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Vážení čtenáři, v letošním posledním čísle Zpravodaje přinášíme
nejdříve zprávu o adventním zájezdu ZZS do Wrocławi. Pak, jak už to
koncem roku bývá, chceme stručnë zhodnotit činnost našeho sdružení

ADVENTNÍ ZÁJEZD

do WROCŁAWI
Letošní poslední zájezd ZZS smëřoval do krásného polského mësta
Wrocław (650.000 obyvatel). Svůj název má podle českého knížete
Vratislava I., za jehož vlády v 10. století vzniklo. Bývá označováno jako
„mësto vody“ a také jako „velkolepá učebnice architektury“.
Po brzkém budíčku přejíždíme Jeseníky a přes starobylou Nysu (tu
známe z dřívëjšího zájezdu) míříme rovnou do centra Dolního Slezska.
Už při příjezdu k Vratislavi vidíme zdejší nejvyšší polský mrakodrap Sky Tower (212 m).
Míříme na bývalý Tumský ostrov,
který je dokladem nejstarší výstavby
mësta, kdy jediný odolal tatarskému
útoku a pozdëji - pod českou správou
byl nejdůležitëjším centrem obchodu
zemí Koruny české. Dnes je církevní
oblastí s řadou kostelů a kanonií, kde
je sídlo arcibiskupa a hlavnë ostrovní
katedrála sv. Jana Křtitele.
Přes Tumský most, vyzdobený
zámky zamilovaných, přecházíme na
další z celkem 11 ostrovů - Piasek.
Mimo kostely a církevní pomníky se
přitom zamëřujeme také na hledání
zdejší originální výzdoby. Tou jsou
nevelké kovové sošky trpaslíků - tzv.
krasnalů (krasnoludků). Jsou k vidëní
v nejrůznëjších místech mësta. Jejich
hledání či fotografování patří k velmi
oblíbené zábavë mnohých turistů.
Přecházíme k centru starého mësta, nahlížíme do dalších
chrámů nebo pohřební kaple Piastowců, a s bohatou
historií Wrocławi se seznamujeme i na pamëtním chodníku.
Na starém trhovém námëstí - na zdejším hlavním rynku,
který je jedním z nejvëtších a nejkrásnëjších v Evropë si
dáváme rozchod. Kolem goticko-renesanční radnice, která
rynku kraluje, je rozložen velký adventní trh s neskutečnë
bohatou nabídkou nejrůznëjších atrakcí a specialit.
Každý si mohl zvolit z množství atraktivních nabídek, kam
si zajde, jaký program zvolí. Bylo možné navštívit katedrálu
sv. Máří Magdalény (z doby vlády Václava IV.) se slavným
můstkem „Pokutnic“, kostel sv. Alžbëty s 90 m vysokou

v uplynulém roce a naznačit zamëření práce o.s. v roce 2019. Všem
našim čtenářům chceme také popřát do nového roku a pozvat hlavnë
naše členy na lednovou valnou hromadu občanského sdružení.
vëží či dvojicí domků s pohádkovými jmény: Jąs i Małgosia (Jeníček a
Mařenka), nakouknout do expozic radnice, zajít na Zelný trh (s
kvëtinovými stánky) nebo pátrat po originálních trpaslících.
Velká část účastníků si zvolila prohlídku tzv. Racławické panoramy obrovité panoramatické dioramy (obraz s rozmëry 114 x 15 m), která
připomíná vítëzství Poláků nad ruskou armádou v r. 1794. Prohlídka
s českým audioprůvodcem byla jedinečným zážitkem.
Pak se vracíme na rynek, abychom si užili také onu kouzelnou
atmosféru, do níž se adventní trh postupnë halí s příchodem tmy a vše
se rozzáří spoustou svëtel. To je pravé kouzlo zdejších předvánočních
trhů. Užíváme si je (včetnë zastávky na mëstské tržnici) až do odchodu
k autobusu.

