ROČNÍK VI.
ČÍSLO 1
LEDEN 2018
Vážení čtenáři, tímto Zpravodajem zahajujeme již 6. ročník
vydávání pravidelného měsíčníku, kterým se snažíme širokou
veřejnost informovat o činnosti občanského sdružení Pulchra
Silva se sídlem v Šumvaldě. V tomto čísle vám chceme přinést

VALNÁ HROMADA
V SOBOTU 13. LEDNA
Průběh jednání valné hromady
byl zcela tradiční. Již před 14.oo hod.
se v sále Blahákova hostince scházeli
členové o.s. Pulchra Silva a pozvaní
hosté. Hned při vchodu si tu mohli
příchozí kromě úhrady členských
příspěvků podat také přihlášky na
některý ze zájezdů, které připravuje
Zájmové zájezdové sdružení.
Vlastní program valné hromady zahájil místopředseda
spolku František Bartoněk ml. Přivítal členy, čestné předsedy
sdružení i hosty a popřál zdar jednání, kterého se zúčastnilo
celkem 58 členů Pulchra Silva.
Hodnocení činnosti spolku v roce 2017 přednesl předseda
sdružení Mgr. Jaroslav Krestýn. Zpráva, která byla projednána
předem Radou Pulchra Silva (a v písemné podobě byla všem
přítomným k dispozici), byla valnou hromadou bez připomínek
a dalších úprav schválena. Zúčastnění pak vyslechli také zprávu
o hospodaření spolku v uplynulém roce, jež dokládá stejně jako
v předchozích letech dobré finanční výsledky roku 2017.
Zpráva, kterou přednesla jednatelka spolku Bohumila Čechová,
byla zkontrolována a schválena revizní komisí
Pro další činnost občanského sdružení Pulchra Silva je jistě
nejdůležitější plán práce pro rok 2018, zvláště s přihlédnutím
k velmi významným změnám, které lze v následujících letech
očekávat v souvislosti se zřizováním expozic muzea (o nichž
jsme čtenáře informovali v minulých dvou číslech).

informace z valné hromady našeho občanského sdružení a také
z „Pyžamo-papučového plesu“, který se uskutečnil v sobotu 3.
února. Chybět samozřejmě nemůže ani pozvánka na nejbližší
akce, které spolek připravuje na únor a březen.
Plán akcí pro nový rok, který předložil předseda sdružení a jenž
byl také součástí pozvánky, byl bez dalších doplnění schválen.
Důležitým bodem programu valné hromady byla volba Rady
Pulchra Silva. Na základě návrhů jednotlivých sekcí byli za členy
rady zvoleni: František Bartoněk, Martin Čamek, Bohumila
Čechová, František Filip, Monika Gallová, Lukáš Kyselý,
Jaroslav Krestýn, Květoslav Smrček a Jarmila Ševčíková.
S přihlédnutím k tak značnému množství už nyní podaných
přihlášek na zájezdy ZZS, bylo již rozhodnuto, že se všechny tři
plánované zájezdy uskuteční. Oba letní
zájezdy jsou již prakticky obsazeny a jistě
se do podzimu podaří doplnit i poslední
- předvánoční. Přehled přihlášených:
54 zájemců o zájezd do Kutné Hory,
51 zájemců o zájezd na Oravu
a prozatím 25 na adventní Wroclav.
Následně byla otevřena diskuze, v níž vedle několika dotazů,
týkajících se přímo aktivit Pulchra Silva, vystoupil starosta obce,
Ing. Josef Šenk. Pozdravil jednání valné hromady a velmi ocenil
činnost, kterou tento spolek zajišťuje svými aktivitami v rámci
obce (jež stmelují občany) a také při propagaci tohoto regionu.
Zvláště se pak zaměřil na informace o opravách budovy sýpky,
kde má vzniknout regionální muzeum. Vytvoření muzea, které
je nejdůležitějším z dlouhodobých úkolů našeho sdružení, má
plnou podporu obce. Je zřejmé, že bez provedení rekonstrukce
objektu sýpky na podmínky muzea a bez zajištění potřebného
vybavení expozic se při vytváření muzea neobejdeme.
Už v průběhu malého občerstvení byly, stejně jak při všech
předchozích valných hromadách, promítány DVD ze zájezdů
ZZS v roce 2017. Jejich účastníci si mohli připomenout zajímavé
památky, které viděli při zájezdech na jižní Moravu, do Kladska,

