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Únorový Zpravodaj vám, vážení čtenáři, nejdříve přiblíží
průběh již tradiční masopustní veselice, kterou připravila sekce
zvyků a tradic na sobotu 10. února. Rádi bychom také všechny

naše čtenáře a příznivce pozvali v sobotu 30. 3. na prohlídku
objektu někdejší sýpky, jež se má změnit v regionální muzeum.
Vysvětlíme, co se pod názvem Akce „kraslêce“ vlastně skrývá.

MASOPUST
Tak jako v předchozích letech, připravila naše sekce zvyků a
tradic také v tom letošním už popáté ,,Šômvaldské masopust“.
Chřipková epidemie o sobě dala vědět i v řadách členů spolku
Pulchra Silva. Proto byla celá akce v ohrožení. I přesto, že viróza
skolila nemalou část lidiček, kteří se tohoto průvodu pravidelně
účastní, nakonec se přece podařilo celou akci zorganizovat.
Proto se druhou únorovou
sobotu znovu sešla skupinka
nadšenců v masopustních maskách před hasičskou zbrojnicí,
aby nachystala vůz na všemi
očekávaný průvod obcí.
Letos se začínalo na dolním
konci vsi, kde na nás již čekala
oblíbená dvojice harmonikářů ze
Zábřeha na Moravě. Průvod
maškar vyšel z ,,Dolniho“ přes
,,Maló stranô“ na ,,Chalópka“,
potom na ,,Horni konec“ a zase
,,Maló stranó“ nazpět.
I když se bohužel nepodařilo
zajistit všechny tradiční masky,
ty hlavní samozřejmě chybět nemohly: nevěsta s Laufrem, oba
žehnající zdraví a štěstí, mlynář přející bohatou úrodu, kominík
či rozpustilý medvěd, který byl jako urvaný z řetězu. Ještěže tu
byl i statný medvědář, který umí medvědovi řádně domluvit.
Na obchůzku vyrazila také smrtka s kosou, byly tu cikánky,
bába, kuchaři, opraváři, malý šašek, černý, kat, krásná gejša,
rytíř, řezník a další. Všude nás vřele vítali a nabízeli velmi
bohaté a chutné pohoštëní.
Celý průvod končil u Blahákova hostince, kde na sále celá
akce pokračovala „Porážkó kobêlê“. O veselou zábavu pro
malé i velké a příjemný hudební doprovod k poslechu a tanci se
postarali K. Smrček a J. Šenk. Na stolech bylo pro příchozí
nachystáno občerstvení, kterým jsme byli při průvodu bohatě
obdarováni. Den jsme ukončili tradičním „Pochovánim basê“
za doprovodu hasičů, přísného faráře, jeho přerostlého ministranta a neposlušných plaček.

Jsme rádi, že se právě v naší obci podařilo obnovit tuto
starou masopustní tradici a děkujeme všem zúčastněným,
kteří se nenechali odradit letošním nevlídným počasím a
průvodu se zúčastnili. Děkujeme také všem občanům za
výborné a bohaté pohoštění i za nemalé finanční příspěvky do
naší kasičky, které budou zčásti použity na zakoupení nových
masek na příští Masopust, částečně pak i na výstavbu muzea
v objektu sýpky. Velký dík patří i panu Blahákovi a místnímu
hasičskému sboru.
I.K.
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AKCE KRASLÊCE
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Krášlení, okrásit, kraslice - při vyslovení těchto slov cítíme, že
vyjadřují přímou vazbu na něco krásného. Vytváření něčeho
pěkného pociťujeme a jasně vnímáme ve smyslu slov okrásit či
krášlení. Pod pojmem kraslice (hanáckê kraslêce) si jistě každý
představíme především velikonoční vajíčko, ať už je vyzdobeno
jakoukoliv technikou.
Když jsme přemýšleli o tom, jak nazvat první akci, která by
měla veřejnosti představit objekt někdejší barokní sýpky, v níž
chceme vytvořit zdejší regionální muzeum, pak padl právě
návrh: AKCE KRASLICE. Jeden z důvodů je tu nasnadě: termín.
Tento počin je naplánován na sobotu 30. března, a to je přece
„Bílá“velikonoční sobota. Uvažujeme! Pokud se navíc podaří
přidat další atributy velikonočních svátků, pak je jistě tento
název více než přiměřený. Stačí zajistit pár tradičních lidových
řemesel, která ke svátkům jara patří (pletení pomlázek, zdobení
vajíček či perníčků, keramika aj.) třeba i nějakou velikonoční
výstavu; a je to. Zvažovaný název pak k akci plně patří.

Ale ani to ještě není vše. Přestože budova dosud není zcela
technicky připravena, už se sem začaly převážet mnohé z dosud
získaných muzeálních exponátů. Právě proto bychom byli velmi
rádi, kdyby návštěvníci akce sem s sebou přinesli drobné
předměty či historické artefakty, jež by mohly doplnit chystané
expozice a depozitář muzea. Obracíme se tak znovu na všechny
o pomoc. Koukněte se po starých fotkách, cenných rodinných
dokumentech, po drobném zemědělském či řemeslném nářadí,
kterým disponovali třeba právě vaši předkové. To bude vaše
vstupenka na akci.
Pokud žádný takový exponát doma
neobjevíte, nezoufejte. Jako vstupenka
na tuto akci vám proto může posloužit
právě kraslice - ozdobené vajíčko, které
je v názvu akce, ať už je vytvořeno
jakoukoliv technikou. Rádi je přijmeme
a vložíme do takto utvářené výstavy
kraslic. Pokud ale zájemci o prohlídku
sýpky nedisponují ani exponátem, ani kraslicí, pak třeba mohou
přispět určitou částkou dobrovolného vstupného. Finanční výtěžek napomůže při utváření expozic připravovaného muzea.
Přijďte se tedy podívat, jak práce na úpravách objektu
pokračují a jaké artefakty se už ve zdejším depozitáři nacházejí.
Sépka bude pro návštěvníky přístupná už od 9 hod. Pokud si při
tom chcete užít také připravený program, přijďte odpoledne
ve 14 hod. Můžete se tu tak setkat nejen s ukázkami lidových
řemesel, ale připraven je také zajímavý velikonoční program.
Chybět nemůže ani malé občerstvení.
Tato akce, první toho druhu v prostorách MUZEA – SÉPKA,
je vlastně jakýmsi lakmusovým papírkem, který ukáže s jakým
zájmem a podporou veřejnosti lze v této věci počítat.
J.K.
-------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hlavním záměrem
pořadatelů akce ale nejsou jen Velikonoce. Chceme především,
aby do budoucího muzea přišli nakouknout všichni, které
zajímá prohlídka jedinečného objektu sýpky. Díky velké
podpoře obce Šumvald se zdařilo velmi rozsáhlé interiéry
špejcharu (hanáckê sépkê) opravit a restaurovat tak, že již lze
od jara přistoupit k utváření jednotlivých muzeálních expozic.

KALENDÁŘ AKCÍ PULCHRA SILVA:
30.3. akce Kraslice - prohlídka objektu sýpky (muzea) od 9 hod.
- doprovodný velikonoční program
ve 14 hod.
21.4. I. cyklovýlet - Litovelské Pomoraví
od KD v 9 hod.
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