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Květnový Zpravodaj se nejdříve ještě vrací k tradici šumvaldských
klapačů, přiblíží nám květnový cyklovýlet a přinese zprávy o průběhu

TRADICE KLAPAČŮ
Zelený čtvrtek letos připadl na 18. dubna. Jak je dlouholetou tradicí
naší obce i letos se opět sešla před šumvaldskou farou velká skupina
klapačů, aby se od 17. hod. mohla, rozdělena do tří skupin (Horňáci,
Dolňáci a Chalópňáci), vydat na první letošní klapání. Klapači byli
vybaveni barevnými kšiltovkami a stuhami, které rozlišují příslušnost
k jednotlivé části obce. Mají vždy i reflexní pásky na rukávech - kvůli
své bezpečnosti, obzvláště v časných ranních hodinách.
Sluníčko se letos neschovávalo, ale krásně hřálo. Chlapci se tak
s chutí vydali za rachotu hrkačů a klapačů na tradiční pochod obcí. Na
bílou sobotu pak byli dle zvyku za jejich klapání a tradiční říkanku,
náležitě odměněni drobnými finančními částkami a mnohdy také
chutným občerstvením či sladkostmi. Všem klapačům moc děkujeme,
že v této tradici v naší obci stále pokračují. Věříme, že se i v příštích
letech opět sejdou v hojném počtu.
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zájezdu na muzikál do Prahy a výstavě „Šomvaláci cestojó“. Pozvánky
na nejbližší akce (3. cyklovýlet a oba zájezdy ZZS) nemůžou chybět.

Muzeum
návštěvníkům
nabízí
několik
stálých
expozic: Z historie města a
okolí, nebo Z pokladů
zábřežského muzea, ale
hlavně je zde umístěna
expozice, jež je věnována
nejznámějšímu
rodákovi
města, proslavenému a též
rázovitému
polárnímu
cestovateli a náčelníkovi
Eskymáků - dobrodruhovi
Janu Eskymo Welzlovi.
Máme štěstí; na náměstí
právě probíhá výstava řady
historických vozidel a navíc v
muzeu nacházíme kromě
známé expozice cestovatele
Jana Welzla také výstavu
dobového oblečení.
Plni dojmů odjíždíme
směrem k domovu. Před
námi je pár kopečků než sjíždíme přes Pískov a Troubelice k Šumvaldu.
Bylo to hezkých 55 kilometrů a také 2.500 spálených kalorií. Příště (15.
června) zamíříme do Velkých Losin a na Tři kameny. Část trasy jedeme
vlakem. Kvůli závazné objednávce s přepravou kol bude počet
účastníků omezen. Informace získáte u paní Jarmily Ševčíkové Na
Chaloupkách č. 239.
JŠ

FANTOM OPERY
CYKLOVÝLET DO ZÁBŘEHU
Druhý cyklistický výlet se konal v sobotu 11. května. Jeho cílem,
a to cílem hlavním a jediným, bylo Muzeum Zábřeh.
Tentokrát nás počasí mile překvapilo. Obávali jsme se chladného
zamračeného dne, přesto vyrážíme ve směru na Libinu za doprovodu
sluníčka. Při stoupání obcí se zahřejeme, zvláště když se škrábeme do
kopečka na Hrabišín, kde odbočíme zkratkou na Dlouhomilov. Jedeme
dál údolím, kde se pasou stáda krav a krásných koní. Shora na nás
shlíží romantická zřícenina hradu Brníčko. Za obcí Lesnice jen krátce
zastavíme na mostě přes řeku Moravu a zdravime malé i velké vodáky.
Dojíždíme do Zábřehu a v centru hledáme dům Pod Podloubím, kde
sídlí zdejší muzeum. Jde o budovu s mázhausem z poloviny 16. století,
k jehož majitelům patřili v minulosti přední zábřežští měšťané.

