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Toto číslo Zpravodaje, vážení čtenáři, přináší především informace
o průbëhu AKCE KRASLÊCE, jež prezentovala lidové velikonoční zvyky

a tradice. Zmíníme zde první cyklovýlet, a najdete tu také pozvánku na
nejbližší akce, především na výstavu „Šomvaláci cestojó“(na sépce).

AKCE KRASLÊCE
S Velikonocemi, jakožto nejvýznamnëjšími křesťanskými svátky, se
pojí velké množství lidových tradic, spojených odedávna s vítáním jara.
Podobnë jako vloni, byla na sobotu 20. dubna naším občanským
sdružením Pulchra Silva připravena výstavka kraslic a velikonočních
instalací v prostorách sépky, a od 14 hod. tu byl pro návštëvníky
připraven také pestrý doprovodný program.
V prvním patře sépky si mohli všichni zájemci prohlédnout výstavu
nejrůznëjší typů tradičních ale i netradičních kraslic, vždy v působivém
aranžmá. Na velmi pëkné instalaci se nejvíc podílely A. Dittrichová, M.
Wiedermannová, M. Axmannová, A. Krestýnová, J. Ševčíková a M.
Berková. Všichni návštëvníci, kteří si pozornë prošli celou expozici,
konstatovali, že tu „fakt bylo na co koukat“.

A nejen koukat! Bylo zde možno ochutnat třeba mazanec nebo jiné
velikonoční pečivo, zakoupit si chutné perníčky nebo velmi krásné
keramické výrobky s jarními motivy, které tady vystavovala litovelská

keramička Romana Coufalová.
Nezapomnëlo se ani na pomlázky pro
kluky. Byly zde vystaveny různé druhy
“žil, tatarů či rákosek“, a jak se pomlázka
plete, zájemcům ukázal Leoš Kaller.
Prostë na této výstavce to doslova
dýchalo Velikonocemi, a tak pořadatele
velmi tëšilo, že mnozí návštëvníci ocenili
i kvalitní aranžování.
Vedle výstavy byl ovšem připraven
také bohatý doprovodný program. Tak
jako vloni, také letos se s velmi pëkným
vystoupením představily děti ze školní
družiny. Jejich pásmo písniček s recitací básní na jarní téma, které
s nimi nacvičila Aneta Jenáčková, bylo velmi působivé. Za krásný
přednes, završený zvykem vynášení Morany, byly dëti po zásluze
ocenëny dlouhým potleskem a sladkým občerstvením.
Velkého aplausu se pak dostalo také vystoupení Šômvaldskyho
pěveckyho sborô, který ze svého bohatého repertoáru vybral typické
hanácké písnë, které předvedl ve dvou částech. Jejich vystoupení bylo
zakončeno velmi vtipným rozloučením, při nëmž zpëváci dokázali, že
dovedou také velmi vtipnë zaimprovizovat.
Zpestřením programu tu byl doslova
„vpád“ zdejších klapačů. Kluci, kteří ještë v
poledne procházeli v pevnë organizovaných
skupinách obcí, se pak rychle museli (ale až
po skončení výbëru koledy) přesunout na
sépku. Rychle tu vypilovali své vystoupení, a
pak všem předvedli, jak se v Šumvaldë již
tradičnë „klape“, a jakou průpovídku také
říkají hoši při výbëru penëz za náročné
klapání.

v Rakousko-uherské monarchii. Na otcovo dílo navázal syn Karel, který
zde dal r. 1922 postavit novou samostatnou vodní elektrárnu.
Po krátké zastávce pokračujeme přes Mohelnici do Litovelského
Pomoraví, které opouštíme ve Střelicích. S pocitem krásnë stráveného
času na cestách s přáteli se vracíme domů. Další cyklovýlet plánujeme
na 11. kvëtna. Naším cílem bude muzeum v Zábřehu. Vyjíždíme již v
8:00 hod. od samoobsluhy. Přidejte se také!

