ROČNÍK VI
ČÍSLO 5
KVĚTEN 2018
Vážení čtenáři, v tomto čísle Zpravodaje Pulchra Silva vám
popíšeme průběh letos druhého cyklovýletu, jenž směřoval mj.
do Mladějovic a Paseky; přiblížíme vám též výstavu „Šômvaláci

cestôjó“, která se uskutečnila v souvislosti s výběrem hotovosti
za zájezdy pořádané Zájmovým zájezdovým sdružením a chybět
nebude ani pozvánka na další akce našeho sdružení.

DRUHÝ CYKLOVÝLET

Nad Komárovem u hájenky si dáváme malou svačinu a pak už
nás cyklotrasa vede přes provoněný les až na horní konec obce
Paseka. Po příjemném průjezdu obcí nás ovšem čeká náročné
stoupání „na Makču Pikču“. Zdejší arboretum, rozložené na

V sobotu 5. května se uskutečnil
další cyklistický výlet. Zvolili jsme tentokrát
nejdříve nenáročnou a pohodovou jízdu
po cyklostezce ve směru na Újezd u
Uničova, chceme zvládnout také stoupání
k arboretu „Makču Pikču“ u Paseky.
Počasí cyklistice přeje, je krásný, téměř letní den. Přesto se
výletu účastní pouze pětice nadšenců. Cesta nám od rána
vesele ubíhá. Cyklostezkou do Újezda a pak pokračujeme do
Mladějovic. Provoz je po této komunikaci v obou směrech dost
hustý. Znovu jsme se tak přesvědčili, jak jsou cyklostezky pro
tyto výlety pohodlné a hlavně bezpečné.
V Mladějovicích jsme si udělali krátkou zastávku u zdejšího
Křížového vrchu. Líbí se nám pohled na dvě řady běloučkých

zastavení křížové cesty uprostřed
stromoví. Nedaleko farního kostela
sv. Máří Magdalény pak zastavujeme
ve stínu 700 let staré lípy, k níž se
váže také několik místních pověstí.
V její mohutné koruně je prý skryta
spící víla a v kořenech mohutného
stromu se má dokonce ukrývat drak.
Cesta nás vede dál do Komárova,
kde stoupáme do lesů a pozorujeme
ve zdejší oboře stádečko pasoucích
se daňků.

svahu Nízkého Jeseníku, je vyhledávaným místem milovníků
skalniček i trvalek. Není divu! Vždyť je zde k nalezení na 4 tisíce
druhů rostlin. Strávíme zde prohlídkou hezkou chvíli, kdy se
kocháme pestrými květinovými koberci i úžasným výhledem do
hanácké roviny pod námi.
Když pokračujeme zvlněným terénem přes Plinkout a pak
projíždíme kolem žlutých polí řepky, hřeje nás dobrý pocit, že
jsme Makču Pikču dobyli. Na příštím cyklovýletu se sejdeme až
7. července. To nás u Bezděkova čekají provoněná levandulová
pole. Plán trasy je: Uničov-Troubelice-Bezděkov-Rohle-Libina.
Takže: Kdo má rád fialovou barvu „hurá na kolo“.
JŠ

ŠÔMVALÁCI CESTÔJÓ
Ve čtvrtek a pátek 10. - 11. května se na sépce vybíraly
poplatky za zájezdy ZZS Šumvald. Současně s tím byla v prvním
patře budovy k vidění po oba dny v době od 14.oo do 18.oo
hod. také výstava nazvaná „ŠÔMVALÁCI CESTÔJÓ“.
Zájemci, kteří se přihlásili na lednové valné hromadě, se
sem vzorně dostavili a oba letní zájezdy, na něž se hotovost
vybírala, jsou tak již uhrazeny a také vrchovatě obsazeny.

Protože nám počty zájemců
převýšily původně plánovanou
kapacitu, bylo nutno objednat
větší autobus, jenž takové
množství pobere. Na zájezdu
do Kutné Hory (23.6.) jde o 51
účastníků, výlet na Oravu a do
Zakopaneho (14.7.) dokonce
eviduje 55 účastníků. Výběr
poplatků za třetí zájezd (jde o
adventní Wroclaw) proběhne
až v říjnu; včas to oznámíme.

