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Vážení čtenáři, Pulchra Silva i tento náš Zpravodaj vstupují do třetího
roku existence. Je to jistě relativně krátká doba, ale přesto již můžeme
činnost našeho občanského sdružení i tohoto měsíčníku hodnotit kladně. Konečně učinily tak i jednotlivé sekce v minulých vydáních.

V tomto čísle Zpravodaje Pulchra Silva přinášíme zprávy o lednových
spolkových aktivitách, o novinkách v plánu práce a podrobněji také o
chystaném masopustním programu a valné hromadě ZZS. Obě posledně uvedené akce chtějí zaujmout a zapojit co nejširší okruh příznivců.

Jak to na začátku kalendářního roku bývá i naše občanské sdružení
hodnotilo uplynulý rok a zvlášť se zaměřilo na přípravu akcí roku 2015.
Plán činnosti Pulchra Silva zahrnuje v tomto roce opět velmi bohaté a
pestré aktivity. Obsahuje nejen výlety a zájezdy zhruba v dimenzích
minulých let, ale najdeme tu i velký počet akcí pro širokou veřejnost a
počítáme i s výrazným nárůstem sběratelské činnosti, jež je podmínkou vzniku zamýšleného vesnického muzea.
Rada Pulchra Silva, o.s. 9. ledna projednala plánované aktivity na
celý rok i jejich ekonomickou stránku. Několik plánovaných akcí se tu
objevuje vůbec prvně, a tak bude záležet také na tom, jak je veřejnost
přijme (viz rubrika s názvem „Zaujmou akce občany?“). Rada se podrobněji zabývala hlavně lednovými a únorovými akcemi. Přesunut byl
termín valné hromady Pulchra Silva na neděli 22. března. Pro příští rok
bylo schváleno její uskutečnění už v lednu.
(red)

Zatímco akce jako MASOPUST nebo ZLATONOSNÝ HÁJ už v našem
programu k vidění byly, DÝŇOBRANÍ či ČERTÍ ŠARÁDA zde budou mít
úplnou premiéru.
DÝŇOBRANÍ, jež chystáme na sobotu 24. září bude nejen setkáním
pěstitelů nejrůznějších druhů dýní a soutěží výpěstků, ale bude to jistě
také zajímavá přehlídka gastronomie doplněná zábavným programem.
Proto už nyní vybízíme všechny zahrádkáře a pěstitele, aby se vedle
jiných plodin zaměřili právě na četné druhy dýní. Předpokládáme totiž
jak soutëž o co největší (nejtěžší) dýni, tak výstavu všech dostupných
dýňových odrůd včetně všech dostupných informací o dýních a navíc i
výstavku dýní zdobených, vykrajovaných a tvarovaných do podob, jež
známe třeba také z oslav Halloweenu.

Promítání videa - BAREVNÝ VÍKEND
V sobotu 17. 1. se uskutečnilo v sále Blahákova hostince promítání
video-dokumentu, jenž byl ohlédnutím za největší akcí minulého roku.
Pro organizátory, účastníky i návštěvníky BAREVNÉHO VÍKENDU to
byla příjemná vzpomínka především na program obou víkendových
dnů, během nichž tato významná akce vrcholila.

Přítomným organizátorům a účastníkům Barevného víkendu bylo
v průběhu projekce podáno občerstvení. Dvoudílný videodokument si
mohli zájemci okamžitě zakoupit.
JK

ZAUJMOU AKCE OBČANY?
Plán aktivit občanského sdružení pro rok 2015 zahrnuje několik akcí,
které se zde dosud nikdy neuskutečnily. Bude tedy velmi dúležité, jak
je přijme veřejnost; zda zaujmou, přitáhnou účastníky i návštěvníky.

Gastronomická část by pak měla návštěvníkům umožnit ochutnání
všeho, co lze v kuchyni z dýní přpravit. Soutëžní týmy tu mohou nabídnout cokoliv z bohaté nabídky: dýňové polévky, omáčky, dýňové
marmelády a povidla, zavařeniny, kandovanou dýni, dýňové koláče,
buchty i bábovky, dýňové zelí jako přílohu, dýňovou hořčici, kečup,
pečenou dýni, dýňové ragú, rizoto i hranolky, dýňovou pizzu, saláty,
ale i džusy, koktejly a možná i další
nápadité recepty. Vše bude posuzovat
nekompromisní odborná porota, ale
ochutnat budou moci také návštěvníci.
Věříme, že se na vůbec první ročník
Dýňobraní těší nejen organizátoři, ale
také všichni pěstititelé,
účastníci soutěží a také
četní návštěvníci.
Mohla by to být jistě
zajímavá aktivita provázená navíc velmi přiDýňobraní
tažlivým hudebním a
se uskuteční
zábavným programem.
na stadionu.

