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Vážení čtenáři, toto březnové číslo Zpravodaje je vënováno
jednak hodnocení dvou akcí, připravených sekcí zvyků a tradic:
Šômvaldskymô masopustô a Pyžamovymô plesô, ale též velmi

MASOPUST
V sobotu 4. března se opët sešla početná
skupina maškar před hasičskou zbrojnicí a
hned nastaly velké přípravy „Šômvaldskyho
masopustô“, jedné z tradičních zvykoslovných
akcí naší obce. Po vyzdobení alegorického
vozu a dotvoření našich kostýmů, jsme mohli vyrazit. Letos
jsme začali z horního konce a hned v prvním stavení jsme byli
srdečnë přivítáni a bohatë pohoštëni.
A tak to bylo celý den. Dům od domu jsme se setkávali
s vřelostí a bohatým občerstvením. Laufr s nevëstou poprosili o
vpuštëní do stavení, mlynář popřál bohatou úrodu, kominík
nabídl své služby a občas se také utrhl medvëdáři medvëd, jenž
zval hospodářky k tanci. K vidëní bylo mnoho dalších masek
např.: voják, řezník, čarodëjnice, cikánka, smrtka, kobyla, farář
s jeptiškou, slamák na chůdách či šašek. Z velké dálky nás také
navštívili roztomilá gejša a černoch. K poslechu a tanci nám
opët hrálo duo mladých harmonikářů ze Zábřehu na Moravë.
Za pëkného počasí a s veselou náladou prošel průvod
masek postupnë celou obcí a končil na Chaloupkách. Všude nás
vítali s radostí a hostili tím nejlepším, co mëli. Všem za to patří

významné schůzce s prohlídkou sýpky - budoucího muzea, jež
se uskutečnila koncem mësíce. Pozvánkou na připravované
dubnové akce je pravidelná informační rubrika v závëru.
velké díky. Stejnë tak dëkujeme za nemalé finanční prostředky.
Letos jsme za tyto peníze zakoupili kostým jeptišky, vylepšili
kobylu a vedle dalších doplňků také upravili alegorický vůz.
Masky se pak přesunuly do sálu Blahákova hostince, kde po
17. hodinë začala scénka s porážkou kobyly. Ta se ocitla mezi
dvëma skupinami, jež se hádaly o to, co s nezbednou kobylou
udëlají. Jedni ji hájili, že je hodná a užitečná, ti druzí ji zase
hanili. Prý všude dëlá jen neplechu a neposlouchá. Přes
veškerou snahu ji zachránit, přišel jasný ortel: „Kate, koné svó
povinnosť!“ Když kat vykonal rozkaz, stal se zázrak. Naše milá
kobylka opët ožila a mohla nás nadále po celý večer bavit.
Ale masopust by nebyl masopustem, kdybychom na závër
nepochovali také „kmotrô Basô“. Poté co si farář postëžoval, a
vëřte, že na nikom nenechal nitku suchou, podëkoval místnímu
hasičskému sboru, že na nás a naše stavení dohlíží. Na závër se
udëlalo s basou na márách poslední kolečko sálem a tím obřad
pohřbu „kmotrê Basê“ skončil. Zábava však pokračovala. Po
celou dobu nám k poslechu a tanci pouštël písničky Jarda Šenk
a také pro dëti jsme mëli připravenu pëknou zábavu.
Sekce zvyků a tradic dëkuje p. Blahákovi za vytvoření zázemí
pro akci, hasičskému sboru za pomoc a hlavnë všem občanům,
kteří nás bohatë pohostili a bavili se s námi. Přejeme všem
pevné zdraví, mnoho štëstí i bohatou úrodu. Příští rok se
tëšíme ve zdraví nashledanou.
M.G.

PYŽAMOVÉ PLES
V sobotu 11. března se v sále Blahákova hostince konal již
podruhé tento netradiční ples připravený sekcí zvyků a tradic.
Od 20.00 hodin si mohli na parketë zatančit všichni, kdo mëli
odvahu a hlavnë chuť se pobavit s přáteli. Kapela Menhir ze
Studené Loučky nám hrála nejen nejnovëjší moderní české
písničky, ale i skladby staršího data. Sálem tak znëla jak
moderna, pop či rok, tak dechovka. Každý si tu mohl přijít na
své. Vedle dobré muziky čekalo na všechny také vynikající jídlo
a bohatá tombola.
Bohužel letošní účast byla menší. Asi šedesátka účastníků,
vëtšinou v pestrobarevných pyžamkách, roztomilých čepečcích,
chlupatých bačkůrkách i v odvážných negližé, se ale výbornë
bavila. Bylo příjemné vychutnávat si zlatavý mok v pohodlném
oblečení se svými přáteli. Porotou bylo vybráno a odmënëno
pët nejlepších kostýmů. Jako odmënu jsme pro në mëli láhev
slivovice, francovku na promazání a jiné drobnosti.

