ROČNÍK VI
ČÍSL0 10
LISTOPAD 2018
V tomto čísle Zpravodaje vám, vážení čtenáři, chceme přiblížit naši
koncepci budoucího muzea a informovat vás, jak se daří zajišťování
nejrůznëjších sbírkových předmëtů pro chystané expozice. Předložíme

vám také návrh plánu činnosti našeho sdružení v roce 2019, který je
připraven ke schválení na lednové valné hromadë. K předvánočnímu
času pak jistë patří i malé přání všem našim čtenářům.

POMALU ale PŘECE

expozic té doby již sice disponujeme nëkolika cennými artefakty, ale
chybí nám hlavnë nejstarší psané dokumenty (např. z doby Onešovy,
nebo Miličínských). Na základë příslibu PhDr. M. Koudely (ze Státního
okresního archivu v Olomouci) vëříme, že se podaří zařídit potřebné
kopie tëch nejcennëjších písemností a ty zde hodláme vystavit. Je ale
samozřejmé, že objekt sýpky musí, a to nejen pro takto vytvářené
expozice, splňovat potřebné bezpečnostní požadavky.
Při utváření expozic pozdëjších historických epoch se pak již stále
častëji můžeme opírat o konkrétní artefakty a dokumenty přímo z naší
obce a regionu. Mnohé budoucí exponáty již máme a jak vëříme, další
se ještë prostřednictvím darů či zápůjček přímo od našich občanů
podaří získat. V našem depozitáři již máme řadu cenných sbírkových
předmëtů, které se týkají historie farnosti, nebo školy. Postupnë se
daří doplňovat pracovní nástroje a pomůcky k nejrůznëjším řemeslům,
pracím, povoláním, ale také zde působícím spolkům. Je nutno uvést,
že pro tuto oblast již byly v souvislosti s dvojicí výstav pořádaných na
sépce v rámci soutëže Vesnice roku 2018 ponechány cenné exponáty
od TJ Sokol, ale také šumvaldských hasičů a včelařů. Doufáme, že
mnohé další artefakty či dokumenty zdejších spolků ještë získáme.

O tom, že se objekt bývalé „sépkê“ má
zmënit v regionální muzeum, jsme v našem
Zpravodaji již nëkolikrát psali. Přitom slovo
regionální je v tomto označení nutno brát
jako zásadní. Vesnická (nebo jinak řečeno
venkovská) muzea - ta vëtšinou představují
sbírky z jediné obce (příp. malé oblasti) na
jejíž spíše nedávnou historii se soustředí a
případnë prezentují tamní tradice.
Naším zámërem je však podstatnë vëtší šíře zábëru. Chceme totiž
expozicemi tohoto muzea představit dávnou historii, slavné osobnosti,
řemesla, tradice a zvyky nejen obce Šumvald, ale celého okolního
regionu, který by rozlohou odpovídal nëkdejšímu panství pánů ze
Šumvaldu. Toto panství, které neslo také latinské označení Pulchra
Silva, zahrnovalo až devët okolních vesnic. Ucelené se zachovalo ještë
v dobë Zvolských a Miličínských, ale pak koncem 16. století zaniklo a
bylo začlenëno do rozsáhlejšího úsovského panství.
Jak naznačuje scénář expozic, bude pro návštëvníky zcela logické,
že regionální rozsah budou mít sbírky geologické a mineralogické, ale
také archeologické nálezy - dokládající nejstarší osídlení kraje. Vedle
exponátů, kterými již disponujeme, se tedy budeme muset obrátit na
další odborná pracovištë s prosbou o zápůjčky (nëkdy i repliky). Při
vëtšinë expozic počítáme s využitím audiovizuálních a interaktivních
prvků, což by mëlo přilákat zájem hlavnë mladých návštëvníků.
Podobnë chceme zařídit také prohlídkovou část vënovanou období
středověku, kdy toto panství zažívalo dobu nejvëtší slávy. Pro utvoření

Obstarávání budoucích exponátů, jejich dovoz, uložení v depozitáři,
evidování a příprava budoucí instalace - to vše je hlavnë náplní práce
sekce historie a sbëratelství. O tom, kdo nabízí nejrůznëjší předmëty
vhodné pro muzeum, víme. Ne vždy se ale daří najít vyhovující termín
odvozu a při narychlo dohodnutém termínu se konkrétní dárce nëkdy
nedaří zastihnout doma. K naložení a převozu tëžkých zemëdëlských
strojů, nářadí, nábytku, zařízení kováren a různých dílen je navíc třeba
dát dohromady vëtší počet „siláků“ a to rozhodnë není snadné. Přes
všechny potíže se již zdařilo zajistit značný počet sbírkových předmëtů,
zvláštë tëch, které dokumentují dobu posledních 200 let.

