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Vážení čtenáři, listopadový Zpravodaj se na rozdíl od většiny
ostatních vydání nezaměřuje na zprávy o akcích, jež pořádá
naše sdružení, ale v souvislosti s blížícím se převzetím budovy
barokní sýpky-budoucího regionálního muzea, přinášíme nástin

ČERTÍ ŠARÁDA
Do tohoto čísla už nebylo možno dostat zprávu o průběhu
akce, kterou je právě atraktivní setkání čertích skupin. V době,
kdy se čtenářům dostává listopadový Zpravodaj Pulchra Silva
do rukou, sice ČERTÍ ŠARÁDA již „proběhla“ (a to doslova Krampuslauf přece znamená běh ďáblů), ale do uzávěrky 1. 12.
se prostě nevešla.
Akce se uskutečnila

v neděli 3. prosince
na sokolském stadionu.
Stejně jako vloni, také
tentokrát předcházelo
příchodu jednotlivých
skupin rarachů taneční
vystoupení. Po souhlasu
samotného Mikuláše už
mohli na plochu „přijít“
také pekelníci. Přesnější
by snad bylo říci, že sem
všechny ďábelské tlupy
z okolí přímo vtrhly. Byl
to určitě silný zážitek a
to nejen pro děti.
Věřme, že se šaráda
všem líbila, zvláště když
byla stylově zakončena
také velmi působivým
ohňostrojem. O průběhu šarády přineseme úplnější informaci
v příštím Zpravodaji.
red.

ZMĚNY V ČINNOSTI
NAŠEHO SDRUŽENÍ OD NOVÉHO ROKU
Během uplynulých pěti let se naše sdružení prezentovalo
hlavně pořádáním jednorázových akcí. Šlo tu nejen o množství
drobných aktivit (např. cyklovýletů či vlastivědných procházek
okolím), ale v řadě případů šlo také o velmi rozsáhlé a náročné

změn, jež občanské sdružení Pulchra Silva čekají nejen v roce
2018, ale také v následujících letech. Na tento článek navazuje
proto i návrh aktivit našeho sdružení v roce 2018. Nejbližší akcí
příštího roku je valná hromada - v sobotu 13. ledna.
akce, určené pro početné publikum. Přitom jsme vždy v duchu
našich stanov sledovali naplňování hlavních cílů spolku, kterými
jsou zviditelnění obce i okolního regionu, stejně jako rozvoj
zdejšího cestovního ruchu. Mezi nejúspěšnější a také diváky
nejnavštěvovanější aktivity patřily zvláště třídenní BAREVNÉ
VÍKENDY, úspěšné BETLÉMY (výstavy a scénická představení
OŽIVLÝ BETLÉM), představení ONŠOVA VES, MASOPUSTNÍ
akce, atraktivní ZLATONOSNÉ HÁJE či v posledních letech např.
PLÓCARFEST nebo právě ČERTÍ ŠARÁDA.
Vedle pořádání uvedených akcí, ale také mnoha dalších
drobnějších aktivit, jsme neztráceli ze zřetele zásadní záměry
našeho spolku. Mezi plněné dlouhodobé úkoly patří například
publikační činnost, vznik naučné turistické stezky a především
snaha o zřízení muzea. Přitom myšlenka na nalezení vhodného
objektu a postupné vytvoření regionálního muzea, jež by
mohlo přiblížit široké veřejnosti bohatou historii obce i
někdejšího panství, tu byla již před více než třiceti lety.
Mnozí si pamatují, jaké naděje se v této záležitosti vkládaly
např. do objektů domku Frőmelových, Kouřilova mlýna, budovy
fary či statku Ptáčkových. Vždy se ale ukázala nereálnost těchto
záměrů. V minulém roce se ovšem situace zásadně změnila.
Obec Šumvald se stala majitelem rozsáhlé barokní sýpky (jež se
nachází v areálu někdejšího lichtenštejnského statku). Tento
objekt je pro zřízení muzeální expozice ideálním prostorem. Jde
o tříetážovou sýpku z mohutných trámů, která pro zbudování
muzea i další společenské využití nabízí jedinečné možnosti.
Tak, jak jsme naše čtenáře již v několika číslech Zpravodaje
informovali, byly díky podpoře obce Šumvald veškeré prostory
sýpky zbaveny původní technologie a uskutečnily se i základní
opravy v interiéru. Po ukončení tesařských prací zbývá dokončit
elektroinstalaci a vyřešit provozní zázemí s WC. Přitom však bez
ohledu na probíhající práce bylo
již započato také s převážením
získaných exponátů a sbírkových
předmětů. Připravuje se už také
scénář expozic.
Je zřejmé, že shromažďování
potřebných artefaktů, také jejich
restaurování, ale hlavně postupné
instalování, bude záležitostí velmi