Poznat za jediný den
všechny tak jedinečné
památky této kouzelné
metropole Slezska je
prostë zcela nemožné.
„Mësto vody“ se pyšní
takovými turistickými
magnety, jako je např.
moderní
vzdëlávací
centrum Hydropolis, na seznamu UNESCO je Hala století
z r. 1913, nejstarší a nejvëtší ZOO v Polsku či celkem pët
vyhlídkových vëží. Snad sem nakoukneme nëkdy příštë.
Vracíme se ale jinou trasou – přes Żabkowice Śłaskie,
Kamieniec Żabkowicki, Złoty Stok a Paczków. Hned za
hranicí v Bílém Potoku máme i tentokrát rezervovánu již
jednou vyzkoušenou restauraci. Po výborné večeři nás už v
pozdních hodinách čeká přejezd Jeseníků. Při návratu
zvažujeme plánované cíle zájezdů pro příští rok. Všichni se
po úspëšném zájezdu tëšíme, že stejnë tak úspëšné, jako
ty letošní, budou také výlety v roce 2019.
JK

BILANCUJEME
Jak se blíží konec roku a tím také lednová valná hromada, ohlížíme
se zpët a hodnotíme, co se našemu sdružení v končícím roce 2018
podařilo, ale na druhé stranë, co je třeba zlepšit či dokončit.
Uplynulý rok byl odklonem od organizování nových jednorázových
akcí smërem k dlouhodobým aktivitám, a s důrazem na vznik muzea.
Žádné velké nové akce (s výjimkou tëch, co využívaly prostor sépky)
nebyly realizovány.
V únoru se uskutečnily dvë akce sekce zvyků a tradic. Velmi se
vydařil jak Pyžamo-papučový ples (3.2.), tak již tradiční Šômvaldské
masopust (10.2.) a obë akce si tak rozšířily početný okruh příznivců.
Tentokrát hojnë navštívený ples se díky neobvyklé a stále inovované
podobë setkal s velmi dobrým ohlasem. Mnozí občané se zas tëšili
z masopustního reje a připravili maškarám bohaté pohoštëní.
Oceňovány byly tradiční zvykoslovné scény v sále Blahákova hostince.
V březnu jsme vedle obvyklé podpory zdejších klapačů připravili na
sépce akci Kraslêce (31.3.), která do tëchto prostor poprvé přivedla
širší veřejnost. Velikonoční program s řadou vystoupení zde sklidil
značné ocenëní, stejnë jako výstava kraslic, do které mohli přispívat
také samotní návštëvníci. Vëřme, že tím započala nová tradice.
Prvním dubnovým cyklovýletem začal seriál cyklistických výprav
smëřujících do nejbližšího okolí. Tyto výlety, které jako každým rokem
připravila sekce turistiky a cestovního ruchu, zavedly i letos účastníky
k mnohým atraktivním lokalitám: romantické stavby v Litovelském
Pomoraví (21.4.), Mladëjovice, Komárov a arboretum Makču Pikču
(5.5.), levandulová pole u Bezdëkova (30.6.) nebo pouť s flašinetáři v
Pekařovë (11.8.). Oproti úvodním výletům s hojnou účastí se sice
zájem postupnë jako každým rokem snižoval, ale cyklovýlety svou
smysluplnost i letos znovu plnë potvrdily.
Kvëtnová akce Šômvaláci cestôjó (10.-11.5.), přivedla na sépkô
nejen zájemce o zdejší zájezdové tradice, ale hlavnë ty členy sdružení,
kteří se na letošní zájezdy ZZS přihlásili. Velmi bohatá dokumentace
dloholetých zájezdů a fotoprezentace nëkterých autobusových výletů
byly vhodným obohacením výbëru poplatků za letošní zájezdy, které
byly okamžitë obsazeny.
Právë na červen byl připraven první zájezd Zájmového zájezdového
sdružení (ZZS). Předtím se však v prostorách sépky uskutečnila ještë
prezentace šumvaldských a břeveneckých spolků v rámci krajského
kola soutëže Vesnice roku 2018 (7.6.). Prezentace zřetelnë prokázala,
jak významným a víceúčelovým zařízením může tento prostor být, jistë

