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Vážení čtenáři, v tomto čísle Zpravodaje vám přinášíme informace
o cyklistickém výletu za flašinetáři (ještě ze srpna), zamyšlení nad
podílem prostor sýpky (budoucího muzea) na úspěchu obce Šumvald

v soutěži VESNICE ROKU 2018 a též první část hodnocení turistického
pochodu Krajem Pulchra Silva. Chybět tu samozřejmě nemohou ani
informace o chystaných akcích našeho sdružení.

CYKLOVÝLET ZA FLAŠINETÁŘI

Přestože jsme zde pobyli dobré tři
hodiny, neviděli a neslyšeli jsme zde ani
zdaleka vše. Čas ale pokročil a my
musíme nasednout do sedel a vydat se
na cestu k domovu. Vracíme se přes
Velké Losiny, Rapotín a Nový Malín.
Zdoláváme poslední stoupák v Hrabišíně
a pak už sjíždíme dolů Libinou. Máme za
sebou nenáročných 50 kilometrů se
spoustou pěkných nových zážitků.
Příští turistická akce organizovaná
občanským sdružením Pulchra Silva je
naplánována na 22. září. Jde o druhý
ročník turistického pochodu Krajem Pulchra Silva. Je to významná
akce, jež je zařazena do kalendáře krajských a celostátních turistických
pochodů. Vedle čtyř tras pro pěší (5, 10, 20 a 30 km) jsou zde
připraveny také dvě trasy pro cyklisty (15 a 35 km). Proto věříme, že se
akce rádi zúčastníte a užijete si s námi krásný den.
JŠ

v sobotu 18. srpna
Letošní čtvrtý cyklistický výlet, který směřoval za
flašinetáři do obce Pekařov, byl kombinací jízdy na
kole s železniční přepravou. Proto se cyklisté časně
ráno vydali ze Šumvaldu na vláček do Uničova, kde
již v 8:30 hod. nasedli do vlaku ve směru na Šumperk. Přeprava kol
byla předem bez problémů zarezervována.
Bylo příjemné dopoledne. Výhledy z vláčku poskytly pěkné obrázky
na končící hanáckou rovinu i hornaté krajiny Jeseníků. Bylo přitom
zřejmé, že se letošní horké a suché léto všude výrazně podepsalo na
oschlých porostech v okolí tratě. Pozitivnější bylo sledovat jednotlivá
nádražíčka se stopami započaté či dokončené obnovy Českých drah.
V Hanušovicích přesedáme po desáté hodině na spěšný vlak, který
míří do Jindřichova. Zde vysedáme a odsud již na kolech stoupáme po
vlastní ose do Pekařova. Následuje zastávečka v Pustých Žibřidovicích
a pak už jsme v Pekařově .
První zmínka o PEKAŘOVĚ (něm. Beckengrundu) pochází z česky
psaného urbáře Losinského panství Žerotínů z r. 1577. Kolem r. 1600
byla obec Janem Starším ze Žerotína přičleněna k nově vzniklému
panství Vízmberk (Loučná). V Pekařově se do 17. stol. žilo velmi těžce.
Například rok 1680 přinesl čarodějnické procesy a turecké nebezpečí,
ale také morovou ránu.

V roce 1864 zde začal FRANC KOBL vyrábět flašinety. Podnik rodiny
Koblovy tu pak fungoval až do začátku druhé světové války. A právě
flašinety nás dnes do Pekařova přivedly. Již 15 sezon zde totiž pořádají
místní nadšenci pověstný sraz flašinetářů v rámci zdejší PEKAŘOVSKÉ
POUTI. Během pouti se zde z řady míst ozývají nejrůznější flašinetem
reprodukované skladby české, německé, ba i francouzské. K tomu jsou
zde k vidění loutková a divadelní představení a zajímavá povídání o
flašinetech a jejich tradici.

SÉPKA BODOVALA
Už v červnovém Zpravodaji jsme naše čtenáře informovali o tom, jak
se v prostorách sýpky uskutečnila velmi zdařilá prezentace zdejších
spolků v souvislosti s krajským kolem soutěže Vesnice roku 2018. Jistě
všichni víte, že Šumvald v tomto krajském kole zvítězil a postoupil tak
do celostátního kola mezi celkem 13 vítězů z jednotlivých krajů.
Ve středu 5. září navštívila naši obec celostátní hodnotící komise,
která posuzovala, jak Šumvald (i s místní částí Břevenec) v porovnání
s dalšími kandidáty na celkové vítězství obstojí. Na sýpce se proto opět
připravovaly expozice jednotlivých spolků a také prezentace mnoha
dalších vystavovatelů. Ve srovnání s krajským kolem tu několik dalších
výstavních prostor přibylo a celková úroveň se ještě zvýšila.

Přestože měla přísná
celostátní komise při svém
hodnocení vyšší nároky než
krajská, naše expozice i živé
prezentace se jí velmi líbily.
Porotcům totiž přesvědčivě
ukázaly bohatost dění v obci
a četné úspěchy, kterých tu
spolky i jednotlivci dosahují.