dlouhodobou a hlavně náročnou.
Byl by to jistě tvrdý oříšek i pro fundované odborníky. My
však disponujeme jen malou skupinou laiků, kteří nemohou
pouhým nadšením a zapálením tak složitý úkol snadno zvládat
a navíc přitom organizovat množství jednorázových akcí. Prostě
všechny aktivity naplňovat nedokážeme. Proto se Rada Pulchra
Silva na svém jednání 16. listopadu rozhodla, že od roku 2018
bude redukovat počet velkých jednorázových akcí pořádaných
celým spolkem pro širší veřejnost s tím, že hlavní úsilí bude
zaměřeno na zřízení muzea a využití jeho prostor pro
společenskou činnost. Očekáváme, že tento trend potvrdí také
lednová valná hromada našeho sdružení.
Neznamená to však, že by byly výrazně redukovány aktivity
jednotlivých sekcí. Sekce zvyků a tradic organizuje únorové
akce: Pyžamový ples a Masopust. Sekce turistiky a cestovního
ruchu navrhla pro rok 2018 čtyři cyklovýlety s tím, že pátý by
ještě mohl být přidán v září. V průběhu června a července se
pak uskuteční 2 tradiční zájezdy ZZS a pokud bude dostatečný
zájem, může se přidat i adventní zájezd do polské Wroclawi. Po
letošním prvním ročníku turistického pochodu „Krajem Pulchra
Silva“ bude v září organizován jeho druhý ročník, jako jediná
velká akce pro širokou veřejnost.
Nejsložitější situaci má sekce historie a sběratelství. Podle
toho, jak se podaří dokončit úpravy objektu budoucího muzea,
chceme v prostorách sýpky postupně pořádat nejrůznější akce.
Prozatím je do plánu zařazena o velikonocích akce Kraslice, kdy
pro zájemce z řad veřejnosti budou zpřístupněny prostory
sýpky a místo vstupného chceme pouze vybírat zdobená
velikonoční vajíčka. Bude to tedy jakýsi „den otevřených dveří“,
který všem ukáže stav budovy před muzeální instalací. O
dalších akcích, jež už budou mít charakter buď výstavní, nebo
besední, pak budeme informovat veřejnost po dokončení
hlavních prací na objektu.

Každopádně zde chceme vytvořit muzeální zařízení, které
bude dokládat bohatou historii obce i regionu, zdejší zvyky a
tradice. Budeme k tomu potřebovat podporu všech místních
patriotů a příznivců myšlenky vybudování muzea. Počítáme se
spoluprací se zdejšími sběrateli a také vlastníky zajímavých
artefaktů, vhodných pro zamýšlené expozice. Samozřejmě se
přitom neobejdeme ani bez konzultací s řadou odborníků.

Jistě tu v prostorách bývalé sýpky najdou své místo vedle
prostor výstavních také prostory skladovací a snad i dílna pro
opravy a restaurování artefaktů. Očekáváme však také, že
objekt bude nejen muzeem, ale i velmi důležitým zázemím pro
činnost našeho občanského sdružení. Bude místem pro jednání
spolku a v neposlední řadě také prostorem pro pořádání akcí
určených široké veřejnosti.
Rozsáhlé prostory totiž pro další společenské využití nabízí
jedinečné možnosti. Vedle části muzeální zde tak jistě najdeme
také prostor pro pořádání nejrůznějších dalších aktivit, které
sem mohou veřejnost přivádět častěji. Ať už půjde o výstavy,
besedy, ukázky řemesel či zvykosloví, ale třeba také hudební
pořady. Pokusíme se vdechnout objektu život a do jeho prostor
návštěvníky přivádět co nejčastěji.
Věříme, že nás přitom podpoří i čtenáři našeho měsíčníku.
Od jara příštího roku počítáme s další etapou sbírání vhodných
muzeálních exponátů a současně chceme začít také s jejich
postupnou instalací. Uvítáme proto pomoc každého, kdo může
nějakým způsobem přispět k realizaci našeho záměru.
Současně uvítáme také jakoukoliv radu, návrh či konzultaci,
která by mohla být v dané situaci přínosná. Předem všem za
jakoukoliv pomoc děkujeme.
JK
___________________________________________________
PLÁN AKCÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PULCHRA SILVA 2018:
13.1. valná hromada sdružení
Blahákův hostinec 14 hod.
3.2. Pyžamový ples
Blahákův hostinec 19 hod.
10.2. Masopust (průvod obcí, masopustní zvyky)
30.3. akce Kraslice – prohlídka objektu sýpky (muzea) 14 hod.
21.4. cyklovýlet do Litovelského Pomoraví
od KD 9 hod.
5.5. cyklovýlet (Újezd,Mladějovice,Komárov) od KD 8 hod.
23.6. zájezd ZZS do Kutné Hory a Sedlce
6 hod.
7.7. cyklovýlet (levandulová pole u Bezděkova) KD 8 hod.
23.7. zájezd ZZS na Slovensko (oblast Orava)
5 hod.
11.8. cyklovýlet za flašinetáři na Šumpersko od KD 8 hod.
15.9. turistický pochod Krajem Pulchra Silva (z Břevence)
8.12. zájezd ZZS na advent do polské Wroclawi
6 hod.
………………………………………………………………………………………………..
Nelze však vyloučit dílčí změny termínů ani doplnění plánu o další aktivity.
O možných změnách budeme veřejnost včas informovat.
red.
…
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