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LEDEN 2017
Lednovým číslem Zpravodaje vstupujeme, vážení čtenáři, už
do pátého ročníku vydávání tohoto měsíčníku, stejně jako naše
sdružení Pulchra Silva do pátého roku své existence. Začíná rok
2017 a tak můžeme našemu regionálnímu spolku popřát, aby

NEJEN ČERTÍ ŠARÁDA….
Minulé číslo Zpravodaje
přineslo zprávu o průběhu
Čertí šarády, která se v tomto
rozsahu uskutečnila poprvé.
Čtenář, který nebyl na akci,
byl článkem informován o její
atraktivnosti. Je možné, že se
příští rok k návštěvě „čertí
show“ také rozhodne. Potud
je jistě všechno v pořádku. Je
ale možné, že někoho, kdo si
o Čertí šarádě přečetl, nebo ji
přímo viděl, napadne, kolik úsilí je potřeba k tomu, aby se tato
akce mohla vůbec uskutečnit. Kolik obětavých pořadatelů, ale
také „kostymérů, maskérů či amatérských herců“ je k tomu
potřeba. Konečně, obdobné je to při každé jiné takto rozsáhlé a
pro širokou veřejnost určené akci, např. při Barevném víkendu
či Dýňobraní (Plócarfestu).
Akce se nakonec nad očekávání povedla; přišlo hodně
diváků a většinou byli velmi spokojeni s připraveným bohatým
programem. Pořadatelé se pochválí, čerti přislíbí, že příště snad
přijdou zas, a vše by na rok mohlo zase usnout. Je tu však stále
hodně těch „ale..“! Samozřejmě, že se jako při každé podobné
aktivitě ozvou také kritikové: „Proč se to neudělalo jinak? Proč
tam toho nebylo víc nebo míň? To a to by se mělo udělat líp…“.
Chceme-li tuto akci uspořádat znovu příští rok, a vzhledem
k úspěchu prvního ročníku by si to šaráda evidentně zasloužila,
musíme se jako pořadatelé
vyrovnat i s řadou úskalí,
které s tím přímo souvisí;
tak například termín akce.
Je jasné, že šarádu nelze
pořádat jindy než na
začátku adventu. Ale ve
všech obcích právě v tuto
dobu bývá i rozsvěcování
vánočních stromů, u nás

se členům sdružení dařilo i nadále naplňovat jeho poslání a cíle.
Úvodem se vracíme v úvaze k Čertí šarádě, hlavní zprávou jsou
informace z valné hromady a chybět nebude ani pravidelná
rubrika s pozvánkou na nejbližší akce sdružení v roce 2017.

v Šumvaldě navíc také již tradiční
zabíjačka. A to je velký problém. Je
zřejmé, že když necháme původní
datum šarády na 2. prosince 2017,
tak nastane kolize termínů. Nelze
pak tedy počítat s plnou účastí
přespolních čertů, ale ani místních
pořadatelů nebo čertů (mnozí jsou
jako hasiči zapojeni do zabíjačky).
To by snad mohlo vyřešit posunutí
Čertí šarády o týden pězději - na
sobotu 9. 12. Čím víc se ale termín
přiblíží vánocům, tím těžší pak zas
bude zajistit dostatek pořadatelů před těmito největšími
rodinnými svátky. Zajistit dostatek pořadatelů a organizátorů
je tedy stále zcela zásadní otázkou a úkolem.
Z této úvahy o volbě termínu akce je již zřejmé, jak náročné
a odpovědné je zajistit dostatek účinkujících ale i pořadatelů na
takovéto akce. A to neuvádíme, jak těžké je zajistit například
běžné či dokonce speciální občerstvení pro tak početné diváky,
nebo tolik potřebné pořadatele. Je tedy na místě poděkovat
všem, kdo jsou ochotni věnovat čas a úsilí (zvláště v tvrdých
zimních podmínkách) hladkému průběhu obdobných aktivit.
Pro většinu akcí platí, že hlavní organizační zátěž táhne vždy
jen pár nadšenců. Ale donekonečna na to spoléhat nelze. Proto
se obracíme na další možné pořadatele, patrioty a ochotné
spolupracovníky, kteří nám mohou pomoci při pořádání nejen
velkých akcí (typu Plócarfest nebo Čertí šaráda), ale také při
plnění jednoho z hlavních cílů Pulchra Silva, kterým je zřízení
regionálního muzea, s jehož přípravou letos počítáme.
Uvítáme každého, kdo je ochoten pomoci po organizační či
praktické stránce - při jednorázových akcích, při sestavování
scénářů jednotlivých expozic nebo při přestavbě bývalé sýpky
na zamýšlené muzeum. Náš záměr je ambiciózní a pro obec
velmi přínosný. Bez široké podpory všech členů sdružení a celé
široké veřejnosti však není realizovatelný. Za velmi důležité
považujeme zvlášť zapojení mladších zájemců, představujících
perspektivu pro naplnění tak dlouhodobého úkolu, jakým
zbudování vesnického muzea je. Předem děkujeme.
JK

