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Čím žije naše občanské sdružení, jak se podařil turistický pochod
„Krajem Pulchra Silva“ a co připravujeme na měsíc říjen – o tom všem
vám, vážení čtenáři, v tomto čísle Zpravodaje přinášíme informace.

VZNIKAJÍ EXPOZICE
Prostory budoucího muzea SÉPKA sice
nejsou ani zdaleka dokončeny a ani patřičně
vybaveny, ale přesto chceme již nyní představit veřejnosti část chystaných muzejních
expozic. V sobotu a nedëli 12. - 13. října
budou v době 9–11 a 13–18 hod. přístupné
všem zájemcům.
Tak, jak jsme čtenáře informovali v minulém čísle Zpravodaje, byly
ve třech termínech zahájeny tzv. muzejní úterky, jež urychlily postup
prací na sépce. Přivážely a stěhovaly se nové exponáty, uklízelo se a
instalovala se první část expozic. Také v budoucnu chceme v těchto
pracích pokračovat a uvítáme každého ochotného pomocníka. Příští
muzejní úterky: 8. a 22.10., 5. 11. a závěrečný 19.11.
Zakoupili jsme tři moderní prosklené vitríny a ze ZŠ Šumvald jsme si
zapůjčili výstavní panely a stoly. Po důkladném úklidu ve druhém patře
sépky (nový průmyslový vysavač se velmi osvědčil), jsme tak začali
s instalací plošných dokumentů i trojrozměrných exponátů. Materiály,
které tu budou vystaveny, byly naposledy k vidění na výstavě 700 let
obce Šumvald (v roce1987) nebo na výstavě 100 let zdejší školy.
V září byly také zahájeny stavební úpravy v přízemí sépky, jež zde
při následném přivedení vody umožní vytvořit technické zázemí a WC.
Máme velkou radost z toho, že máme stále další a další nabídky na
darování nejrůznějších artefaktů, zařízení a zemědělského nářadí. Rádi
bychom vyhověli i několika nabídkám na převoz mlátiček, ale nemáme
prozatím tolik místa na jejich instalaci, pokud nejde o menší typy.
Přijďte se tedy v rámci chystaných Dnů otevřených dveří na sépce
podívat, jak expozice vznikají a co zajímavého mohou návštěvníkům
nabídnout. Rozhodně však ještě nejde o definitivní podobu expozic a
také popisky nejsou vždy aktuální. Věříme však, že si v uvedeném
víkendu najdete čas a na sépku se přijdete podívat. V sobotu tu bude
navíc bohatý program Šômvalskyho plócarfestô, který bude doznívat i
v neděli – viz pozvánka na Šumvaldské dýňobraní.
JK

POCHOD KRAJEM

PULCHRA SILVA
V sobotu 14. září se uskutečnil již třetí ročník turistického
pochodu naším podhorským krajem. Stejně jako v předchozích letech
byl start všech pěších i cyklistických tras u kulturního domu v Břevenci.
Tam se také všichni turisté prezentovali a vybaveni plánkem zvolené

Hlavním těžištěm naší činnosti je zbudování regionálního muzea. Dny
otevřených dveří na sépce (12. - 13.10.) představí zájemcům expozice
z historie, Plócarfest přinese degustaci specialit i kulturní zážitky.
trasy se pak vydávali do terénu. Celkem se letos do míst, která byla
kdysi součástí panství Pulchra Silva, případně s ním těsně sousedila,
vydalo 71 turistů. Vzhledem ke krásnému počasí, jež v sobotu bylo,
jsme očekávali rekordní návštěvnost a překročení stovky zúčastněných
turistů. To se sice nepodařilo, ale i tak šlo o velmi úspěšný počin.
Zásadní podíl na úspěšném průběhu akce má samozřejmě všech 23
pořadatelů. Spolu se členy našeho sdružení se na zajištění kontrol
podíleli také členové TJ Sokol Šumvald a Vesnického spolku Břevenec.
V cíli byly vedle běžného občerstvení připraveny již také tradiční řízky
s bramborovým salátem, které zajistili členové SDH Břevenec.

Všem pořadatelům za jejich aktivitu a věnovaný čas patří velké
poděkování. Největší zájem byl o pěší trasu 10 km na Křížový vrch u
Rudy, kterou si vybralo 32 turistů (nejstarší 75 let a nejmladší 4 roky).
Nejkratší trasu 5 km si zvolilo 24 účastníků ve věku 2 – 61 roků.
Trasu 20 km, která vedla k Rešovským vodopádům, absolvovali 3
zdatní turisté (nejstarší 73 let) a nejdelší 30 km túru na Sovinec a zpět
zvládl jen 41letý borec – Lukáš Fiedler ze Smržic. Cyklotrasy
absolvovalo 11 cyklistů: 3 projeli kratší trasu 15 km a 8 zdatných, mezi
nimiž byl i vůbec nejstarší účastník (Jiří Krejčí z Dlouhé Loučky - 83
let) zvládlo náročných 35 km.
Vzhledem k tomu, že trasy pochodu byly opět vedeny kopcovitým
terénem, zaslouží si velkou pochvalu všichni, kdo pochod absolvovali.
Tak tedy „Zdrávi došli“ a příští rok se zase na pochodu Krajem Pulchra
Silva setkáme. Naše krásná
krajina při podhůří Jeseníků
si přece zaslouží nejen
stálou pozornost patriotů,
ale také časté situace, kdy ji
bude objevovat stále více
turistů, třeba i z mnohých
vzdálených lokalit.
JK

