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Vážení čtenáři, v tomto čísle Zpravodaje se ještě vracíme k velmi
úspěšnému MASOPUSTU – konkrétně k druhé části programu, která
se uskutečnila v sále Blahákova hostince. Připomeneme zde PORÁŽKȎ
KOBȆLȆ a samozřejmě i masopustní karneval s POHŘBIVANIM BASȆ.

Na druhé stránce se pak budeme věnovat také valné hromadě
Pulchra Silva, která se uskutečnila v neděli 22. března. Důležitý závěr
jejího jednání bude znamenat i změnu termínu příští valné hromady
občanského sdružení. V závěru nechybí ani plán činnosti na duben.

ŠUMVALDSKÝ MASOPUST 2015
Po již v minulém Zpravodaji popsané masopustní obchůzce obcí
následovala podobně jako vloni také PORÁŽKA KOBȆLȆ. Zatímco vloni
se tato zvykoslovná scéna odehrávala venku, tentokrát zvolili členové
sekce zvyků a tradic, kteří masopustní program sami připravili, prostor
sálu. Diváci si tak představení mohli prohlédnout z těsné blízkosti.

Velice vítaným zpestřením celého večera bylo kolo štěstí, zprvu
určené pro ty nejmenší. Posléze bylo možné vyhrát i zajímavější ceny
pro dospělé. Výherci se mohli těšit z koleček hnoje, domácí slivovice,
láhve šampaňského a spousty dalších zajímavých cen. Později došlo
také na pohřbívání basy v rámci maškarního karnevalu.
Ten již tradičně masopustní veselí zakončuje a právě POHŘBIVANI
BASȆ je vždy jeho velmi významnou součástí. Tento zvyk symbolizuje
blížící se konec nevázaného veselí a začátek postního období před
velikonocemi. Basa Břuchobručna se tak vždy stává symbolem končící
zábavy. Šumvald tento zvyk obřadného loučení s basou a celého
symbolického pohřbu viděl vloni po letech prvně.
Podobně jako vloni jsme mohli i tentokrát v této krátké divadelní
scéně vidět několik zajímavých masopustních postav:

Působivá scéna, v níž je kobyla „za své hříchy“ nejdříve odsouzena
a potom i poražena, aby pak opět kouzelně ožila, se tentokrát shodou
okolností velmi přiblížila realitě. Figurína kobyly se totiž pod mnohými
jezdci skutečně zřítila. No a tak z toho byla docela pěkná šlamastika.
Všichni se pochopitelně moc dobře bavili.

Hasiče nesoucí máry s basou, plačky upřímně truchlící nad „nebožkou“
nebo pana faráře s jeho nezapomenutelným proslovem. Byl kratší než
vloni, ale o to více se v něm hodnotilo a chválilo vše, co se v naší obci
minulý rok událo.
Neodmyslitelnou součástí karnevalu jsou vždy masky. Těch se letos
sešlo ještě víc než vloni. Ty nejlepší masky byly na závěr odměněny. Za
zmínku stojí především sestava padající domino, trošku přerostlé
miminko, hokejista, břišní tanečnice a spousta dalších. Celá odpolední
část masopustu s oběma vystoupeními zakončená karnevalem byla
velice úspěšná a velmi pozitivně hodnocena nejen pořadateli, ale co

nás nejvíc těší, také všemi návštěvníky. Poděkování patří také panu J.
Šenkovi, který se po celý večer
staral o hudební zábavu.
Zvládnout tak náročný, téměř
celodenní průchod maškar celou
vsí, pak se podílet na scénických
ukázkách
starobylých
zvyků:
porážky kobyly a pohřbívání basy;
a navíc být v plné kondici při
následné karnevalové tancovačce,
to už je pořádný zápřah.

