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Tento prázdninový Zpravodaj vám přináší informace o cyklistickém
výletu na levandulová pole u Bezděkova (v úplném závěru června),
také zprávu o autobusovém zájezdu ZZS Šumvald, jenž vedl na Sloven-

sko a do polského příhraničí. Chybět nemůže informace o chystaných
akcích. Naše čtenáře pak upozorňujeme především na změnu termínu
turistického pochodu „Krajem Pulchra Silva“ – na sobotu 22. září.

CYKLOVÝLET ZA LEVANDULÍ

Pouze zpovzdálí máváme zřícenině
gotického hradu Brníčko ze 14. století,
jehož majiteli byli vedle řady jiných
rodů také páni ze Šumvaldu. Ovšem
nejvýznamněji se do historie tohoto
hradu zapsal rod Tunklů.
Šlapeme dál do Leštiny, kde již
máme dobře prověřenou hospůdku. Posilňujeme se polévkou, a když
si probereme dnešní zážitky, míříme přes Klopinu a Pískov domů. Do
diáře si pak můžeme zaznamenat dalších 60 kilometrů pěkně společně
prožitých s našimi kamarády.
JŠ

v sobotu 30.června
Letos má příroda hodně naspěch a všechno tu předčasně dozrává.
Z tohoto důvodu jsme náš třetí cyklistický výlet na levandulová pole
uskutečnili již o týden dříve. Omlouváme se proto těm, kdo se chtěli
přidat, ale nezaznamenali změnu termínu, která byla avizována
v místním rozhlase.
V sobotu 30. 6. jsme osedlali své železné oře a vyrazili za krásami
širokého okolí. Projeli jsme Uničovem a zamířili do Medlova. Práce na
místní komunikaci nás přiměly vyzkoušet si novou průjezdní cestu
obcí. Díky tomu jsme se ocitli ve zdejším lesoparku. Jde o pěkný, ale
poněkud zanedbaný koutek na okraji vesnice. Za obcí se nám doširoka
otevřela krajina a díky příznivému počasí bylo na co koukat. Zlatá pole
tu střídají zelené remízky, les se vlní až k obzoru a v jeho záhybech jak
bílý klenot září zámek Úsov.
Projedeme městem, jež
z předchozích výletů dobře
známe, a přes Polici míříme k
Bezděkovu.
Zřízení levandulových polí
je tu velkým podnikatelským
počinem dvojice mladých lidí. Díky nim si můžeme představit, jak asi
vypadá levandulí provoněná krajina v oblasti Provence. Je zde možno
zakoupit různé výrobky z vypěstovaných levandulí. Poseděli jsme si tu,
užili si opojnou vůni i barevnost polí a konstatovali, že už opravdu
nezbývá mnoho dní, než zcela odkvetou. Čas pokročil. U polí nás
střídají nevěsta se ženichem a houf svatebčanů. Nasedáme tak na
bicykly a pokračujeme v cestě ve směru Rohle a Brníčko.

ORAVA a ZAKOPANE
ZÁJEZD ZZS - 14. ČERVENCE
Na sobotu 14. 7. byl připraven další ze zájezdů ZZS
Šumvald. Jeho původní plán předpokládal jen poznání krás rázovitého
slovenského kraje ORAVA. Později byla ale do jeho programu přidána
také návštěva polského horského střediska ZAKOPANE.
Vyjíždíme za ideálního počasí. Ještě před Hranicemi musíme kvůli
uzavřené silnici ve směru na Teplice nad Bečvou hledat objížďku. Tu
zřejmě silničáři nějak opomněli vyznačit! Pak bez dalších komplikací
zdoláváme hřeben Beskyd a po tradiční zdravotní zastávce vjíždíme na
Slovensko.
Projíždíme dlouhou vesnicí
Kolárovice, pak Bytčou i Žilinou
a strečňanská soutěska nás
přivádí do oblasti Turce. Tímto
krajem sevřeným horami nyní
míříme do Kraľovan u nichž se
do Váhu vlévá řeka Orava.
Údolím řeky jedeme přes Dolný
Kubín do Oravského Podzámku.
Kraji tu dominuje impozantní

ORAVSKÝ HRAD.
Tato národní kulturní památka
strmí na 112m vysokém skalním
bradle a ve třech terasách zde
vytváří 3 hradní celky.
Vystupujeme vzhůru strmým
svahem k první bráně hradu, jenž
byl postupně budován v době 13. až 17. století. Po celou tu dobu byl
(od r. 1267) také správním střediskem celého kraje. Ujímá se nás naše
průvodkyně a vede nás podél vysokých hradeb na nádvoří Dolního
hradu. Dozvídáme se historii tohoto unikátního objektu, který je dnes

nejen
ukázkou
života
šlechty za středověku, ale
také expozicí lidového
umění Oravy.
Kostýmované postavy tu
návštěvníkům na mnoha
místech přibližují jednak ve
scénkách nebo v hudebních
ukázkách, jak mohl život na
hradu dříve vypadat.

