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Vážení čtenáři, tento březnový Zpravodaj je zcela zamëřen na
aktivity, jež souvisí se svátky jara. Vedle již dlouholeté podpory
zdejších klapačů jsme letos prvnë připravili už dříve avízovanou

AKCÔ KRASLÊCE. Uskutečnila se v prostorách šomvalské sépkê
- budoucího muzea v sobotu 31. března. Samozřejmë pozveme
naše čtenáře také na další chystané akce našeho sdružení.

VÊLÊKONOCE A NAŠI KLAPAČI
Velikonoce jsou nejvýznamnëjším křesťanským svátkem;
pro vëřící oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Vedle toho jsou
také obdobím lidových zvyků, spojených s vítáním jara, jež tak
tësnë s náboženskou tradicí souvisí. Jsou pohyblivým svátkem,
jehož datum se rok od roku mëní. V západním křesťanství
připadá nedële Zmrtvýchvstání na první nedëli po prvním
úplňku po jarní rovnodennosti. Období od Zeleného čtvrtka až
do sobotní vigilie je součástí postní doby.
U Slovanů a Germánů splynuly oslavy Velikonoc s pohanskými slavnostmi jara, které oslavovaly procitnutí přírody ze
zimního spánku. Díky tomu do lidových oslav Velikonoc přešly v
germánském a slovanském prostoru mnohé původnë ryze
pohanské zvyky. Historicky lze symboly Velikonoc vystopovat
jako univerzální symboly jara a plodnosti odedávna, např. ve
starovëkém Egyptë. Lidové zvyklosti spojené s Velikonocemi se
pochopitelnë místnë liší. Podle etnologie tak navazují na tradici
původnë pohanskou, jako např. Beltain či Morana.
Z řady velikonočních lidových tradic se u nás, v hanáckém

prostředí, udržel dobře organizovaný zvyk klapání. Na Zelený
čtvrtek 29. kvëtna se sešla před šumvaldskou farou velká
skupina klapačů. V 17.oo hod. se pak všechny tři party
(Horňáci, Dolňáci a Chalópňáci) vydaly na letošní první klapání.
Počasí naštëstí nebylo nevlídné jako předešlé roky a chlapci
se vydali za rachotu hrkačů a klapačů na tradiční pochod obcí,
opët vybaveni barevnými kšiltovkami a stuhami, jež umožňují
rozlišovat příslušnost k jednotlivé části obce a na rukávech jim
nechybëly reflexní pásky. Jako každý rok byla nejpočetnëjší
skupina Horňáků s červenou barvou kšiltovek. Chalópňáků bylo
letošní rok málo, tak se k nim přidali i nëkteří z horního konce.
Nakonec klapalo 15 Horňáků, 9 Chalópňáků (v tom i jedna
dívka) s modrými čepicemi a 8 Dolňáků se zelenou barvou.
Sobota se klapačům odmënila hřejivým sluníčkem a
štëdrostí občanů, kteří chlapce za jejich klapání a tradiční
říkanku odmënili finanční hotovostí, mnohde i pohoštëním a
sladkostmi. Vëříme, že se tento krásný velikonoční zvyk podaří
v naší obci udržet i po mnoho dalších let.
IK

AKCE KRASLÊCE
V minulém čísle Zpravodaje jsme čtenářům přiblížili důvody,
které nás vedly k zorganizování velikonoční zvykoslovné akce
právë v prostorách budoucího regionálního muzea, a také proč
byl vybrán její název - KRASLÊCE. Tak posuďte sami, jak se první
společenská akce na „sépce“ podařila.
O Bílé sobotë 31. března se bývalá sýpka od samého rána
plnila zájemci a také kraslicemi. Mnozí z návštëvníků akce, a to
šlo často i o „Šômvalákê“, se do toho objektu podívali vůbec
poprvé. Byli pak vëtšinou velmi překvapeni rozlehlostí budovy a
především fortelným trámovím v interiéru. Vëtšinou se při
vstupu prezentovali pëknou kraslicí, ale nëkteří donesli také
cenné artefakty (budoucí exponáty), které se nám jistë budou
velmi hodit do muzeálních expozic. Konkrétnëji toto téma i
s výčtem získaných, zvláštë zajímavých artefaktů rozvedeme
v příštím čísle Zpravodaje.

V přízemním depozitáři se mohli návštëvníci podívat, jaké
exponáty už sem byly převezeny. Zdaleka to ale nebyly všechny
již získané předmëty a dokumenty, mnohé „kousky“ totiž ještë
zůstávají na jiných místech v obci a přeprava je teprve čeká.
První podlaží nabídlo výstavku kraslic (záplavu vajíček různë
zdobených, vsazených do krásných a nápaditých aranžmá), ale
také ukázkových pomlázek (hanáckê rákosek: starší připomnëly
F. Lachnita, ty čerstvé pletl J. Krajíček a Š. Wiedermann) nebo
košíkářských výrobků.
Stejné prostředí pak
od 14 hod. ožilo také
působivými velikonočními
vystoupeními. V nëm se
představily dëti ze školní
družiny s pëkným tanečnërecitačním
pásmem
Vynášení Morany a Malý
šumvaldský pëvecký sbor
doprovázený na akordeon

p. Vladimírem Hůlou. Tahle vystoupení navodila výbornou
náladu a diváci je zaslouženë ocenili velkým potleskem. Tak
působivá recitace, pëkné tanečky, krásné hanácké písnë
v doprovodu harmoniky nebo společnë provedená říkanka
klapačů….. to vše s velikonoční výstavkou korespondovalo a
umocnilo tak zážitek z prohlídky sýpky.
Pro návštëvníky bylo připraveno chutné pohoštëní: skvëlé
koláčky ze školní jídelny a perníčky od p. Smékalové, také Bersi
od sponzora, z nápojů čaj, limonáda, káva, pivo nebo nëco
ostřejšího … a to vše zdarma!. Bodejť by se tady divákům
nedařilo. Zaznëly tu také různé podnëtné návrhy a doporučení,
ke kterým se také vrátíme za mësíc.
První akce na „sépce“ se tedy vydařila. Na Bílou sobotu si
budoucí muzeum prohlédlo 124 dospëlých a 47 dëtí a jejich
reakce na objekt sýpky i připravený program byly vesmës velmi
dobré. Tak ať se tu podobnë daří i další akce a hlavnë ať práce
na muzeu pokračují co nejrychleji. Bude to ale velmi náročné
jak po stránce stavební, tak při
utváření expozic. Držte nám
palce, a pokud to jde, tak nám
také jakýmkoliv způsobem
pomozte. Dëkujeme.
J.K.
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KALENDÁŘ AKCÍ PULCHRA SILVA:
21.4. I. cyklovýlet - Litovelské Pomoraví
5.5. II. cyklovýlet: Újezd, Mladëjovice..

od KD v 9 hod.
od KD v 8 hod.
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