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V tomto čísle Zpravodaje, vážení čtenáři, přinášíme jednak zprávu
o průběhu Pyžamového plesu, přiblížíme masopustní zvyky či tradice

a alespoň stručně zmíníme nejaktuálnější akci, Šumvaldský masopust.
Nechybí samozřejmě ani pozvánka na nejbližší akce Pulchra Silva.

PYŽAMOVÝ PLES
Spoustu skvělé zábavy zažili všichni, kdo navštívili
náš již tradiční Pyžamový ples, který se konal
v sobotu 9. února v sále Blahákova hostince.
Tento ples, uspořádaný sekcí zvyků a tradic
našeho občanského sdružení Pulchra Silva, se těší
stále větší oblibě. Letošní návštěvnost byla zase o
něco větší než vloni. Nápad uzavřít hospůdku jen pro tuto akci byl
velmi dobrým a prozíravým opatřením. Manželům Blahákovým, kteří
mimo jiné připravili bohaté občerstvení, za to moc děkujeme.
Mnozí milovníci zábavy a humoru se dostavili v krásných a někdy i
velmi originálních nočních úborech a tři nejpovedenější byli patřičně
oceněni lahví dobrého moku. Pro případ, že by nepovinný, o to však
pohodlnější obleček, pyžamo, někoho svádělo ke spánku, měl pro ně
ve fotokoutku, v tzv. ,,pekle“ Honza Chlebníček přichystanou velkou
postel. Bohužel však byla jen jedna, a tak byl o ni opravdu velký zájem.
A tak si ji každý užil opravdu jen na krátký okamžik, který stačil tak
akorát na to, nechat se v ní vyfotit. Domů si pak každý mohl odnést,
jako památku na skvělou zábavu, vytištěnou fotografii. K tanci a
poslechu hrála k velké spokojenosti všech hudební skupina Trigon.
Návštěvníci plesu si mohli nejen zatancovat, ale v průběhu večera se

uskutečnilo také losování bohaté tomboly.
Dovolte mi jménem Pulchra Silva poděkovat všem sponzorům,
kteří do tomboly hojně přispěli věcnými dary. Velký dík patří také
pořadatelům a všem, kteří se na organizaci plesu podíleli. Jsem moc
ráda, že se tento ples stal tradiční a velmi vyhledávanou společenskou
akcí naší obce. Věřím, že se bude těšit velké oblibě i v následujících
letech.
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TRADICE a ZVYKY
v masopustním období
Masopustem se obecně označuje období mezi Vánocemi a postní
dobou předcházející velikonočním svátkům, ale také třídenní svátek
označovaný lidově též jako ostatky či fašank. Zatímco počátek tohoto
masopustního období, jež nastává po svátku Tří králů (6. ledna) má
pevné datum, konec na Popeleční středu je závislý na datu Velikonoc.
Naše masopustní zvyky mají původ v předkřesťanských slovanských
oslavách konce zimy. V původním smyslu je lidové veselí (karneval),
jež se spojuje s „opuštěním konzumace masa“ (z italského came levare
-„dát pryč maso“), právě dobou hodování a veselí mezi dvëma
postními dobami. Během této doby, která vrcholí posledním čtvrtkem
tohoto období (zvaným Tučný čtvrtek), probíhaly jak tradiční taneční
zábavy, tak zabijačky ale i svatby. Poslední tři dny, tedy o masopustní
neděli, pondělí a úterý, které jsou zvány ostatky (fašank), se konají
různé rituální úkony – např. průvody masek, scénické výstupy a často
také taneční zábavy.
Masopust končil v noci před Popeleční středou, kdy dle tradice měl
ponocný zatroubit na roh a rychtář potom všechny vyzval k rozchodu.
Druhý den (na Popeleční středu) se ráno naposledy konzumovaly
mastné rohlíky s kávou nebo mlékem, dopoledne ještě byla povolena
kořalka. Oběd byl však již přísnë postní, což většinou bývala čočka
s vejcem, sýr, chléb, vařená krupice a pečené brambory.
Takováto striktní opatření se dnes již povětšinou nedodržují. Také
současný význam pojmu karneval se zmënil. Má charakter obecný, na
určité období již není tolik vázán. Zahrnuje tak nejrůznější taneční
zábavy, všeobecně hýření, lidové zábavy v maskách či maškarní bály.

Zachoval se kronikářský záznam, že český král Vladislav II. k sobě
pozval měšťany a slavil s nimi po tři dny masopust. Součástí programu
masopustu na venkově býval i pochodňový zpëv. V některých našich
regionech, například na Hlinecku, Chodsku, Doudlebsku, na Moravě
pak tradičně v obci Strání, je součástí oslav obřadní průvod masek,
který obchází s muzikou vesnice. Tento akt konají zvlášť vypravené
skupiny lidí ve specifickém ustrojení a se specifickým chováním, mající
dlouhou tradici. Mnohde pak maškary vybírají do košíku kořalku,
vejce, slaninu, koblihy nebo Boží milosti, které později společně
konzumují při večerní zábavě v hospodě.
V roce 2010 byly české masopustní zvyky celosvětově oceněny a
Masopustní průvody s maskami na Hlinecku se dostaly i na prestižní
Seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO.

V tomto čísle Zpravodaje se o celé akci zmiňujeme pouze takto
stručně, ale v příštím vydání se k jejímu průběhu podrobněji vrátíme.

MASOPUST
Zcela tradiční průběh měl Šômvaldské masopust, jenž se uskutečnil
v sobotu 2. března. Začal po ránu průvodem masek obcí s veškerou
obvyklou parádou. Skupina kostýmovaných postav procházela vsí od
chalupy k chalupě a všude roznášela dobrou náladu. Z Chalópek prošla
na dolní konec a končila na horním konci dědiny.
V prostoru u Blahákova hostince pak akce odpoledne pokračovala
Porážkó kobêlê a Pohřbivanim basê, což jsou též tradiční zvykoslovná
představení v lidovém stylu. Ani při nich samozřejmě nechyběla veselá
nálada. Za úspěšnou masopustní merendu si zaslouží velkou pochvalu
sekce zvyků a tradic, která ji každoročně připravuje.

…………………………………………………………………………………………………………….

KALENDÁŘ AKCÍ PULCHRA SILVA:
so 23.3. Úhrady zájezdu - muzikál Fantom opery sépka od 14 hod.
so 20.4. Akce Kraslêce s velikonočním programem sépka v 14 hod.
so 27.4. I. cyklovýlet - trasa na Uničov a Troubelice od KD v 9 hod.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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