V tombole pak pëknou cenu vyhrál každý, kdo si zakoupil
obálku s losy. Hlavní cenou bylo sele, na které jsme všichni mëli
zálusk. Každý očekával, že právë jeho číslo bude to pravé a
v duchu si už plánoval, jak s výhrou naloží. Chvíle napëtí, ještë
jednou kontrola, jestli máme všechny losy před sebou. Barva
žlutá, číslo 163. Každý své losy kontroluje minimálnë třikrát, ale
vítëzný los se pořád nenachází. Jooooo, uslyšeli jsme radostný
výkřik, který se na nás vyvalil se zákulisí pódia. To štëstí nemël
nikdo z místních, nýbrž naše pozvaná kapela. Ale za to hraní a
dobrou zábavu si to fakt zasloužili.
Všechny kouzelné momenty „pyžamáku“ nafotil Honza
Chlebníček, který si navíc dole v pekle připravil „fotostudio“,
z nëhož si nejeden návštëvník odnášel fotku - malou vzpomínku
na netradiční zážitek jednoho večera. Všem pořadatelům patří
velký dík, ještë vëtší podëkování pak náleží všem sponzorům.
Monika Gállová
………………………………………………………………………………………………………..……………….

POZOR, ZMĚNY TERMÍNŮ!
Na jednání Rady Pulchra Silva ze dne 22.3. byly schváleny
tyto zmëny termínů: výbër penëz za zájezdy ZZS 18.-19. května,
odhalení pamëtní desky Lehárových bude v neděli 21. května a
červnový zájezd (Třebíč,Jaromëřice) se uskuteční již 10. června.

MUZEUM-SÉPKA
Ve středu 22. března se uskutečnila prohlídka prostor
bývalé sýpky v areálu ZP Úsovsko, jež je i se sousední halou od
letošního roku v majetku Obce Šumvald. Objekt sýpky byl vloni
navržen pro zřízení muzea, a tato schůzka byla svolána kvůli
zvážení dalších kroků v tomto smëru.
Účastníci si nejdříve objekt prošli a shlédli improvizovanou
výstavku, naznačující scénář budoucích expozic. Starosta obce,
ing. Josef Šenk, přivítal na úvod všechny zúčastnëné; seznámil
je se zámërem vytvoření místního muzea, načrtl jim postup
realizace celého projektu a zdůraznil zvláštë jeho význam pro
místní obyvatele.
Na jeho informace navázal Mgr. Jaroslav Krestýn, předseda
sdružení Pulchra Silva. Přiblížil mnohé peripetie předchozích
snah o vyhledání vhodných prostor pro realizaci vize muzea, jež
má Pulchra Silva ve svých stanovách jako hlavní cíl činnosti.
Velmi obecnë naznačil představu podoby muzea (scénáře
expozic), jeho dalšího využití při akcích pro veřejnost a rozvoj
cestovního ruchu.
V následné diskuzi vystoupili s velmi hodnotnými příspëvky
především PhDr. Pavlína Kalábková (UP Olomouc), Mgr. Radek
Vincour (starosta Uničova), Jan Nesét (Třeština) a Josef Šenk
(Šumvald č.p. 74). Shodli se s ostatními v tom, že barokní sýpka
je pro účel zřízení muzea vhodným objektem, navíc je dobře
zachovalá. Doporučili řadu opatření, která korespondují se
zámëry Pulchra Silva, o.s. a přislíbili svou pomoc a podporu při
vytváření muzeálních expozic.
Starosta obce při jednání potvrdil ochotu zajistit potřebné
stavebnë technické práce při rekonstrukci objektu pro účely
muzea: opravit střešní krytinu, odstranit původní technologické
vybavení sýpky, opravit trámy a podlahy, opravit zdivo a okna
(vč. nátërů rámů), provést elektroinstalaci dle potřeb muzea,
zřídit sociální zařízení v 1. podlaží (pro sýpku i halu), vytvořit
prostor pro muzeálního pracovníka s potřebným vybavením,
vyřešit vchod pro návštëvníky i manipulační vstup pro přepravu
rozmërnëjších exponátů do budovy, příp. další nutné úpravy.
Schůzka splnila svůj účel, a jak všech 34 účastníků vëří, byla
prvním z kroků v dlouhé řadë, jež povedou k očekávanému
ustavení zdejšího muzea. Hodnë přitom bude záležet také na
podpoře veřejnosti při vyhledání a poskytování potřebných
artefaktů a historických dokumentů. Z debaty vzešly také velmi
důležité závëry. Do tohoto čísla Zpravodaje se jejich výčet již
nevejde, zveřejníme je v dubnovém vydání.
red.
………………………………………………………………………………………………….

KALENDÁŘ AKCÍ PULCHRA SILVA:
So 22. 4. - první letošní cyklovýlet do Lit. Pomoraví
od KD v 9 hod.
(Pňovice, lávka, Šargoun, Nový Dvůr)
So 6. 5. - druhý cyklovýlet na Šternbersko
odjezd od KD v 8 hod.
(Šternberk, Štarnov, Želechovice)
Ne 21.5. - Odhalení pamëtní desky na domë Lehárových v 15.oo hod.
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