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Také v nejkratším mësíci roku byly aktivity Pulchra Silva o.s. dobře
viditelné. Hned začátkem mësíce se uskutečnila již tradiční masopustní
férie, „ŠȎMVALDSKÉ MASOPUST“. Tomu, vážení čtenáři, pochopitelnë
vënujeme nejvíc prostoru také v tomto čísle Zpravodaje Pulchra Silva.

MASOPUST
K stanovení termínu masopustu potřebujeme kalendář s lunárním
cyklem, jenž určuje i datum Velikonoc. Jarní rovnodennost je 21.
března a Boží hod velikonoční připadá vždy na první nedëli po jarním
úplňku. Letos první úplnëk vychází na pondëlí 23. března a Boží hod
tedy bude v nedëli 27. března. Od pondëlí 28. března odpočítáme 40
dní a získáme datum Popeleční středy, jež zahajuje předvelikonoční
půst. Začátek masopustu vychází v tomto roce na 17. února.
Letos jsme si to pohlídali a šumvaldský masopust jsme naplánovali
už na sobotu 6..února. Členové Pulchra Silva - sekce zvyků a tradic
spolu s hasičským sborem a Blahákovým hostincem tedy uspořádali již
potřetí masopustní veselici tvořenou průvodem maškar obcí a dvojicí
zvykoslovných obřadů: „Porážkó Kobêlê a Pochovávanim Basê“.

Průvod masek i obë již tradiční zvykoslovné scény se vydařily a líbily
se. Na úspëšnou akci bychom chtëli navázat 5. března Pyžamovým
plesem. Všechny, kdo se chtëjí dobře pobavit, srdečnë zveme. Aktivity
připravené na duben představujeme v tradiční rubrice Kalendář akcí.
Masopustní průvod pak postupuje tradičnë. Ve staveních, kde nás
vítají, zdraví hospodáře s hospodyní nejdřív Laufer s Nevëstou, Mlynář
popřeje bohatou úrodu, Medvëd se zmítá Medvëdáři na provaze,
Kominík nabídne nadstandardní vymetení komínů, Starosta se poptá
na zdraví, Cikánka s Plačkou tancují v rytmu harmoniky, Hasič poctivë
hasí (žízeň), Kat se Smrtkou nad vším bdí a všichni okolo zpívají a
náramnë se baví. Jak vesele průvod začal, tak pokračuje dál.

V každém stavení nás čeká bohaté pohoštëní. Sladké koblížky nebo
bábovka, voňavé uzené či klobása a mnoho jiných dobrot se na nás
smëje z tácků, talířku i štamprlat našich hostitelů. Nezapomínáme ani
na naše nejmenší, kteří nás doprovází a dëlají společnost „rozverné
Kobêlê“. Občas posedíme, pro dobrou náladu zatancujeme a zazpíváme. Vedle obou harmonikářů tvrdí muziku také vozembouch a buben.
Masky se začínají scházet v hojném počtu hned ráno u hasičské
zbrojnice. Pár drobných úprav kostýmů, osedlání neposedné „Kobêlê“,
jenž nás doprovází na alegorickém voze, a můžeme vyrazit. Vůz máme
ovëšen barevnými řetëzy a vyzdobený obrázky, které vytvořily dëti ze
školní družiny. Vlečku kryje nová střecha, jež všechny chrání před
nepřízní počasí. V 9 hod. začíná průvod masek „Na Chalópkách“.
Spolu s dvojicí mladých, ale už zkušených harmonikářů jdeme
nejdříve navštívit manžele Ottovy. Laufer s Nevëstou oslovují paní
domácí a ta nás s otevřenou náručí zve do domu na bohaté
občerstvení. Dozvídáme se, že manželé Ottovi již oslavili 65 let
společného života. Všichni jim gratulujeme a přejeme do dalších
společných let mnoho štëstí a zdraví.