POCHOD OČIMA POŘADATELE
Jaké bude dnes počasí? Honilo se v hlavách pořadatelů a jistě také
účastníků. Co na tom, že jsme sledovali předpovědi počasí ve
sdělovacích médiích a chytrých mobilech na týdny dopředu. Dnes je
dnes a tady je Břevenec, místo konání
3. ročníku pochodu Krajem Pulchra
Silva. Ono jde vlastně i o cyklotrasy 15
a 35 km, které cyklisté docela uznávají.
Kradmé pohledy na nebe s postupujícím časem vystřídaly prozaičtější
povinnosti. Kontroluje se vše potřebné.
Jsou razítkovací podušky natřeny
inkoustem? Je dostatek účastnických
listů a mapek tras? Co cukrovinky pro
soutěže dětí a občerstvení účastníků, je
to vše přiděleno hlídkám, které odjíždí
na kontrolní stanoviště? Vše je
samozřejmě v pořádku - jako vždy, ale
kontrola vždy dodá hřejivý klid, pohodu
a odstraní nejistotu.
Netrpělivě očekáváme prvního
účastníka a doufáme, že tentokrát
překročíme pomyslnou hranici 100
účastníků. Bohužel se tak nestalo…

PLÓCARFEST
V sobotu 12. října se v prostorách sépky uskuteční již 4. ročník
Šumvaldského dýňobraní neboli Plócarfestu. V minulém Zpravodaji
jsme zveřejnili výzvu všem pěstitelům, aby se přišli pochlubit jak svými
výpěstky (tedy co největšími dýněmi), tak pestrými podzimními plody
v působivých expozicích a samozřejmě také svými gastronomickými
specialitami, vytvořenými především z dýní.
Dopoledne, v době 9 – 11 hod., bude přejímka soutěžních dýní a
také se zde budou instalovat „podzimní aranžmá“. Ocenění pěstitelů
nejtěžších dýní a také autorů(ek) nejkrásnějších instalací se uskuteční
až odpoledne. Odpoledne je připraven i zajímavý kulturní program, ve
kterém nebudou chybět vystoupení dětí, pěvecký sbor nebo taneční
show oblíbených Percht z Mladoňova.
Dýnë (hanácky plócarê) budou celé akci pochopitelně dominovat.
Budou tu k ochutnání tradiční dýňové polévky, omáčky (včetně Uncle
Benś), nejrůznější pečivo z dýní, zavařeniny a poprvé také originální
ochutnávky v rámci prezentace gastronomických oborů SOŠ Litovel a
současně projektu Ochutnej Hanou. Tato novinka ve dvou vstupech je
připravena již na 14.oo hod. a tak si ji rozhodně nenechejte ujít.
Dýně i aranžmá z podzimních plodů tu budou k vidění také v neděli
v rámci již avizovaných Dnů otevřených dveří muzea Sépka. A také
v neděli máme připraveno vystoupení již osvědčené hudební skupiny
Altair Litovel, kterou známe už z velikonoční akce. Můžete si s nimi
zazpívat i zatančit.
Celý doprovodný program je velmi přitažlivý. Proto neváhejte a
přijďte s rodinami a přáteli na sépku. Určitě nebudete litovat.
JK
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KALENDÁŘ AKCÍ PULCHRA SILVA:
so-ne 12.-13.10. Dny otevřených dveří na sépce spojené s již tradiční
akcí PLÓCARFEST (tedy Šumvaldské dýňobraní)
……………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ZPRAVODAJ o.s. PULCHRA SILVA-pravidelný měsíčník, jenž je přílohou
Šumvaldských novin, vydává sdružení Pulchra Silva, Šumvald, č. p. 17.
kontakt: jarda.krestyn@seznam.cz nebo f.gaston@seznam.cz
Počasí turistům přeje, dohlednost je zcela
mimořádná. Pokud není až za hranice všedních
dnů, tak do Olomouce určitě ano, a to nejen z
Křížového vrchu. Nikdy nic není ideální a vše má
svůj rub i líc. To se projevilo na výše umístěných
stanovištích, kde vládl místy pronikavý chlad.
Řešení je nasnadě. Abstinenti a nezletilí si nechají
dovést další vrstvy oblečení, ostatní užijí vnitřní
vytápění, což ale nemá žádný neblahý vliv na
vykonávanou funkci.
V cíli si turisté pochvalují zvláště dobře
vypečené řízečky s lahodným bramborovým
salátem a pivečkem jako křen. Také nám
pořadatelům vše náramně chutná.
Děkujeme za pomoc členům Sokola Šumvald,
Vesnickému spolku Břevenec, Obecnímu úřadu
Šumvald, kuchařkám a obsluze ze skupiny pana
Nikla, paní Poštulkové za přípravu prostor v
kulturním domě, pořadatelským nováčkům ale i
„starým“ harcovníkům. Těšíme se na další ročníky
pochodu Krajem Pulchra Silva.
S Vámi všemi to jistě znovu dokážeme. A jaké
bude příště počasí??? Asi napadne sníh, ten tu
ještě nebyl.
FB

