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Tímto číslem Zpravodaje svým způsobem uzavíráme sedm ročníků
vydávání tohoto prozatím zcela pravidelného měsíčníku. Pro všechny
vërné čtenáře to znamená, že tento informátor o činnosti občanského

VÝRAZNÉ ZMĚNY
V ČINNOSTI O.S.
Před osmi lety jsem poprvé oslovil šumvaldskou veřejnost a
zvlášť zdejší patrioty s nabídkou ustavení občanského sdružení,
které by propagovalo a zviditelňovalo naši obec i okolní region.
Ve stanovách Pulchra Silva, o.s. (název vychází z latinského
názvu obce a panství) byly definovány tři oblasti (sekce), v nichž
se činnost odehrává a cílem, kterého jsme chtëli dosáhnout,
bylo zřízení regionálního muzea.
V prvních letech jsme se zamëřovali hlavnë na vytvoření
dostatečného zázemí, početné základny členů a především na
pořádání velkých akcí, které mohou prezentovat obec i region.
Vzpomeňme zde např. jakou pozornost a značnou návštëvnost
poutaly ŠUMVALDSKÉ BETLÉMY (s působivými představeními
OŽIVLÝ BETLÉM), nebo jak trojdenní akce BAREVNÝ VÍKEND
dvakrát zcela naplnily divácké prostory sokolského stadionu a
byly diváky výbornë hodnoceny. Abychom nebyli nespravedliví,
musíme uvést také další velké a úspëšné aktivity jako např.:
představení ONŠOVA VES, zážitkové akce ZLATONOSNÝ HÁJ,
povedené ČERTÍ ŠARÁDY, nebo oblíbené PLÓCARFESTY.

Ilustrační foto z říjnového Plócarfestu

sdružení Pulchra Silva již nebude přílohou všech vydání Šumvaldských
novin. Kvůli omezení počtu akcí, bude Zpravodaj vydáván jen v tëch
mësících, kdy se uskuteční vëtší akce. Dëkujeme za pochopení.

Přitom jsme ale stále usilovali o nalezení vhodného objektu
pro zamýšlené muzeum a naplnëní dalších dlouhodobých cílů
(vytvoření naučné stezky, vydávání tiskovin nebo připomínky
zdejších osobností).

Situace se zmënila v okamžiku, kdy obec získala objekt
nëkdejší sýpky. Oproti všem dříve zvažovaným variantám, které
se vždy ukázaly nereálnými (Kouřilův mlýn, fara či Ptáčkův
statek), byly prostory SÉPKY, jak se objekt dle zdejšího nářečí
označuje, ideálním řešením pro budoucí muzeum. Když pak
začaly díky obecnímu úřadu práce na opravách a rekonstrukci
jejího interiéru, zmënily se výraznë i aktivity našeho sdružení.
Na sépku jsme od samého začátku smëřovali takové nové
akce, které do tohoto komornëjšího prostředí mohly přilákat
návštëvníky. Šlo např. o AKCI KRASLICE, spojující velikonoční
výstavu s dalším pestrým programem, výstavu ŠÔMVALÁCI
CESTÔJÓ, prezentující zdejší cestovatelské aktivity i letos prvnë
zařazené DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MUZEA SÉPKA, seznamující
návštëvníky s postupným vytvářením muzejních expozic.
Nëkterých již tradičních akcí se žádné zmëny nedotkly. Beze
zmën se každým rokem konají 2-3 oblíbené zájezdy Zájmového
zájezdového sdružení. Každoročnë 4 - 5 x se uskutečňují také
cyklovýlety, ač v poslední dobë zájem o jejich absolvování klesl.
Mezi akce, jež se již nëkolik let opakují, patří též MASOPUST
(zvykoslovná akce, jejímž tëžištëm je průvod masek), pozdëji se
přidalo pořádání PAPUČOVÉHO PLESU a také TURISTICKÉHO
POCHODU KRAJEM PULCHRA SILVA, jenž si již našel své pevné
místo i v celostátním kalendáři turistických akcí. Tyto uvedené
akce bychom chtëli i do dalších let udržet, na rozdíl od dříve
uvedených velkých akcí.
V souvislosti s postupnými kroky při úpravë prostor sépky a
také s jejím využitím pro vlastní akce, se nutnë objevily mnohé
nové aktivity: svážení vhodných artefaktů od dárců, brigády při
úpravách interiérů, budování depozitáře, vytváření prvotních