Postupně stoupáme stále vzhůru
přes barokní a renesanční budovy až
do gotického Horního hradu. Zde se
nám z vyhlídkové plošiny otevírá
spousta krásných výhledů do okolní
členité oravské krajiny.
Ti, kdo zdolali mnohdy i velmi strmý výstup až do nejvyšších částí
hradu, si zaslouží velkou pochvalu. Poznali ale krásu hradu i slavné
okamžiky jeho minulosti. Po prohlídce scházíme k busu a údolím
Oravy míříme k severu. Protože se zde zastávka kvůli rozšířenému
programu prohlídky protáhla, přesouváme jízdu po Oravské přehradě
na podvečer a nejdříve míříme do Polska.
Přes Podbiel (se zachovaným komplexem dřevěnic) a kolem
Trstené projíždíme do první polské obce Chocholów, jež se také pyšní
souborem goralských roubenek.
Přijíždíme k „zimnímu hlavnímu městu Polska“- ZAKOPANE.
Čeká nás tu šok už při příjezdu. Protože se tu právě koná goralský
festival, suneme se do centra města doslova krok za krokem. V ulicích
jsou davy rozjařených lidí a najít parkovací místo pro náš autobus je
zcela nereálné. Tak to tedy vzdáváme! Z nejvýznamnějšího polského
střediska horské turistiky a lyžování se po složitém otáčení vracíme
k národní svatyni Panny Marie z Fatimy v Krzeptówkach, kterou jsme
už míjeli při vjezdu do města.
Tady lze parkovat a navíc si
tu lze prohlédnout unikátní
areál (1987-1992), jenž posvětil
Jan Pavel II. v r. 1997 při své
šesté návštěvě Polska. Není to
jen krásný interiér tohoto
chrámu s množstvím votivních
darů, ale také papežská kaple a
tzv. Fatima park (tedy křížová
cesta), s dřevěným papežským
oltářem.
Procházka celým areálem
národního sanktuária tak aspoň
trochu vynahradí naše zklamání
z přecpaného nejjižnějšího a též
nejvýše položeného města
Polska. Navíc se nám tu od
svatostánku
otevírá
pěkný

pohled na „kulisu“ Vysokých Tater, jež ční nad městem.
Vracíme se tedy zpět na Slovensko a rovnou tak míříme na

ORAVSKOU PŘEHRADU, která vyplňuje Oravskou kotlinu
v místě někdejšího soutoku Bílé a Černé Oravy. Nasedáme na
vyhlídkovou loď, při jejíž plavbě projíždíme až k Námestovu. Objíždíme
Vtačí ostrov (s CHÚ pro vodní ptactvo) a zastavujeme u unikátního
SLANICKÉHO OSTROVA UMENIA. Jde o nezatopenou část obce
Slanica, kde je v barokním kostele a v jeho okolí jedinečná expozice

lidového umění
Oravy (soch, reliéfů
a maleb).
Prohlídka ostrova
i zpáteční jízda lodí
jsou pěknou tečkou
za celým programem
našeho zájezdu.
Při návratu se pak
zastavujeme na známé
Zavadilce, kde máme
rezervaci ve Valašském šenku. Smlsneme si na výborné večeři,
zbilancujeme dnešní program a připomene si poslední letošní
prosincový zájezd ZZS do adventní Wroclawi.
JK

POCHOD KRAJEM PULCHRA SILVA
VE ZMĚNĚNÉM TERMÍNU - 22. ZÁŘÍ
Protože se 15. září koná v Luhačovicích
celostátní vyhodnocení soutěže OBEC ROKU 2018,
byl termín 2. ročníku turistického pochodu naším
krajem přeložen o týden později – na sobotu 22.9.
Zveme proto všechny turisty a také zdejší patrioty,
aby s námi vyrazili do terénu. Jsou připraveny 4
trasy různé náročnosti pro pěší a 2 trasy pro
cykloturisty; občerstvení zajištěno. Vzhledem
k náročnosti akce, uvítáme také vaši pořadatelskou
pomoc – ozvěte se nám na tel. číslo: 734545004.
Více informací najdete na vydaných plakátcích.
Jménem pořadatelů se těšíme na vaši účast.
…………………………………………………………………..…………………………………………………………………………

Zprávu o srpnovém cyklovýletu za flašinetáři do Pekařova, která se již
do tohoto vydání nevešla, přineseme v příštím čísle Zpravodaje.
…………………….………………………………………………………………………………………

KALENDÁŘ AKCÍ PULCHRA SILVA:
22.9. Tur. pochod Krajem Pulchra Silva

od KD Břevenec od 8 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

