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Listopadový Zpravodaj, vážení čtenáři, věnujeme zvláště první
ČERTÍ ŠARÁDĚ. Šlo o setkání čertů a ďáblů, které je místní obdobou
tradičních Krampuslaufů, známých především z německy mluvícího
prostředí. Rozhodli jsme se vyzkoušet, zda se tady mohou v zábavném
klání pro pobavení přihlížejících prezentovat zdejší čerti.

JEDNÁNÍ V SEKCÍCH
Před listopadovou Radou Pulchra Silva, jejíž program byl zaměřen
na přípravu plánu činnosti našeho o.s. v roce 2016, se uskutečnily
schůzky vedení všech tří sekcí, jejichž cílem byly právě návrhy akcí.
Vedení sekce turistiky a cestovního ruchu, které vždy samostatně
plánuje vlastní aktivity, se sešlo již 5. listopadu. Po zkušenostech
předchozích let připravilo na každý měsíc od dubna a mimo červenec
vždy jeden cyklovýlet (celkem 5) a pro Zájmové zájezdové sdružení
čtyři zájezdy. Dva z nich jsou definitivní (25.6.- Klimkovice, Helfštýn a
16.7.- Slovensko). Mezi zájezdy do Polska nebo vých. Čech se
rozhodne na valné hromadě; zvolený se pak uskuteční 27.8.
Ve spolupráci se sekcí historie a sběratelství je připraven také jeden
pěší a jeden kombinovaný výlet. První se uskuteční v květnu; směřuje
do údolí Markova a bude spojen i s čištěním studánky. Druhý míří 10.
září na Sovinecko. Zvažuje se také společné uspořádání turistického
pochodu „Krajem Pulchra Silva“. Sekce bude dál podporovat dlouhodobé cíle v oblasti cestovního ruchu (naučná stezka, vesnické muzeum
či publikační činnost) a zapojí se do společných velkých akcí. Ve vedení
sekce vystřídá F. Heřmanovského, jenž sekci tři roky velmi odpovědně
vedl, paní Jarmila Ševčíková.
Vedení sekce zvyků a tradic, které se sešlo 10. listopadu už pod
novou předsedající Monikou Gállovou, schválilo v roce 2016 samostatné uspořádání již tradičního Masopustu. Tentokrát jej bude tvořit jen
průvod masek a „Porážka Kobyly“. Namísto maškarního karnevalu,
jímž masopustní veselí předchozí dva roky končilo, pak sekce navrhla
uspořádat společný ples Pulchra Silva. Sekce se zapojí do uspořádání
osvědčených společných akcí: Dýňobraní (aneb „Plócarfest“) či Čertí
šarády. Návrhy na hody či dřevosochání nebyly schváleny.
Sekce historie a sběratelství potvrdila na schůzce svého vedení výraznou aktivaci své činnosti. Po dobrých ohlasech na Sborník Pulchra
Silva 2013-2014 se bude v druhém pololetí příštího roku chystat také
vydání sborníku pro léta 2015-16. Sekce chce v příštím roce vlastními
silami za předpokládané podpory ObÚ rekonstruovat již téměř zničenou kapličku nad Břevencem. Současně bylo přijato rozhodnutí o tom,
že ve třech termínech (duben, červenec a říjen) bude započato se sbírkou exponátů (i rozměrných) pro chystané vesnické muzeum. To jsou
velmi zásadní a potřebné kroky, přímo naplňující cíle našeho sdružení.
Je velmi důležité získat pro jejich naplnění také veřejnost.
Sekce připravuje také minimálně jednu besedu z oblasti historie,
která však bude tematicky i termínově upřesněna dodatečně. Všechny
již stanovené termíny akcí Pulchra Silva najdete v šumvaldském kalendáři, jenž se v těchto dnech z iniciativy ObÚ chystá k vydání.
JK

Vedle toho přinášíme zprávy z jednání jednotlivých sekcí našeho
občanského sdružení, se zaměřením na návrhy aktivit do plánu práce
sdružení v roce 2016. Chybět nemůže informace o Sborníku Pulchra
Silva 2013-2014 a jako v každém zpravodaji zde najdete i kalendářní
plán nejbližších aktivit o.s., vč. pozvánky na lednovou valnou hromadu.

ČERTÍ ŠARÁDA
v sobotu 28. listopadu
Tento „ŠȎMVALDSKÉ KRAMPUSLAUF“ byl podobně jak dýňobraní
velkým „krokem do neznáma“. Jako pořadatelé jsme vůbec netušili,
s jakým ohlasem se mezi aktéry i mezi návštěvníky tato akce setká.
Proto jsme pro první, nebo spíše nultý ročník, uvítali možnost přidání
této akce k zaběhlé a osvědčené zabíjačce s rozsvícením vánočního
stromku, což každoročně organizuje SDH Šumvald.
Je známo, že čeští čerti jsou proti rakouským krampusům učinění
kliďasové. Ti rakouští se předvádí podle hesla: čím víc rámusu, tím líp.