V sobotu 18. května se uskutečnil zájezd do Prahy na muzikál
Fantom Opery. Počasí nám přálo, a přestože bylo poměrně větrno,
slunce vytrvale svítilo a teplota stoupala vzhůru.
První zastávku jsme si udělali na romantickém zámku Žleby, jehož
nejvýznamnějšími majiteli byli Auerspergové. Zámek o sto pokojích
působí útulně a mile, zámecká obora je zas dobrým typem na výlet pro
rodiny s dětmi. K vidění jsou tu bílí jeleni, mufloni, různí dravci a také
další zajímavá zvířátka.
Pokračujeme v cestě směr Pražské výstaviště. Divadlo Goja Music
hall je jednou z jeho dominant. Futuristická stavba ve tvaru pyramidy
byla postavena v roce 1991. Muzikál Fantom Opery z roku 1986 je
adaptací stejnojmenného románu francouzského spisovatele Gastona
Leroxe jenž poprvé vyšel v roce 1909. Shlédli jsme představení s
úžasnými kulisami podtržené skvělými výkony herců ale hlavně
dechberoucí hudbou.

let. Na monitorech si mohl každý zájemce najít patřičný rok a také
konkrétní zájezd, a potom si mohl celou fotoprezentaci i s hudebním
podmalováním prohlédnout.
Právě kvůli tomu, že celková
instalace této cestovatelské výstavy
byla tak náročná na přípravu, a také
proto, aby ji i celé prostředí sépky
shlédlo co nejvíce diváků, bylo
rozhodnuto pořádat výstavu po
dobu čtyř dnů: od pátku do pondělí
(17.- 20.5.); v neděli a pondělí pak
nejen odpoledne, ale i dopoledne.
Díky tomu byla výstava přístupná
žákům ZŠ a dětem z MŠ, což se
promítlo do celkového počtu
návštěvníků. Celkem si výstavu
prohlédlo 298 diváků.
Po působivém představení plni dojmů opouštíme chaotickou Prahu
a spěcháme k domovu.
JŠ

ŠÔMVALÁCI CESTÔJÓ
CESTOVATELSKÁ VÝSTAVA: 17. - 20. KVĚTNA
Vloni jsme poprvé spojili vybírání poplatků za zájezdy ZZS Šumvald
s výstavkou, která přibližuje letitou tradici zájezdů zdejších občanů.
Protože se akce vydařila, zopakovali jsme ji, ale tentokrát jsme ji pojali
jako několikadenní výstavu, která vedle záležitostí cestovatelských
představila také některé exponáty budoucího regionálního muzea.
V přízemí někdejší sépky jsme vystavili převážně zemědělské stroje
nebo nářadí užívané při práci na poli nebo zahradě. Největší pozornost
zaslouženě poutala mlátička věnovaná p. Štěpánem Wiedermannem,
kterou se podařilo do prostor sépky dostat až po třech hodinách. Byly
tu k vidění také mnohá další zařízení nebo dříve užívané nástroje, jež
věnovali jak šumvaldští, tak troubeličtí občané.
Se zaměřením této výstavy pak korespondovala druhá část expozice
v přízemí sépky. Tady byly vystaveny různé dopravní prostředky, které
obecně s cestováním souvisí. Obdiv návštěvníků patřil zvláště sbírce
motocyklů, zapůjčených sběratelem Karlem Chudým. Snad ani nejde
nazývat tyto nablýskané krasavce, které dříve dobývaly svět, tím spíše
hanlivým označením „veterány“! Byly zde však k vidění také historické
bicykly - malá i velká starší kola (včetně dvojkola), vystaveny byly také
převážně obstarožní lyže a sáňky.

Věříme, že některé z návštěvníků tato netradiční výstava nejen
zaujala, ale také inspirovala. Možná jsme tak pro budoucí výstavky
nebo pro vytváření expozic chystaného muzea našli další zapálené
spolupracovníky a pomocníky. Pokud se to podařilo alespoň v několika
případech, pak výstava svůj cíl splnila. Všem, kdo se na tvorbě výstavy
a na její hojné návštěvě podíleli, srdečně děkujeme.
JK
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KALENDÁŘ AKCÍ PULCHRA SILVA:
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.
so-ne 13.-14.7. zájezd ZZS do Horní Lužice (Německo), ze zastávek v 5 h.
Žitava, Budyšín, Zhořelec (s noclehem+polopenzí)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….

Podobně jako vloni byly v prvním patře budovy vystaveny různé
cestovatelské exponáty (truhlice, kufry, hůlky či klobouky) ale hlavně
fotografie, deníky či kroniky z cest. Mnohé dokumentovaly společné
autobusové zájezdy šumvaldských občanů ať z doby „zahrádkářských“
akcí nebo současných aktivit ZZS (Zájmového zájezdového sdružení).
Úplnou novinkou pak byly počítačové prezentace z posledních sedmi

UPOZORNĚNÍ:
Na oba atraktivní zájezdy ZZS jsou ještě k dispozici poslední volná
místa. Případní zájemci se mohou urychleně ozvat na telefonní očíslo
734 545 004. Platí jen do obsazení všech míst v autobuse.
red.
……………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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