rokem pořádá náš spolek Pulchra Silva Šumvald
originální slavnost pěstitelů dýní a též svátek všech fajnšmekrů
či gurmánů, milovníků dobré zábavy a letos poprvé i příznivců
včelařství. V prostoru zdejšího STADIONU se totiž V SOBOTU
14. ŘÍJNA v době 13.3o hod. - 18.3o hod. uskuteční již tradiční

ŠUMVALDSKÉ DÝŇOBRANÍ

.

Ale již od 9.oo hod. zde proběhne přejímka dýní, které se
utkají o titul nejtěžšího výpěstku a současně
budou přidělovány také prostory či stolky
všem účastníkům soutěžní výstavy
dýní a podzimních plodin. Ať
už máte dýně obrovského
vzrůstu nebo spíše krásné
a dekorativní, které lze
představit v originálním
aranžmá, pak neváhejte a
přispěchejte s nimi i vy.
Pod tribunou však bude
k vidění nejen přehlídka zmíněných
soutěžních instalací dýní, zeleniny i podzimního ovoce, ale
navíc zde základní organizace Českého svazu včelařů Šumvald
připravila také včelařskou výstavu, která vás do problematiky
včelařství zaručeně vtáhne a plně zaujme.
No a jaká by to byla gurmánská akce, kdyby se při ní vedle
běžného občerstvení nenabízely také nejrůznější lahůdky právě
z dýní. Ať už ochutnáte zdejší dýňové polévky, omáčky, koláče,
buchtu, pikantní pomazánky, sós, jemný mošt či zákusky, věřte,
že si dobře pochutnáte. Fortel a kuchařské umění zdejších
hospodyň je přece pověstné. Navíc budou nejchutnější pokrmy
oceněny také podle názoru návštěvníků.
Připraven je také velmi bohatý kulturní program. Hrát bude
kapela Dunibuch (Dl. Loučka), tanečními kreacemi nadchnou
oblíbené Perchty z Mladoňova (von Bladen), zazpívá nám
Šumvaldský pěvecký sbor, předvedou se také šermíři a chybět
nebudou ani tanečnice zumby.
Věříme tedy, že si na atraktivní Plócarfest najdou cestu celé
rodiny. Určitě tu všichni zažijí spoustu pěkných chvil a jistě
nikdo nebudete návštěvy dýňobraní litovat.
red.
…

KALENDÁŘ AKCÍ PULCHRA SILVA:

So 14.10. - Plócarfest (tradiční akce s programem) od 14 hod. stadion
So 2. 12. - Čertí šaráda (šomvaldské krampuslauf) od 17 hod. stadion
ZPRAVODAJ o.s. PULCHRA SILVA, je měsíčník, který jako přílohu
Šumvaldských novin vydává sdružení Pulchra Silva, Šumvald, č. p. 17.
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