expozic a též příprava scénáře definitivní podoby muzea. Úkolů
přibývá, ale tëch aktivních členů, na kterých vše stojí, je hrstka.
Pokud se mají všechny časovë náročné záležitosti vyřešit, pak
už nezbývají síly na pořádání velkých a organizačně náročných
aktivit. Navíc přitom řešení tëchto nových úkolů často „leží na
jediném človëku“. Chybí zde prostë výraznëjší podpora hlavnë z
naší členské základny, ale také širší veřejnosti. Dá se za tëchto
podmínek vůbec zvládat tak náročný úkol, jakým jistë vytvoření
regionálního muzea je? Zdá se mi, jakoby nëkdejší nadšení, jež
zdobilo dříve pořádané velké akce, zcela vyprchalo.
Za tëchto podmínek, kdy Pulchra Silva, o.s. svou činnost
spíše utlumuje a k vytváření náročných muzeálních expozic ani
nemá dostatečné zázemí, se tak nabízí spíše „druhá“ varianta
vytváření a provozování muzea pod hlavičkou Obecního úřadu
Šumvald. Obec zvládne nejen zajistit provedení dokončovacích
prací (zateplení podkroví, toalety či provozní prostory – kiosek),
ale může jistë formou částečného úvazku nebo jednorázových
dohod zabezpečit také budoucí provoz muzea, včetnë nutných
rekonstrukčních a restaurátorských prací, jež mnohé převzaté
exponáty potřebují.
Finanční možnosti našeho
sdružení jsou
velmi omezené,
a tak o dotování
mnohých našich
zámërů bychom
stejnë museli
obec žádat.
Tím, že bude
provozovatelem
muzea obec, se
mimo významnou výhodnost
ekonomickou,
zcela určitë
usnadní také
potřebná
jednání s dalšími institucemi,
jejichž pomoc je
při utváření
muzea nutná
(např. zapůjčení
exponátů, uplatnëní interaktivních prvků či moderní instalace
jednotlivých expozic).
Občanskému sdružení by samozřejmë i nadále zůstala celá
oblast zajišťování dalších artefaktů, mëlo by stále významný
vliv na metodiku práce muzea a prioritou by bylo také využití
muzeálních prostor pro vlastní prezentaci (vznik expozic, které
zdokumentují činnost Pulchra Silva). Je samozřejmé, že by pro
svou práci a organizované aktivity nadále bez jakéhokoliv
omezení prostory sépky využívalo.
Tato vize budoucího fungování muzea a také zde navržených
výrazných zmën jistë neprobëhne ze dne na den. Realizovala by
se v delším časovém horizontu a rozhodující slovo při tom bude
mít vedení obce. Jistë vyslechneme všechny názory k uvedené

Ilustrační snímek z návštëvy žáků ZŠ Šumvald v muzeu Sépka

problematice a budeme za každý návrh a možné řešení vdëčni.
Zkušenosti z poslední doby jasnë ukázaly, že už je nutné situaci
řešit a právë uvádëný „model“ fungování muzea se jeví jako
ten nejvhodnëjší.
JK

PLÁN ČINNOSTI PULCHRA SILVA,o.s. 2020
datum název akce

místo a čas konání

19.1. Valná hromada o.s. Pulchra Silva sál Blah.host. 14 hod.
15.2. Pyžamový ples
Blahákův hostinec 20 hod.
29.2. Šômvaldské masopust (průvod masek obcí) od 9 hod.
11.4. Akce „Kraslêce“(výstavka+program)
sépka 14 hod.
18.4. I. cyklovýlet (Litovel, Odrlice)
odjezd od KD 9 hod.
16.5. II. cyklovýlet (Plinkout, Ruda, Horní Mësto) od KD 8 hod.
23.5. Šômvaláci cestôjó (výstava, úhrady záj.) sépka 14.-18. h.
20.6. III. cyklovýlet (Šternberk, Černovír, Litovel) od KD 8 hod.
27.6. Zájezd ZZS Šumvald (? Bruntál, Osoblaha, Krnov) 7 hod.
18.7. Zájezd ZZS Šumvald (Třeboň, rak. Gmünd, Bítov) 5 hod.
12.9. Tur.pochod Krajem Pulchra Silva KD Břevenec 8.-18. h.
3.10. IV. cyklovýlet (Loštice: muz.gramofonů) od KD 8 hod.
10.-11.10. Dny otevřených dveří muzea Sépka
14-18 hod.

VYJDE NOVÝ SBORNÍK PULCHRA SILVA
Přestože druhý Sborník Pulchra Silva provázely velké potíže,
byly již dodané texty zpracovány do tisku a v průbëhu prosince
dojde k jeho vydání. Vëříme, že i tato publikace si najde cestu
ke svým čtenářům a bude o ni mezi občany a patrioty zájem.

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
Všem našim čtenářům a
příznivcům přejeme krásné
vánoční svátky, rodinnou
pohodu, pevné zdraví a také
hodnë štëstí do nového
roku 2020.
………………………………………….
Příští číslo Zpravodaje Pulchra Silva vyjde v únoru 2020
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….

ZPRAVODAJ o.s. PULCHRA SILVA-pravidelný mësíčník, jenž je přílohou
Šumvaldských novin, vydává sdružení Pulchra Silva, Šumvald, č. p. 17.
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