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V tomto dubnovém Zpravodaji se, vážení čtenáři, vzhledem
ke zrušení prvního cyklovýletu, jenž se neuskutečnil kvůli velmi
chladnému počasí, znovu vracíme několika snímky k březnové

ŠÔMVALDSKÉ MASOPUST

V březnu se uskutečnila celá řada akcí, ale do minulého čísla
Zpravodaje nebylo možno kvůli rozsáhlým textovým zprávám
zařadit více fotografií. Proto se alespoň několika snímky
vracíme k neopakovatelné atmosféře masopustního průvodu
obcí a k tradiční „Porážce Kobêlê“. Současně také dokládáme
přímo vzorovou pohostinnost občanů, za kterou všem ještě
jednou děkujeme.

masopustní akci. Přiblížíme vám také závěry prohlídky objektu
budoucího muzea, o níž jsme již přinesli zprávu v minulém
čísle. Chybět nemůže ani pozvánka na nejbližší akce sdružení.

MUZEUM-SÉPKA

ZÁVĚRY PROHLÍDKY BUDOVY A NÁSLEDNÉ DISKUZE
V minulém čísle Zpravodaje jsme již veřejnosti oznámili, že
budova někdejší barokní sýpky v areálu ZP Úsovsko, kterou od
letošního ledna obec Šumvald disponuje, byla určena ke zřízení
vesnického regionálního muzea. V dlouhodobých záměrech
občanského sdružení Pulchra Silva představuje zřízení muzea
vůbec nejdůležitější cíl a současně také získáni tolik potřebného
a cenného zázemí pro další činnost spolku.
Schůzka, která se uskutečnila 22. března 2017, umožnila
prohlídku rozsáhlého objektu, a co je pak obzvláště přínosné:
stanovila také další kroky, které je v tomto směru nutno
realizovat. Závëry jednání lze shrnout do těchto bodů:
-sýpka je umístěním v obci, velikostí a dobrým technickým
stavem ideálním objektem pro vytvoření muzea
-do zbudování muzea, vytvoření jeho expozic a hlavně sbírek
artefaktů či dokumentů je potřeba zapojit co nejvíce patriotů a
podporovatelů, místních spolků, regionálních institucí, ale také
příznivců z okolních obcí
-znovu je třeba zvážit výhodnost či nevýhodnost žádostí o
dotace nebo granty na práce a náklady při zřízení muzea
-do zbudování expozic (bez ohledu na předchozí požadavek) se
snažit maximálně zapojit místní firmy a řemeslníky
-zaměření muzea by mělo překračovat rámec obce Šumvald,
mělo by se stát nejen muzeem vesnickým, ale i regionálním
-prostřednictvím zápůjček získávat exponáty spojené s tímto
regionem také z dalších muzeí, sbírkových fondů a institucí
-současně s úpravou budovy sýpky bylo doporučeno zřídit zde
depozitář s dílnou, kde by se průběžně shromažďovaly a
případně i opravovaly veškeré přijaté artefakty
-v přízemním prostoru vytvořit provozní prostor s potřebným
vybavením a na úrovni 1. patra zbudovat WC pro návštěvníky
-při utváření stálé expozice muzea vycházet z promyšleného
chronologického scénáře, jenž by respektoval specifika obce i
regionu; cílem není hromadění exponátů ale vznik přitažlivé
expozice s co možná největším využitím interaktivních prvků
-vyřešit otázku vhodného přístupu k muzeu a projednat také
zbudování venkovního přístřešku pro rozměrná zařízení, zvláště
pak velké zemědělské stroje

-vedle stálé historické expozice je neméně důležité zajišťovat
zde také krátkodobější výstavky na nejrůznější témata, díky
jejich pravidelné obměně tak umožňovat i opakované návštěvy
-aby zařízení mohlo naplňovat poslání „živého“ komunitního
centra, je vhodné a důležité pořádat zde besedy, workshopy či
další akce občanského sdružení s cílem přivedení návštěvníků
-neméně důležité je vytvoření zázemí pro rozvoj cestovního
ruchu v regionu, úzce přitom spolupracovat s informačními
centry a dalšími zařízeními, jež v tom mohou v tomto regionu
sehrát svou roli.
Od zmíněné schůzky a prohlídky budovy se zaměstnanci
obce zhostili nelehkého úkolu, jímž je odstranëní původního
zařízení sýpky. Současně probíhají dílčí opravy střešní krytiny a
hlavně tesařské práce při výměně červotočem napadených
trámů a vyspravení podlah. Velmi důležité pro fungování
muzea je mimo vodoinstalačních prací (WC, provozní prostory)
také nová elektroinstalace v souladu s dobře připraveným
scénářem stálých expozic i dalších prostor.
Vloni, kdy se už možnost zřízení muzea reálně rýsovala,
jsme zastavili další přebírání nejrůznějších artefaktů s tím, že je
budeme směřovat přímo do objektu někdejší sýpky. Přesnější
informace přineseme v příštím čísle Zpravodaje.
J.K.

PŘIPRAVUJEME NOVÝ SBORNÍK
Po úspěchu prvního SBORNÍKU PULCHRA SILVA, chystáme
jeho druhé vydání za roky 2015-2016. Pokud do něj chcete i vy
přidat vhodný článek, zašlete svůj příspěvek na mail redakce
tohoto měsíčníku (uveden dole - poslední řádek). Věříme, že se
nám tak podaří znovu vytvořit publikaci pestrou a čtenářsky
přitažlivou, která se stane důležitou prezentací spolku i obce.
………………………………………………………………………………………………….

KALENDÁŘ AKCÍ PULCHRA SILVA:
So 6. 5. - cyklovýlet (Želechovice, lávka, Šargoun)
od KD v 8 hod.
Čt,Pá 18.- 19.5. - poplatky za zájezdy ZZS Heřmansport 15 - 18 hod.
Ne 21.5. - odhalení pamëtní desky na domě Lehárových v 15.oo hod.
So 17. 6. - 3. cyklovýlet (Bezděkov, Rohle, Brníčko) od KD 8.oo hod.
So 10.6. - zájezd ZZS (Třebíč, Jaroměřice n/R., Ivančice) od 6.oo hod
ZPRAVODAJ o.s. PULCHRA SILVA, je měsíčník, který jako přílohu
Šumvaldských novin vydává sdružení Pulchra Silva, Šumvald, č. p. 17.
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