Tak pokračujem celou
vesnicí - z „Chalópek“ na
dolní a pak i horní konec.
Občas jsme ale nuceni
využít alegorického vozu,
na kterém si můžeme
odpočinout a nabrat
nové síly. Průvod končí
v 16 hod. až na horním
konci obce.
Všem, kdo nás pozvali
do stavení a pohostili,
patří velké díky. Rádi
jsme se s vámi pobavili a
už teď se tëšíme na
návštëvy v příštím roce.
Také
dëkujeme
za
finanční a vëcné dary.
Slibujeme, že v příštím
roce se mezi námi objeví
nová maska, na kterou
jste tím přispëli.

Po dlouhém a náročném dni
se naše „rozverná Kobêla“
přesunula na sál Blahákova
hostince. V 17 hodin jsme jí pod
tíhou stížností a kritiky občanů
„sťali hlavu“. Ale jak káže dávný
obyčej, porážka končí zázrakem,
kdy nám potrestaná hříšnice
znovu ožije. Taková vëc se ale
musí pořádnë zapít, a tak si na
její zdraví všichni přiťukneme.
Veselí pak zdárnë pokračuje.
Dobrá hudba, o niž se opët stará
Jarda Šenk, se již line celým
sálem a nenechá nikoho dlouho
sedët na židli. Za chvilku veselí tanečníci zaplní parket.
Zpestřením večera je opët
kolo štëstí. Dëti zde mohou
vyhrát sladkosti; pëkné ceny
jsou ale samozřejmë připraveny
také pro dospëlé - hlavnë kapka
nëčeho ostřejšího. Losování bylo
navíc
doprovázeno
velmi
vtipnými komentáři, jež výraznë
rozhýbaly nejednu bránici.
Jako každým rokem, tak také
letos jsme pohřbívali „kmotrô
Basô“, což je nezbytná součást
masopustního zvyku. Hasiči sem
přinesli na marách „tetkô
Břôchobručnô“. Nad nebožkou
truchlily plačky a farář při tom
shrnul události na dëdinë za
loňský rok. Scénka se povedla,
nebyla dlouhá a mëla i lehký
nádech humoru.

To byl poslední bod programu celého náročného dne. Všichni
účinkující a zúčastnëní zaslouží velkou pochvalu za to, že zvládli
vysilující pochod celou vesnicí, a navíc dokázali až do pozdního večera
skvële pobavit všechny přítomné diváky..
Ještë jednou srdečný dík všem maskám, hasičům za podporu a velké
podëkování za zázemí Blahákova hostince. Co je však hlavní: Obnovit a
udržet tuto dávnou a krásnou tradici by se nám jistë nepodařilo bez
tëch, kdo nás přivítali a pohostili ve svých staveních, nebo nás
jakýmkoli způsobem při ŠUMVALDSKÉM MASOPUSTU podpořili.
Vëříme, že se díky tomu masopustní zvyky u nás udrží i do budoucna.
M. Gállová/foto J. Chlebníček

PYŽAMOVÝ PLES
Ponëkud rozverný a nevázaný bude jistë i PYŽAMOVÝ PLES v sobotu
5. března, který naše občanské sdružení zorganizovalo jako zřejmë
první taneční zábavu tohoto typu v Šumvaldë. Ač zde půjde o úplnou
novinku, pořadatelé vëří, že právë tento ples přiláká nejen četné
tancechtivé, ale i mnohé milovníky humoru a dobré zábavy. K tanci a
poslechu hraje kapela TRIGON.
Pozvánku na pyžamový ples jsme zveřejnili už v minulém zpravodaji.
V dobë vydání a distribuce tohoto čísla bude se vší pravdëpodobností
již po termínu plesu. Zprávu o nëm najdete v příštím čísle našeho
mësíčníku. Doufáme, že jste nezaváhali a na zdejší první pyžamový
ples jste se vydali, ať už v pyžamu nebo bez nëj.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KALENDÁŘ AKCÍ PULCHRA SILVA:
So 5.3. - Pyžamový ples (sál Blahákova hostince) zač. ve 20 hod.
So 9.4. - 1. sbírka exponátů pro vesnické muzeum (9.oo-17.oo hod.)
So 23.4. - 1. cyklovýlet do Uničova a Úsova (odjezd v 9.oo hod. od KD)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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