Vážíme si všech darů, pro nëž jistë najdeme umístëní v expozicích
budoucího muzea nebo dočasnë v depozitáři. Každý z nich má svoji
vypovídající hodnotu, nëkteré nás velmi překvapují svým užitím nebo
obsahem. Získané muzejní exponáty budou mít vždy popisku uvádëjící
jméno dárce. Pokud dárce nesouhlasí s uvedením jména (aby se
vyhovëlo zákonu o ochranë osobnosti), podepíše připravený formulář.
Pestrost exponátů už nyní odpovídá úrovni regionálního muzea.
Paleolitické pazourky, neolitické sekeromlaty, koflík a střepy z doby
bronzové, z blízkého Hradiska pocházející nálezy z halštatské doby,
románská hlavice sloupu, erbovní kámen pánů ze Šumvaldu…… a tak
bychom mohli pokračovat až do současnosti. U mnoha získaných
předmëtů nejde jen o historickou cenu; jsou vyhotoveny s nesmírným
mistrovstvím. Platí to nejen o předmëtech denní potřeby. Nelze si
nevšimnout, s jakým fortelem jsou zhotoveny zemëdëlské stroje či
zařízení pro domácnosti. Často jsou tyto předmëty po drobné údržbë
schopny provozu dalších sto let.

Není možné vypsat zde všechny dárce, kteří nám již do vznikajícího
muzea přispëli, byla by jich celá stránka. Jsou mezi nimi šumvaldští
občané, ale také rodáci a patrioti tohoto regionu. Přesto chceme uvést
alespoň ty, kteří přispëli do sbírek muzea zvláštë výrazným způsobem.
Nesmírnë bohatá je pozůstalost po Mgr. M. Makasovi. Tvoří ji
materiály z historie obce a zdejší školy, dokumenty o rodácích, cenné
záznamy meteorologických pozorování, materiály z aktivit střeleckého
sportu a nábytkové vybavení. Nenahraditelné dokumenty, fotografie,
plakáty, výtisky Šumvaldských novin a různé zapsané aktuality vënoval
muzeu Mgr. Fr. Bartoněk.
Velmi bohatá je sbírka nábytku, nářadí, nádobí a fotografií od paní
M. Konečné; zajímavou připomínkou třicátých let jsou také fotoalba
sportovců a členů fotbalových klubů. Různé artefakty, dokumenty,
velmi rozsáhlá sbírka nábytku a předmëtů denní potřeby pochází od
rodiny Bartlových a Krestýnových. Cenné dokumenty a truhlářské
nářadí přivezl p. Miloslav Kyselý. Fotoalba plná rodinných snímků a
další zajímavé artefakty pochází z pozůstalosti rodiny Ptáčkových.
B. Blahák vënoval mj. Adresář Republiky Československé pro
průmysl, živnosti a obchod z roku 1925. Šestikilový adresář na témëř
8 000 stránkách pergamenového papíru, který vedle průmyslového a
obchodního oznamovatele obsahuje množství důležitých údajů o ČSR
v řadë jazykových variant. Chystá se přivezení zemëdëlských strojů od
p. Josefa Šenka a nejrůznëjších sbírkových předmëtů od L. Kallera.
Zemëdëlské stroje, nářadí a další artefakty vënovali: Z. Brachtl, Š.
Wiedermann, F. Heřmanovský, Ing. D. Kyselý, M. Čamek, J. Trnečka,
M. Brázdová, B., M. a L. Štenclovi, či rodina Havránkových. Ještë
jednou všem dárcům srdečnë dëkujeme.
red.
_______________________________________________________________________________________________________

PLÁN AKCÍ PULCHRA SILVA 2019
Na schůzi Rady Pulchra Silva, která se uskutečnila 15. listopadu, byl
projednán návrh plánu akcí našeho sdružení. Přepokládáme, že hlavní
tëžištë práce vëtšiny členů bude ve vytváření regionálního muzea a
také ve vydání sborníku – tedy v naplnëní našich dlouhodobých cílů.
Do plánu jednorázových akcí je tak, podobnë jako letos, zařazeno
pouze deset aktivit. Případné zařazení dalších akci ale není vyloučeno.
19. ledna
valná hromada Pulchra Silva
Blahákův host. 14 hod.
9. února
Pyžamový (a papučový) ples
Blahákův host. 20 hod.
2. března
Šumvaldský Masopust (průchod masek, zvykosloví)
27. dubna
I. cyklovýlet (Uničov, Troubelice)
od KD 9 hod.
11. kvëtna
II. cyklovýlet (Muzeum Zábřeh)
od KD 8 hod.
15. června
III. cyklovýlet (Vel.Losiny, Tři Kameny) od KD 8 hod.
22. června
zájezd ZZS (Pernštejn, Kunštát, Boskovice) zast. 7 hod.
13.-14.července zájezd ZZS (Žitava, Zhořelec, Budyšín) ze zast. 6 hod.
14. září
tur. pochod Krajem Pulchra Silva
Břevenec 8 hod.
21. září
IV. cyklovýlet (arboretum Bílá Lhota) od KD 8 hod.
Návrh plánu činnosti bude projednán a po případném doplnëní
bude také schválen na lednové valné hromadë.
………………………………………………………

Přejeme krásné vánoční
svátky - plné pohody
štěstí a lásky - všem
čtenářům a příznivcům.
………………………………………………………

KALENDÁŘ AKCÍ PULCHRA SILVA:
so - 8. 12. zájezd do adventní Wrocławi (Polsko) z aut. zast. v 6 hod.
so - 19.1. valná hromada Pulchra Silva Blahákův hostinec ve 14 hod.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ZPRAVODAJ o.s. PULCHRA SILVA - mësíčník vydávaný jako pravidelná
příloha Šumvaldských novin sdružením Pulchra Silva Šumvald, č.p. 17.
kontakt: jarda.krestyn@seznam.cz nebo fgaston@seznam.cz

