ROČNÍK VII
ČÍSL0 1
LEDEN 2019
Vážení čtenáři, dostáváte do rukou první číslo již sedmého ročníku
Zpravodaje, který každý měsíc přináší informace o tom, co se aktuálně
děje v našem občanském sdružení Pulchra Silva. Tentokrát zde najdete

především zprávu o průběhu výroční valné hromady, také podrobnější
informace k nejbližším připravovaným aktivitám a chybět nemohou
ani pozvánky na akce, které chystáme na měsíce únor a březen.

VALNÁ HROMADA

hromady promítnuta fotoprezentace jednoho ze zájezdů, pořádaného
Zájmovým zájezdovým sdružením Šumvald. Šlo o červnový zájezd, jenž
směřoval do Kutné Hory a jejího nejbližšího okolí. Stejně jako se líbil
tento zájezd, také jeho prezentace s cennou dokumentární i zábavnou
podobou sklidila úspěch a mnozí o ni projevili zájem. Po zpracování do
podoby DVD budou pro zájemce připraveny ke koupi na sépce 17.5.
při akci Šômvaláci cestôjó.
O zájezdy připravené v rámci ZZS Šumvald je stále velký zájem, což
dosvědčují i předběžné přihlášky na letos navržené akce. Nepřekvapil
zájem o červnový jednodenní zájezd (Pernštejn, Kunštát a Boskovice),
ale ještě vyšší počet přihlášek na dvoudenní červencový zájezd do BRD
(oblast Horní Lužice – Žitava, Zhořelec, Budyšín), kde jsme se obávali,
zda neodradí vyšší cena daná náklady na ubytování a stravu. Příjemně
potěšil také předběžný zájem o nabídku muzikálu Fantom opery.

Jako každým rokem i letos zahájila aktivity našeho spolku lednová
valná hromada, která je nejen bilancováním činnosti uplynulého roku,
ale zároveň vždy představuje také potvrzení plánovaného směru další
práce a celkového zaměření Pulchra Silva.
Uskutečnila se v sobotu 19. ledna 2019
v sále Blahákova hostince. Už při vstupu
členové sdružení uhradili členské poplatky a
podávali také přihlášky na navržené zájezdy
ZZS. Po přivítání přítomných a přání
úspěšného roku jsme si připomněli minutou
ticha úmrtí čestného předsedy sdružení pana Mgr. Miloslava Makase. Vlastní
jednání valné hromady pak mělo zcela tradiční průběh.
Předseda sdružení, Mgr. Jaroslav Krestýn, podal zprávu o činnosti
Pulchra Silva v uplynulém roce. Konstatoval (v souladu s tím, co bylo
zveřejněno v prosincovém Zpravodaji), že rok 2018 byl v práci spolku
plánovaným odklonem od organizování nových jednorázových akcí
směrem k dlouhodobým aktivitám, s důrazem na vznik muzea. Avšak
naplňování těchto hlavních cílů sdružení se bohužel příliš nedařilo.
S rekonstrukcí sýpky pro výstavní účely se během roku 2018 prakticky
nepokročilo a v objektu tak nebylo možno začít s realizací expozic.
Nepodařilo se vydat Sborník Pulchra Silva a nepokračovaly ani další
kroky v budování naučné trasy. Díky hojné návštěvnosti a dobrému
hodnocení veřejnosti si však všech 12 pořádaných jednorázových akcí
udrželo velmi dobrou úroveň. S touto oblastí činnosti tedy předseda
spolku vyslovil spokojenost a poděkoval za to všem třem sekcím.
Valná hromada přednesené hodnocení činnosti schválila a následně
vzala na vědomí i zprávu o hospodaření spolku. Ta potvrdila ziskovost
a také celkovou efektivnost práce sdružení v minulém roce. Před
přednesením návrhu plánu práce byl za dlouhodobou činnost - hlavně
při organizování zájezdů ZZS - oceněn čestným členstvím v Pulchra
Silva pan Jan Horák. Pak již byl upřesněn návrh plánu činnosti pro rok
2019, včetně rozpočtu. V upravené podobě s dvanácti navrženými
akcemi byl celoroční plán bez připomínek jednomyslně schválen.
V následující diskusi vystoupil jako host valné hromady starosta
obce Ing. Josef Šenk. Směřovala na něj řada otázek, většinou dotazů
k velmi pomalé rekonstrukci objektu bývalé sýpky pro muzeální účely.
Starosta členy sdružení ubezpečil podporou plánu zřízení regionálního
muzea a přislíbil, že v průběhu roku 2019 se uskuteční potřebné práce,
především vodoinstalace a stavba sociálního zařízení. Otázky právní
situace chystaného muzea, ale také potřebného zabezpečení objektu,
však zatím zůstávají bez konkrétního řešení.
V průběhu podávání tradičního občerstvení byla účastníkům valné

ilustrační foto z prezentace červnového zájezdu do Kutné Hory

Po občerstvení a první prezentaci pokračovala diskuse k různým
dalším tématům a vedoucí sekcí zde seznámili přítomné i s důležitými
podrobnostmi chystaných akcí.
Poslední důležitou oficiální záležitostí pak byla volba Rady Pulchra
Silva pro nové období. Na základě návrhů z jednotlivých sekcí byli do
řídícího orgánu zvoleni: František Bartoněk, Martin Čamek, Bohumila
Čechová, František Filip, Monika Gállová, Jaroslav Krestýn, Lukáš
Kyselý, Květoslav Smrček a Jarmila Ševčíková. Bezprostředně po valné
hromadě se uskutečnila první schůzka rady, na které byli zvoleni tito
představitelé sdružení: předseda
- Jaroslav Krestýn
místopředseda - František Bartonëk
jednatel
- Bohumila Čechová.
Zbývá tedy popřát členům rady, aby vedle pevného zdraví a rodinné
pohody společně zvládli i plánované úkoly a aktivity Pulchra Silva.
V závěru jednání valné hromady byla ještě pro zájemce promítnuta
prezentace ze zájezdu na Slovensko a do Polska (Orava a Zakopané),
která bude také k dispozici na DVD.
red.