Pak už se návštěvníkům všichni čerti či krampusové představili. Byl
to silný zážitek. Za hlomozu, troubení, rachotu zvonců, blikání a
dokonce i přitažení ohně v koši se předvedly tři čertí skupiny. Mezi
diváky byli vybráni odpovědní porotci, kteří vystoupení hodnotili body
na velkých tabulích. Výsledné pořadí: Dolňáci
28 bodů
Horňáci
22 bodů
Sukolomáci 20 bodů.
Skupiny krampusů postupně vystoupily i na tribunu, aby převzaly
odměny od pořadatelů, a aby si je mohli zájemci z řad diváků vyfotit.
Ještě dlouho pak dozníval příjemný ruch kolem čertů, kteří se volně
proplétali mezi přítomnými.
Všichni, kdo se do Čertí šarády v maskách čertů zapojili, zaslouží za
svou odvahu jít do nevyzkoušené akce a „nést tak svou kůži na trh“
opravdu velkou pochvalu. Slíbili si sejít se za rok znovu, a to ještě
v podstatně větším počtu. Aby se mohly předvést všechny původně
domluvené skupiny, bude ale nutné změnit termín šarády a její závěr
přesunout na stadion. Pořadatelé tedy mají co řešit!
Tradiční součástí jejich kostýmů jsou proto burácející kravské zvony a
rachotící řetězy. A jako by nestačilo, že strach nahání už jejich vzezření, nosí s sebou pekelníci různé metly, pruty nebo koňské žíně,
které rozhodně nenechávají zahálet a šlehnou každého, kdo se jim
připlete do cesty. K tomu, aby byl zdejší běh ďáblů tak působivý jako
třeba v Rakousku, máme ještě daleko. Ale i tak se naši čerti divákům
na první šarádě líbili. Svědčí o tom ohlasy na jejich vystoupení. Hasiči
pak připravili Čertí šarádě velmi dobré podmínky. Díky stylovému
doplnění prostoru hořícími kmeny, ozvučení, improvizované tribuně a
nasvícení zde byla vytvořena potřebná atmosféra.
Počítali jsme s prezentací šesti čertích skupin, ale kvůli kolizi s termíny jiných akcí v regionu se bohužel postupně omluvila tři očekávaná
seskupení ďáblů z Břevence, Pískova a Červenky. Nakonec se nám tedy
předvedly jen tři čertí skupiny, ale i tak byl ohlas šarády velmi dobrý.
Aktéři šarády se scházeli zhruba od 16 hod. v prostorách sokolské
klubovny, kde se ustrojili a namaskovali do čertího vzezření. Dojela i
skupinka ze Sukolomi. Šumvaldští krampusáci je doplnili a sami se
rozdělili na dvě části. Přestože nejvíce bylo Chaloupňáků, domluvili se
na označení Horňáci a Dolňáci. Některé masky vypadaly jako dobráčtí
„Trepifajkslové“, ale z většiny „Belzebubů“ či satanášů šla přímo hrůza.

Kolem 17 hod. vlastní šaráda propukla v prostoru za hasičárnou,
jenž byl nazvučen a osvětlen a kde vyrostly dva stany i malé pódium.
Moderátor tu přivítal všechny diváky a vysvětlil jim, co vlastně mohou
od Čertí šarády očekávat. Publikum pak uvítalo samotného svatého
Mikuláše. Tento důstojný světec doprovázený dvojicí krásných andělů
sem přijel na originálním povozu, který táhlo speciální „hasičské
spřežení“. Mikuláš všechny pozdravil a ochotně dal souhlas ke vstupu
pekelníků do vsi. Dokonce jim vyjel v ústrety, aby krampusáky poučil,
že mohou trestat pouze duše hříšné.

Za perfektní podmínky pro letošní „nultý ročník“ šarády, ale
vlastně i celou zabíjačku a rozsvícení vánočního stromu, si zaslouží
absolutorium členové SDH, na kterých ležela technická příprava celé
akce. Děkujeme hasičům za vytvoření potřebné atmosféry a bohaté
zabíjačkové občerstvení pro zúčastněné čerty.
J.K.

SBORNÍK PULCHRA SILVA
Minulý měsíc vyšla publikace, která čtenářům přibližuje první dva
roky činnosti našeho sdružení a přináší i řadu článků z historii tohoto
kraje, o zdejších tradicích, pověstech a činnosti šumvaldských spolků.
Najdete tu však také řadu článků humorných, včetně těch o místním
hanáckém nářečí.
Sborník se prodává na akcích našeho občanského sdružení, je však
k dispozici též v místních knihovnách
Šumvald a Břevenec, v infocentrech
Uničov i Litovel či v Blahákově hostinci. Ke koupi je za 100,- Kč; a je o něj i
dostatečný zájem. Vždyť v tuto dobu
už je prodána polovina výtisků. To
svědčí o tom, že jde o zajímavé
počtení, ale i vhodný dárek zvlášť pro
zdejší patrioty.
red.
--------------------------------------------

KAL ENDÁŘ AKCÍ PULCHRA SILVA:
So 12.12. - Zájezd ZZS Šumvald do adventní Budapešti
So 9.1. - Valná hromada Pulchra Silva, o.s. (včetně ZZS Šumvald)
sál Blahákova hostince - začátek ve 14.oo hod. ---------------------------------------------------------------------------------------------

ZPRAVODAJ o.s. PULCHRA SILVA, je pravidelný
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