ČERTÍ ŠARÁDU
chystáme na sobotu 28. listopadu. Přestože půjde také o úplnou
novinku (vloni jsme o ní jen uvažovali), věříme, že půjde o zdařilou
soutěžní taškařici a velmi atraktivní podívanou.

Čertí šaráda vychází z dávných regionálních zvyků. Její program by
se měl blížit tzv. čertím bëhům, známým Krampuslaufům z Rakouska.
V našem případě však půjde o ryze moravské pojetí této tradice, kdy
zde budou soutěžit raraši,
ďáblové a pekelníci o co
nejpůsobivější seskupení,
jež se představí co nejpromyšlenějším programem.
Vedle místních čertů zde
budou také přespolní.

Šaráda se uskuteční v termínu
již zaběhlých akcí – rozsvëcení
vánočního stromku a zabíjačky.
Věříme, že tak bude mít i odpovídající diváckou kulisu.
JK

ZAHAJUJEME SBĚR EXPONÁTŮ
Jak již naznačil ve svém hodnotícím článku vedoucí sekce historie a
sběratelství p. František Bartoněk, chtějí členové této sekce od jarních
měsíců zahájit sběr exponátů pro zřízení vesnického muzea.
Drobné předměty a dokumenty, jež mohou zdejší sbírky obohatit,
lze přinášet do místní knihovny každé pondëlí v době 17.oo-19.oo
hod. již od února. Plošné dokumenty (např. foto) budou oskenovány a
zase navráceny majitelům. Rozměrnější
předměty (včetně zemědělského nářadí či
strojů) bude pak možno předávat od 15.
března v prostorách stodoly nad č.p. 74 (za
Šenkovou kaplí). Přesný rozpis doby odběru
větších předmětů upřesníme v příštím čísle
Zpravodaje. Rozměrnější exponáty chceme
postupně uvádět do co nejlepšího stavu (restaurovat), aby byly připraveny k vystavení.
Projděte si tedy, vážení čtenáři, svá alba,
nakoukněte na půdy a také do stodol, kde všude by se mohly nacházet
případné muzejní exponáty. Možná při jarním úklidu objevíte i úplné
poklady, které k minulosti naší obce mají co říci.
(red)

POZVÁNKA NA MASOPUST 2015
Podobně jako vloni, také letos chceme ve spolupráci s SDH Šumvald
a Blahákovým hostincem zorganizovat bohatý masopustní program.
Jeho přípravy a realizace se tentokrát již
v plném rozsahu ujala sekce zvyků a tradic.
Přijměte, vážení čtenáři, následující pozvánku, kterou vás vedoucí této sekce p.
Štěpán Wiedermann zve k účasti na Šumvaldském masopustu.

V sobotu 28. února
2015 bude od 9.00 hod
naší dědinó procházet
skupina tradičních masopustních maškar, doprovázená harmonikářem a
alegorickým vozem. Trasa
letos začíná od dolního
konce obce a vede přes Chalópka na horní konec.
Až do odpoledních hodin budou maškary vcházet do jednotlivých
stavení a v duchu starých tradic budou přát hospodářům a hospo-

dyňkám úspěšný rok. Samozřejmě to bude pěkná prča, tak jako loni.
Počítáme s Vaší podporou a připravením něčeho na zub a do hrdla.
Oplatíme Vám to krásným zážitkem. Při obchůzce vesnicí budou také
rozdávány pozvánky na odpolední vystoupení s dobrovolným příspěvkem na masopustní masky.
Ale to zdaleka není všechno. Na masopustní obchůzku obcí totiž,
tak jako loni, naváže v 17.oo hod - tentokrát v sále Blahákova hostince
scénické vystoupení nazvané PORÁŽKA KOBȆLȆ.

Po humorné zvykoslovné
podívané bude zahájen tradiční maškarní karneval.
Jeho program obohatí ve
20.oo hod. scéna pohřbívání basy s veškerou parádou, co k tomu patří, včetně vystoupení smutečních
hostů. Také soutëž masek a
bohatá tombola jistě přispějí k dobré náladě. Za
sdružení Pulchra Silva přeji
všem krásnou masopustní
zábavu.
ŠW

KALENDÁŘ AKCÍ PULCHRA SILVA ÚNOR - BŘEZEN:
So 21. 2. - Valná hromada ZZS Šumvald (od 14.oo hod., sál hostince)
So 28. 2. - ŠUMVALDSKÝ MASOPUST (jeho program tvoří 3 části)
- průvod masek obcí (9.oo-15.3o hod., zač. z dolního konce obce)
- Porážka kobêlê ( scéna v sále Blahákova hostince v 17.oo hod.)
- Maškarní karneval s pohřbivanim basê (kolem 20.oo hod.)
Ne 22.3. - Valná hromada Pulchra Silva (v 16.oo hod., sál hostince)
…………………………………………………………………………………………………………
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