ZÁVĚRY VALNÉ HROMADY
Valné hromady, která se uskutečnila v sobotu 7. ledna 2017
v sále Blahákova hostince, se zúčastnilo 77 členů Pulchra Silva.
Program valné hromady zahrnoval obvyklé body.
V úvodním hodnocení činnosti spolku za rok 2016 konstatoval předseda sdružení Mgr. Jaroslav Krestýn, že vedle řady
dlouhodobých aktivit, jež prezentují hlavně snahy o vytvoření
muzea, naučné stezky či vydávání periodických tiskovin, se
v minulém roce podařilo zorganizovat 17 jednorázových akcí
z původně dvaceti plánovaných. Vedle společných aktivit
celého sdružení se uskutečnilo také 8 akcí připravených sekcí
turistiky a cestovního ruchu (vč. 3 zájezdů ZZS), 3 akce sekce
historie a sběratelství a 2 větší akce sekce zvyků a tradic.
Neuskutečnil se turistický pochod „Krajem Pulchra Silva“, jedna
sbírka exponátů pro vesnické muzeum, jeden z cyklovýletů a
říjnová beseda o historie obce. Prakticky všechny akce (zvláště
ty větší) se setkávaly se značným zájmem veřejnosti a byly tak
předsedou spolku vesměs kladně hodnoceny.
Zprávu o hospodaření za rok 2016 přednesla hospodářka
sdružení B. Čechová; součástí zprávy byla i bilance Zájmového
zájezdového sdružení. Celkové příjmy spolku činily 191.714 Kč a
výdaje 131.512 Kč. Podobně jak hodnocení práce i hospodářská
zpráva byla valnou hromadou bez připomínek schválena.
Pro činnost Pulchra Silva v roce 2017 mělo zásadní význam
schválení plánu práce. Byl k dispozici v tištěné podobě a s jeho
drobnými změnami účastníky seznámil předseda J. Krestýn.
Mimo hlavního úkolu, jímž je převzetí objektu sýpky a zahájení
její rekonstrukce na muzeum, zahrnuje plán činnosti celkem 14
aktivit. Dvě z akcí (Šômvaldské masopust a Pyžamové ples)
zajišťuje sekce zvyků a tradic, 7 akcí organizuje sekce turistiky a
cestovního ruchu (jde o čtyři cyklovýlety a tři zájezdy ZZS). Mezi
společně zajišťované aktivity patří především ty osvědčené:
Plócarfest a Čertí šaráda, navíc pak v květnu odhalení pamětní
desky na domě rodiny Lehárových a novinkou bude i zářijový
Turistický pochod krajem Pulchra Silva.

Plán činnosti byl v této podobě odsouhlasen. Věříme, že se
jej podaří realizovat a do všech chystaných aktivit se zapojí co
nejvíce zájemců i návštěvníků. Schválen byl také vyrovnaný
rozpočet sdružení pro rok 2017 ve výši 178.000,- Kč. Ten vedle
uvedených dílčích aktivit zahrnuje také vydání Sborníku
Pulchra Silva za léta 2015 až 2016.
V diskuzi směřovala řada dotazů na starostu obce Ing, Josefa
Šenka. Týkaly se dokončení cyklostezky, chystaného vodovodu,
pokračování naučné stezky obcí a hlavně postupu při zřízení
zdejšího regionálního muzea. Během následné fotoprezentace
ze zájezdu ZZS do podhůří Beskyd se účastníkům podávalo i
malé občerstvení.
Poznávací zájezdy připravené Zájmovým zájezdovým sdružením se každoročně setkávají s velkým zájmem členů. Pro rok
2017 byly v návrhu připraveny tyto tři možnosti:
a/ červnový zájezd na jihozápadní Moravu (Třebíč, Jaroměřice
nad Rokytnou, Moravský Krumlov a Ivančice)
b/ červencový z. do polského Klodska (Králíky, Wambierzice,
Walbrzych a Swidnica)
c/ srpnový - do okolí Brna (Špilberk, Brněnská př., hrad Veveří).
Podáním přihlášek na uvedené zájezdy (vždy kolem 30)
projevili zúčastnění svůj zájem. Zcela závaznými se stanou po
zaplacení úhrady v termínu 11.- 12. května.
Závěry valné hromady Pulchra Silva 7.1. 2017

red.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------….--------------------------------------------------------------

KALENDÁŘ AKCÍ PULCHRA SILVA:
So 4. 3.
So 11.3.

- Šumvaldský masopust s průchodem masek vesnicí
- Pyžamový ples, sál Blahákova hostince, od 19. hod.
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