Podobně jako v případě výstavy kraslic i tady zazněly hlasy,
že by se tato akce měla každoročně opakovat a výstavka by se
tak postupně doplňovala do podoby expozice. Během krátké
prohlídky spojené s vybíráním poplatků za zájezdy totiž nelze
většinu dokumentů či prezentací zvládnout. To by bylo jistě
zajímavé, zvláště když předpokládáme, že v budoucnu bude
vybírání hotovosti za výlety jednodenní záležitostí. Stojí to za
uvážení, ale museli bychom najít řešení. Větší expozici již
nepostaví dva-tři lidé a také delší doba trvání výstavy (navržen
byl celý víkend) je problémem. No uvidíme.
JK

ŠOMVALÁCI
CESTÔJÓ

Současně s vybíráním poplatků se v prostorách sýpky také
uskutečnila zmiňovaná výstavka, která přímo souvisela s tradicí
společných zájezdů či individuálních cest šumvaldských turistů.
Výstava nám připomněla již letitou tradici společných zájezdů,
které byly organizovány „Svazem zahrádkářů“. Mohli jsme si
tu prohlédnout cenné dokumentární fotografie z výletů, které
organizoval pan Jaroslav Šenk a byly zde také zápisy a kroniky
ze společných akcí (např. ze zájezdů pořádaných ZV ROH UNEX
Uničov, které připravoval pan František Heřmanovský).
Přestože výstavka jistě neměla reprezentativní charakter a
bylo poznat, že je „šitá horkou jehlou“, svoje diváky si našla.
Mnozí její návštěvníci se s potěšením zahleděli do cestovních
deníků a fotodokumentace z různých cest po Evropě. Někteří si
dokonce našli čas a nechali si promítnout fotoprezentace ze
zájezdů pořádaných v posledních šesti letech naším Zájmovým
zájezdovým sdružením. Zvláště pak zaujala zájemce z Uničova,
kteří nešetřili slovy uznání. Na tuto výstavku (konkrétně pak
kvůli velkému deníku cesty k Černému moři) dokonce přijela
skupina zájemců z Litovle.

SÝPKA S PREZENTACÍ SPOLKŮ
Snad je to náhoda, nebo se už z toho stává pravidlo, ale akce
na sýpce (prozatím dvě pořádané naším sdružením) byly vždy
výsledkem rychlých inspirací a nečekaných nápadů a v plánu
naší činnosti ani původně nebyly. Situace se zřejmě opakuje!
V souvislosti s přihlášením obce Šumvald do soutěže Vesnice
roku 2018 se v prostorách sýpky uskuteční prezentace zdejších
spolků či úspěšných jednotlivců. S tím, že se také naše obec
přihlásila do této soutěže, seznámil zástupce spolků a institucí
starosta obce - ing. Josef Šenk, na pracovní schůzce ve středu
16. května. Oznámil termín příjezdu delegace, která bude
Šumvald v rámci Olomouckého kraje spolu s dalšími 10 obcemi
hodnotit: čtvrtek 7. června, a vyzval spolky, aby v prostorách
sýpky připravily výstavy prezentující jejich činnost.
Zapojení do této soutěže obcí jistě všichni oslovení uvítají.
Času pro kvalitní prezentace sice mnoho nezbývá, ale zdejší
spolky mohou v prostorách rozsáhlé sýpky své aktivity velmi
dobře představit. Nejrůznějších akcí, agilních organizací a také
výborných výsledků tu máme dostatek. Na všechny prezentace
však členové hodnotící komise mnoho času mít nebudou.
Přesto: Ať bude výsledek soutěže pro Šumvald jakýkoliv,
může to být velmi dobrá motivace spolkové činnosti, ale také
společenského života obce. Pro vznik muzea je jistě přínosné,
že se organizace a spolky budou takto prezentovat a tím si
vytvoří základ budoucích muzeálních expozic.
JK
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KALENDÁŘ AKCÍ PULCHRA SILVA:
23.6. Zájezd ZZS: Kutná Hora (Královské stříbření) z aut.zast. v 6 hod.
7. 7. Cyklovýlet na levandulová pole u Bezděkova
od KD v 8 hod.
14.7. Zájezd ZZS: Orava (SR), Zakopane (Polsko) z aut.zast. v 5 hod.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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