Klap, klap, klapači….hrk, hrk, hrkači….
Fšeckê zvonê vodletëlê, to klapači vijó,
tak mosimê chodit klapat tó našó dëdinó.
Klap, klap, klapači….hrk, hrk, hrkači….
Klapalê smê plnó sêló,tak nám neco déte,
a co mê stêm ôdëlámê ôš se nestaréte.
Klap, klap, klapači…..hrk, hrk, hrkači.
Na oblečení chlapců bylo ukázáno, jak jsou skupiny klapačů od sebe
odlišeny různobarevnými šiltovkami (Horňáci mají červené, Dolňáci
zelené a Chalópňáci modré). Velitelé mají navíc také trojbarevné
„kokardy“ a všichni jsou vybaveni signalizačními páskami. Veškeré
uvedené vybavení jim každoročnë
zajišťuje o. s. Pulchra Silva.
Novinkou letošní „KRASLÊCE“
bylo hudební vystoupení, které
s výbërem lidových a populárních
písní připravil Mirek Überall. Díky
tomu, že hudba prokládala celý
odpolední program, podařilo se
mu vytvořit příjemnou atmosféru,
které si mohli dosyta užívat
všichni, kdo na sépku přišli.
Počet návštëvníků nepřekročil
minulý rok: celkem 153 osob, ale
pořadatelé vëří, že si na tuto akci
veřejnost najde cestu v ještë
vëtším počtu. Vstupné zde bylo
dobrovolné, mnozí si je „uhradili“
přinesením ozdobeného vajíčka, takže se naše sbírka nejrůznëjších
kraslic dále rozšiřuje. Příští rok pak chceme využít zkušenosti obou
předchozích ročníků a připravit program akce ještë přitažlivëjší.
JK

PRVNÍ CYKLOVÝLET
V sobotu 27. dubna zahájili cyklisté letošní sezónu prvním výletem
do okolí Šumvaldu. Přes nepřízeň počasí se nás sešlo osm statečných.
Vyjeli jsme smërem na Uničov,pokračovali přes Benkov, Královnou
a Úsov do Třeštiny. Cílem byla vodní elektrárna v HÁJI se dvëma
francisovými turbínami, která je i s náhonem situována nad umëlý
vodní kanál při levém břehu řeky Moravy. V 90. letech 19. století se
zdejší majitel mlýna -Hubert Plhák- rozhodl zřídit zde hydroelektrárnu.
Jeho mlýn však r. 1898 vyhořel a majitelovy prostředky stačily pouze
na obnovu mlýna. Přesvëdčil proto spolu s přáteli vedení zdejšího
mlékařského družstva, aby se podílelo na zřízení elektrárny. Roku
1901 vzniká v Háji první moravská zemědělská elektrárna, zcela první

V sobotu 18. 5. se uskuteční zájezd na muzikál do Prahy, který má
plánovaný odjezd v 6:00 z Břevence, 6:05 ze Šumvaldu (rozcestí na Dl.
Loučku) a v 6:15 z Uničova (z autobusového nádraží). Na tento zájezd
je možné se ještě přihlásit.
JŠ

ŠÔMVALÁCI CESTÔJÓ
POZVÁNKA NA VÝSTAVU 17. - 20. KVĚTNA
Vloni jsme poprvé spojili vybírání poplatků za zájezdy ZZS Šumvald
s výstavkou, jež přibližuje tradici společných zájezdů zdejších občanů.
Protože se akce vydařila, chceme ji letos zopakovat, ale současnë ji
chceme připravit ponëkud jinak. V pátek 17.5. se v době 15-17 hod.
uskuteční výbër poplatků za zájezdy, ale to zdaleka není vše.
Protože se již v depozitáři budoucího muzea nashromáždilo velké
množství nejrůznëjších darovaných artefaktů, převážnë zemëdëlských
strojů a nářadí, vystavíme je v přízemí sépky. Současnë vystavíme také
nejrůznëjší dopravní prostředky, které s cestováním souvisí. Nebudou
zde však jen kola či obstarožní bicykly. Díky zápůjčkám sbëratele Karla
Chudého si budete moci prohlédnout dnes už historické motocykly,
které před lety „dobývaly svët“. Poprvé také veřejnosti předvedeme
malou ukázku budoucích expozic, které dokumentují nejstarší historii
osídlení našeho kraje.
Aby mohla tuto výstavu vidët také širší veřejnost, bude se konat po
dobu 4 dnů. Od pátku do pondëlí ji můžete navštívit každý den v dobë
15-17 hod., navíc bude v nedëli a pondëlí otevřena v dobë 9 – 11 hod.,
takže ji mohou navštívit také žáci (resp. školní třídy) ZŠ Šumvald.
Vëříme, že si na prohlídku této netradiční výstavy najde cestu značný
počet návštëvníků, a že je také zaujme.
red.
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KALENDÁŘ AKCÍ PULCHRA SILVA:
so 11.5. II. cyklovýlet - do zábřežského muzea
od KD v 8 hod.
pá-po 17.- 20.5. Šômvaláci cestôjó-cestov. výstava
sépka 15-17 h.
so 18.5. zájezd na muzikál Fantom opery (Žleby, Praha) 6 - 6.15 h.
so 15.6. III. cyklovýlet - Velké Losiny (s využitím ČD) od KD v 8 hod.
so 29.6. zájezd ZZS (Pernštejn, Kunštát, Boskovice) ze zastávek v 6 h.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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