se toto jedinečné prostředí spolu s výbornë aranžovanými instalacemi
výraznë zasloužilo o vítëzství obce v krajském kole.
Zájezd do Kutné Hory (23.6.) byl načasován do termínu mëstské
slavnosti - Královské stříbření, která velkolepë připomíná nejslavnëjší
éru „Hor Kutných“ za vlády Václava IV. Slavnostní průvod s okázalým
představením před průčelím chrámu sv. Barbory si mnozí obohatili
prohlídkou dalších památek včetnë středovëkého dolu na stříbro.
Navštívili jsme také Sedlec (s klášterním chrámem a kostnicí), obec
Kočí, románský kostel sv. Jakuba, při návratu také Čáslav a Chrudim.
Stejnë úspëšný byl také druhý ze zájezdů ZZS mířící na Slovensko
(4.7.). V rámci jeho programu jsme navštívili nejdřív kouzelný Oravský
hrad, krátce jsme nakoukli do polského horského střediska Zakopané
a bëhem atraktivní plavby Oravskou přehradou jsme navštívili také
Slanický ostrov umëní s jedinečnou expozicí zdejší lidové tvorby.
Začátkem září (5.9.) se na sépce uskutečnila v rámci celostátního
kola soutëže Vesnice roku 2018 druhá (a lze říci ještë propracovanëjší)
prezentace zdejších spolků, institucí i úspëšných jednotlivců. Podobnë
jako v krajském kole se i tentokrát také díky této akci podařilo naší
obci dosáhnout skvëlého úspëchu - 2. místa v rámci celé ČR. Vyhlášení
výsledků se uskutečnilo 15. září v Luhačovicích a to byl také původní
termín II. ročníku turistického pochodu krajem Pulchra Silva. Aby
nedošlo ke kolizi a potížím se zajištëním naší akce, rozhodli jsme se
přeložit uspořádání pochodu na 22. září. Jak se ukázalo, nebylo to
správné řešení. Nový termín znamenal kolizi s jinými místními akcemi
a přes maximální snahu o informování turistické veřejnosti se o zmënë
konání akce všichni včas nedozvëdëli. Vlastní průbëh pochodu byl díky
dobrému počasí velmi uspokojivý, pokud se týká kratších pëších tras;
výraznëjší zájem jsme ovšem očekávali u cyklotras i nejdelší pëší túry
(30 km). Pořadatelům a všem spolupracujícím složkám dëkujeme za
zvládnutí akce, jejíž zorganizování bylo účastníky velmi oceňováno.
Závërečnou jednorázovou akcí byl adventní zájezd ZZS do polského
mësta Wroclaw (8.12.). Byl opët plnë obsazený a účastníky velmi
dobře hodnocený. Umožnil nám seznámit se s mnohými památkami
mësta a vychutnat si úžasnou atmosféru zdejších předvánočních trhů.
S naplňováním dlouhodobých aktivit tak spokojeni být nemůžeme.
Nepodařilo se vydat Sborník Pulchra Silva, přestože jsme pro rok 2018
získali potřebnou dotaci, nijak nepokročily práce na naučné stezce, ale
především se nedařilo výraznëji postoupit ani při utváření expozic
regionálního muzea a při rekonstrukci objektu sépkê (sýpky). Není
dosud vyřešen ani náš právní vztah k této budovë a tím pádem ani k
zajišťování dalších kroků při výstavbë muzea. Opravy či rekonstrukce
jiných technických památek zůstaly jen na úrovni nereálných představ.
Vedení obce byl předložen návrh postupných kroků a nutných prací
k vytvoření muzea. Bylo k tomu vyvoláno i jednání s novë zvoleným
zastupitelstvem obce. Nezbývá než doufat, že tak, jak přislíbil starosta
obce, budou v brzké dobë realizovány všechny práce potřebné
k přemënë objektu sépky na muzeum. Úspëch prezentačních akcí při
soutëži Vesnice roku jasnë ukázal, že tu je potřebný potenciál pro
rozvoj cestovního ruchu i vytvoření „pamëti obce a regionu“.
red.
………………………………………………………………

Do roku 2019 přejeme našim
čtenářům a také všem příznivcům
hodnë zdraví, štëstí, pohody, ale
také splnëní všech tajných přání!
…..…………………..………………………………………

KALENDÁŘ AKCÍ PULCHRA SILVA:
so 19.1. valná hromada Pulchra Silva
so 9. 2. Pyžamo-papučový ples

Blahákův hostinec ve 14 hod.
Blahákův hostinec od 20 hod.

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

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