PŘIJĎTE NA PYŽAMÁK
Jak ukázal minulý rok, také Pyžamový ples se již zařadil mezi akce,
které jsou tradičními, ale i hojně navštěvovanými a vyhledávanými.
Každý, kdo se alespoň jednou této zábavy zúčastnil, vám potvrdí, že
rozhodně nejde o klasickou plesovou zábavu. Nejsou tu prostě k vidění
večerní róby ani uhlazené obleky.
Na tanečním parketu se skutečně prezentují tanečníci v pyžamech,
výjimkou však nejsou ani papuče či noční čepce. Také program těmto
úborům odpovídá. Vládne zde od samého začátku uvolněná nálada, je
připravena i řada nejrůznějších soutěží či zábav, včetně tomboly nebo
„Honzova fotokoutku“. Však to vidíte i na vloženém plakátku.

Ilustrační foto z masopustního průvodu v roce 2017

tradiční Pohřbiváni kmotrê Basê. Přijďte se s celými rodinami na tohle
veselé scénické představení podívat. Určitě se přitom můžete také
pěkně posilnit a hlavně si užijete hodně zábavy.
JK

ZÁJEZD NA MUZIKÁL

Neváhejte tedy ani chvilku a přijďte se do sálu Blahákova hostince
pobavit. Přesvědčíte se, že také čtvrtý ročník Pyžamového plesu, který
opět připravila sekce zvyků a tradic Pulchra Silva, je zárukou dobré
zábavy a pohody.
JK

Na valné hromadě byla mezi možnými zájezdy ZZS navržena také
návštěva muzikálu FANTOM OPERY. Podle první reakce soudíme, že je
o představení dostatečný zájem a zájezd reálně připravujeme.
Jde o adaptaci stejnojmenného románu francouzského spisovatele
Gastona Lerouxe, který vyšel už r. 1909. Příběh, kde milostný vztah
Christine a Raoula je vystaven intrikám Fantoma opery, má strhující
děj. Světová premiéra muzikálu se odehrála v Londýně r. 1986. Měl již
včetně Broadwaye přes 9500 repríz a je tak druhým celosvětově
nejdéle uváděným muzikálem (hned po Bídnících), jenž již mohli vidět
diváci v 25 zemích, v ČR je uváděn poprvé.

MASOPUST
- sobota 2. března
Druhou akcí, kterou v rámci našeho občanského
sdružení připravuje opět sekce zvyků a tradic, je

ŠÔMVALDSKÉ MASOPUST. Tato zvykoslovná
aktivita se sice uskuteční až v březnu, ale protože únorový Zpravodaj
vyjde až po tomto termínu, seznámíme naše čtenáře už nyní s tím, jak
tentokrát tato úspěšná zábavná akce proběhne.
Letošní, v naší obci již sedmý, ročník se bude od předešlých let lišit
jen minimálně. Sraz aktérů je od osmé hodiny v prostorách hasičské
zbrojnice a po deváté se průvod maškar za doprovodu harmonikářů,
dalších hudebníků a alegorického vozu vydá na obchůzku Šumvaldem.
Začíná se na Chalópkách, pokračuje se dolním a nakonec průvod zajde
také na horní konec. Věříme, že masopustní rej opět najde vstřícné
přijetí, že jej ve většině stavení přivítají a po tradičním přání hospodáři
i celé rodině se společně s maškarami poveselí. Dobrým zvykem pak
bývá také malé pohoštění, společné zazpívání a třeba i taneček.
Průchodem masopustního průvodu dědinou MASOPUST ani letos
nekončí. Odpoledne (předpokládáme tak kolem sedmnácté hodiny) se
uskuteční ukázka dalších masopustních zvyků. Místo jejich předvedení
v sále hostince, se ale po několika letech vracíme k venkovní scéně
v prostoru za hasičárnou, kde se odehraje jak Porážka Kobêlê, tak také

Zájezd na muzikál do Prahy (Výstavištë, GOJA MUSIC HALL) se
uskuteční v sobotu 18. kvëtna. Zájemci se mohou přihlásit
prostřednictvím SMS na tel. 776286337, nebo osobně u p. Jarmily
Ševčíkové, Šumvald - Na Chaloupkách 239 (2. ulice). Přihlaste se včas,
po naplnění kapacity autobusu již nebudou další přihlášky přijímány.
Cena zájezdu je 1.200,- Kč ( v tom je i hodnota vstupenky: 741,- Kč).
Vlastní úhrady zájezdu se uskuteční na sépce: v sobotu 23. března od
14.oo hod. Neváhejte, muzikál je vítaným kulturním zpestřením. red.
…………………………………………………………………………………………………………….

KALENDÁŘ AKCÍ PULCHRA SILVA:
so 9. 2. Pyžamový ples
Blahákův hostinec od 20 hod.
so 3. 3. Šômvaldské masopust
průvod maškar obcí, zvykosloví
so 23.3. Úhrady zájezdu - muzikál Fantom opery sépka od 14 hod.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ZPRAVODAJ o.s. PULCHRA SILVA, je měsíčník, který jako přílohu
Šumvaldských novin vydává sdružení Pulchra Silva, Šumvald, č. p. 17.
kontakt: jarda.krestyn@seznam.cz nebo fgaston@seznam.cz