nebo do okolí Brna. Mnozí si DVD s prezentacemi zájezdů
objednali, aby si tak mohli připomenout zážitky z cest.
Informace pro čtenáře: Pokud by chtěli prezentace zájezdů
získat i další zájemci, je možné si je přiobjednat na telefonním
čísle redakce Zpravodaje.
Diskuze krátce pokračovala a po promítnutí prezentace ze
zájezdu do Polska byl program valné hromady ukončen. Pak už
se jen sešli členové nově zvolené Rady Pulchra Silva na prvním
jednání, kde prodiskutovali nejbližší akce spolku.
Letošní valná hromada schválila navržený plán činnosti, jenž
přináší řadu změn. Znamená snížení počtu jednorázových akcí a
výraznou preferenci dlouhodobých aktivit. Mezi nimi má zcela
zásadní roli vytvoření muzeálních sbírek, které by měly ukázat
bohatou historii obce i regionu. Objekt sýpky by měl plnit nejen
funkci muzea, ale měl by se stát živým a přitažlivým prostorem,
který obohatí celkový společenký život Šumvaldu.
JK

PYŽAMO-PAPUČOVÝ PLES
V sobotu 3. února se uskutečnila pod tímto názvem úspěšná
masopustní zábava, která navázala na předchozí „Pyžamové
plesy“. Bylo velmi dobrým tahem organizátorů ze sekce zvyků
a tradic, že zvolili dřívější termín (oproti minulým rokům, kdy se
ples pořádal až po Masopustu) a možná i to, že rozšířili název
plesu. Každopádně se tak letos podařilo sál Blahákova hostince
naplnit velmi pestrou sešlostí zajímavě oblečených osob. Byly
zde nejen nejrůznější pyžama a papuče; nechyběly tu ale ani
noblesní župánky, noční čepičky či další vtipné doplňky.

O hudbu se výborně postarala kapela Trigon, takže parket
byl trvale obležen. Pořadatelé tu připravili více než 150 cen.
Jednou z nich bylo sele na chov (domácí miláček) a druhou sele
na maso. Přímé výhry i losování těch nejcennějších cen přinesly
spokojenost prakticky každé dvojici. Všem sponzorům, kteří do
tomboly přispěli, srdečně děkujeme.
Dobrá nálada tu prostě vládla od začátku až do konce. Určitě
se o to zasloužil také fotokoutek Honzy Chlebníčka, který pro
skupinky zájemců zajišťoval nejen nafocení, ale též okamžité
předání snímků. To, jaké při tom vládlo veselí, můžeme vidět na
zde prezentovaných fotkách. Vyhodnoceni byli také 3 nejlepší
pyžamáci - nositelé nejzajímavějších nočních oděvů.
Přes těžkosti předchozích ročníků se tak přece jen podařilo
tomuto zábavně pojatému „plesu“ prosadit a lze říci, že si již
našel svou stovku příznivců. Můžeme pořadatelům gratulovat a
popřát, aby zájem o tento ples vydržel i do budoucna.
red.

MASOPUSTNÍ VESELICE
Na sobotu 10. února připravili členové sekce zvyků a tradic
již opravdu tradiční masopustní akci. Stejně jako v minulých
letech ji bude tvořit průvod masek obcí, na který večer naváže
masopustní veselice.
Budeme velmi rádi, když nám při průchodu maškar vesnicí
otevřete své dvory a domy, průvod masek uvítáte a třeba i
pohostíte. Všem, kdo tak učiní, předem děkujeme. Maškary vás
za to pobaví, zamuzicírují a do roku 2018 popřejí hospodyním i
hospodářům vše nejlepší. Průvod začíná na dolním konci
vesnice, pokračuje na Chaloupka a končí na horním konci.
Masopustní zvyky si pak určitě večer přijďte připomenout
do sálu Blahákova hostince, kde se navíc můžete dobře pobavit
a třeba i zatančit. Udržování lidových zvyků je velmi důležitou
oblastí činnosti našeho sdružení. Věříme, že také zdejší občané
k udržení této tradice přispějí a zdejší masopust podpoří. red.
___________________________________________________

PLÁN NEJBLIŽŠÍCH AKCÍ PULCHRA SILVA
10.2. Masopust (průvod obcí, masopustní zvyky)
od 9 hod.
30.3. akce Kraslice – prohlídka objektu sýpky (muzea) 14 hod.
…
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