přehled byl uveden v únorovém Zpravodaji. Schválen byl i rozpočet na
tento rok. U největších chystaných akcí se upřesnily termíny konání:
ZLATONOSNÝ HÁJ (12.9.), DÝŇOBRANÍ (24.10.) A ČERTÍ ŠARÁDA
(28.11.). Plán výletů a zájezdů připravených sekcí turistiky a cestovního ruchu byl beze změn k dispozici ve vytištěné podobě.
V diskuzi vystoupil místopředseda sdružení, František Bartoněk ml.,
s informací o členské základně Pulchra Silva. Štěpán Wiedermann,
předseda sekce zvyků a tradic oznámil, že z pracovních a rodinných
důvodů nebude v činnosti dál pokračovat. Je to velká škoda, protože
za jeho vedení sekce velmi dobře pracovala, dokázala plnit i náročné
úkoly, v poslední době i zcela samostatně. Za jeho práci mu děkujeme.
Z jednání Rady Pulchra Silva o.s. vzešel návrh, aby se příští valná
hromada uskutečnila v dřívějším termínu (listopad 2015 - leden 2016),
aby se mohly důležité body projednávat bez zpoždění. Vždyť akce do
kalendáře se zadávají již v prosinci a o dotace se žádá v lednu. Navíc
tu padl také návrh, aby se obě valné hromady (Pulchra Silva i ZZS)
uskutečnily současně. Rada sdružení oba návrhy projedná.
Po občerstvení všech přítomných dobrým gulášem následovalo
promítnutí prozatím pracovního sestřihu videodokumentu z poslední
velké akce – ze ŠUMVALDSKÉHO MASOPUSTU. Tím byl program valné
hromady ukončen.

Všem aktérům, kteří se tu do prakticky celodenního masopustního
programu zapojili, chceme poděkovat. Jejich zásluhou se daří udržovat
tento pěkný lidový zvyk a stále jej zpestřovat a obměňovat.

VALNÁ HROMADA PULCHRA SILVA
V neobvyklém termínu – v neděli 22. března – se uskutečnila valná
hromada našeho občanského sdružení. Její jednání, kterým náš spolek
vstoupil do třetího roku své činnosti, bylo připraveno na předchozím
jednání Rady Pulchra Silva (11. března).
Po obvyklém zahájení byli za dlouholetou činnost v oblastech práce
našeho sdružení jmenováni čestnými předsedy Mgr. František
Bartoněk starší a in memoriam Ing. Vladimír Vepřík. Toto jmenování
chápeme jako skromné ocenění jejich dlouholeté a záslužné činnosti,
za což ještě jednou srdečně děkujeme.
Výroční zprávu o činnosti Pulchra Silva za uplynulý rok přednesl
předseda sdružení Mgr. Jaroslav Krestýn. Ocenil v ní množství, efekt a
také dobrý ohlas akcí, které se podařilo uskutečnit a tak zviditelnit naši
obec i tento region. Mezi jednorázovými akcemi vyzdvihl zvláště vůbec
nejnáročnější projekt minulého roku – Barevný víkend a stručně shrnul
úspěšné aktivity jednotlivých sekcí. Konstatoval, že se daří spolupráce
s vedením obce (chystaná další etapa naučné stezky, předpokládané
vztyčení soch a také interaktivních prvků, brzká instalace pomníku A.
Balcárka aj.), stejně jako s mnohými dalšími spolky, organizacemi či
institucemi. Daří se také propojení v rámci regionu někdejšího panství,
nacházíme společný program se spolky nebo sdruženími okolních obcí.
Vedle Břevence jde zvláště o Dolní Libinu a Horní Sukolom.
Poukázal zde ale také na některé dlouhodobé cíle, jichž se dosud
občanskému sdružení nepodařilo dosáhnout. Spolek dosud postrádá
prostory pro vlastní činnost, zvláště pak pro vznik muzeální expozice.
Nepodařilo se vydat připravený Sborník Pulchra Silva, k čemuž by mělo
dojít v letošním roce. Práci spolku by též prospěla stabilizace ve vedení
jednotlivých sekcí a také doplnění členské základny některých sekcí.
Zprávu o hospodaření občanského sdružení přednesla jednatelka
Bohumila Čechová. Konstatovala efektivnost činnosti spolku v roce
2014, když příjmy překročily výdaje o 20.736,71 Kč. Zpráva revizní
komise správnost údajů potvrdila.
Valná hromada schválila plán činnosti na rok 2015 a to jak v oblasti
dlouhodobých aktivit, tak připravených jednorázových akcí. Jejich

KALENDÁŘ AKCÍ PULCHRA SILVA - DUBEN:
Čt 2.4. - Klapači (doplnění vybavení klapačských skupin)
Čt 23.4. – Rada Pulchra Silva (Blahákův hostinec v 18.oo hod.)
So 25.4. - I. cyklovýlet ( Rešovské vodopády a Horní Město)
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