Právě úroveň společenského života obcí a aktivity tamních spolků
byly jedním z hlavních kriterií, které se v soutěži Vesnice roku 2018
hodnotily. Může nás velmi těšit, že se Šumvald i v tak těžké konkurenci
prosadil. Je velkým úspěchem, že skončil na druhém místě v rámci celé
ČR a skvěle tak reprezentoval celý Olomoucký kraj.
Sépka tedy roli prezentačního centra velmi dobře zvládla. Jistě se
může osvědčit také jako muzeální objekt a současně i vhodný prostor
pro společenský život. Tato jedinečná budova však stále „čeká“ na to,
až se uskuteční všechny plánované rekonstrukční práce, o kterých
jsme již psali. Po vyspravení trámoví a podlah tempo oprav výrazně
zvolnilo. Není dokončena elektroinstalace, nezačala vodoinstalace ani
stavební práce (zřízení WC, přepážky) a nutně se musí řešit i kvalitní
pevné vstupy do objektu, bez nichž totiž nelze garantovat bezpečnost
exponátů a dalšího vybavení.
Věřme, že se sépka brzy všech oprav dočká, jistě si to plně zaslouží.
Práce na její rekonstrukci by neměly být odsouvány za jiné, pro obec
z pohledu některých osob možná důležitější a potřebnější akce.
JK

POCHOD KRAJEM

PULCHRA SILVA
V SOBOTU 22. ZÁŘÍ
Druhý ročník turistického pochodu naším
krajem provázela řada změn a problémů.
Původně se tato akce měla uskutečnit již 15.
září. Protože se v tomto termínu konalo již
zmíněné vyhodnocení soutěže Vesnice roku
2018, na němž se očekávala hojná účast
občanů, kteří by se tak nemohli zúčastnit
pochodu, došlo k přeložení akce.
Nebylo snadné zajistit informování všech
turistických oddílů v kraji i v rámci celé ČR.
Přes veškerou snahu pořadatelů i oblastního
výboru Klubu českých turistů, se přesto do
místa startu pochodu (do Břevence) dostavil

hlouček turistů, ke kterým se informace o změně termínu nedostala.
To nás mrzí, protože jsme je tak jistě zklamali.
Nový termín (22. září) se navíc ukázal jako ještě problematičtější. Ve
stejnou dobu se totiž uskutečnily další akce (hlavně pak břevenecké),
které znamenaly výrazný odliv možných pořadatelů i účastníků. Na
rozdíl od původního termínu se ještě pokazilo také počasí. Zrána bylo
dosti deštivo a to jistě mnohé turisty odradilo. Ale s tím se při takové
turistické akci musí počítat. Vloni to bylo ještě horší.
Na obsazení všech tras (letos se vedle tras 5, 10 a 20 km připravila
nově pro pěší trasa na 30 km a novinkou byly i dvě cyklotrasy na 15 a
35 km) se nakonec podařilo zajistit dostatek pořadatelů a zvládl se i
nový systém značení tras. Místo fáborků byly použity sprejované šipky
v různém barevném provedení. Zvláště pak v lesnatých úsecích všech
tras bylo toto značení velmi náročné. Přesto se zdařilo a zvládlo se to.
Přes ochlazení a ranní mžení se všem zúčastněným turistům na
trasách dařilo. Největší zájem byl o pěší trasy na 5 a 10 km, oproti
minulému roku se snížil počet turistů na dvacítce a od nové trasy
údajně 30 km údajně odradilo ty skalní turisty právě špatné počasí.
Zklamání pořadatelům přinesl velmi malý zájem o nově připravené
cyklotrasy. Radostná byla naopak bohatá účast dětí a mládeže, která
představovala téměř polovinu z celkového počtu účastníků. Oproti
loňskému roku tu došlo k dílčímu nárůstu účastníků na celkem 82
zúčastněných turistů.
Do tohoto Zpravodaje se celý text zprávy o turistickém pochodu
Krajem Pulchra Silva nevešel, proto jej dokončíme v říjnovém čísle.

Všechny zúčastněné pořadatele (zastupující další spolupracující
spolky a organizace), kteří nám se zajištěním pochodu pomohli, zveme
na malé posezení s hodnocením akce, jež se uskuteční v pátek 12. října
v prostorách sépky. Přijďte letošní pochod zbilancovat.
……………………………………………………………………………..

POPLATKY ZA ZÁJEZD ZZS
Na adventní čas (so 8.12.) připravuje Zájmové zájezdové sdružení
zájezd do polské Wroclawi. V pátek 19. října se od 15 do 18 hod. bude
na sýpce vybírat od přihlášených členů poplatek za zájezd. Protože je
ještě pár volných míst, mohou se zde přihlásit i další zájemci.
red.
…………………….………………………………………………………………………………………

KALENDÁŘ AKCÍ PULCHRA SILVA:
12.10. hodnotící schůzka pořadatelů tur. pochodu
19.10. výběr úhrad za zájezd „Adventní Wroclaw“

sépka 17 hod.
sépka 15-18 hod.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ZPRAVODAJ o.s. PULCHRA SILVA, je měsíčník, který jako přílohu
Šumvaldských novin vydává sdružení Pulchra Silva, Šumvald, č. p. 17.
kontakt: jarda.krestyn@seznam.cz nebo fgaston@seznam.cz

