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Vážení čtenáři, v letošním roce dostáváte poprvé náš Zpravodaj jen
jako nepravidelné periodikum. Tento informátor o činnosti sdružení
Pulchra Silva bude přílohou Šumvaldských novin jen v mësících, kdy se

uskuteční více našich aktivit. V tomto čísle půjde o zprávy z únorových
akcí: Pyžamový ples a masopustní průvod masek, připravených sekcí
zvyků a tradic. Chybët nebude ani pozvánka na další chystané akce.

VALNÁ HROMADA PYŽAMOVÝ PLES

V neděli 19. ledna se v sále Blahákova hostince uskutečnila
již osmá valná hromada Pulchra Silva, o.s. Mëla sice standardní
průbëh, ale v souladu se zámëry do budoucna byla potvrzením
výrazných zmën v zamëření činnosti spolku.
Její účastníci schválili zprávy o činnosti i hospodaření v roce
2019 a odsouhlasili plán práce pro rok 2020, který jednoznačnë
preferuje dlouhodobé cíle před jednorázovými akcemi. Vyjma
aktivit na sépce nebudou pořádány žádné nové jednorázovky,
nejvëtší podpora bude tak v souladu se stanovami smëřována
hlavnë na vytváření expozic MUZEA SÉPKA, ochranu památek
a propagaci regionu (naučná trasa, interaktivní prvky).
Zvládnout tyto úkoly však nedokáže náš spolek bez výrazné
podpory obce. Jak ve svém diskusním vystoupení řekl starosta
ing. Josef Šenk, obec zajistí dokončení stavebních úprav sépky
a bude také garantem provozu muzea.
Po diskusi a malém občerstvení byla promítnuta prezentace
červencového zájezdu do Horní Lužice. Zde podané přihlášky
na letošní zájezdy zas prokázaly trvalý velký zájem o tuto oblast
činnosti. V červnu tedy vyjedeme na osoblažskou úzkokolejku,
v červenci pak do Třebonë a příhraničí Rakouska.
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Součástí plesové sezony v Šumvaldë
se i letos stal Pyžamový ples,
pořádaný sekcí zvyků a tradic Pulchra
Silva. Tento ples se uskutečnil
v sobotu 15. února, již tradičnë v sále
Blahákova hostince.
Jak název napovídá, vítáni zde byli
nejen hosté odëní v plesových róbách
a oblecích, ale také v pohodlných a často extravagantních či
žertovných pyžamkách a bačkůrkách. Bylo připraveno bohaté
občerstvení, nechybël ani vyhlášený tatarák pana Blaháka.
K tanci a poslechu nám po celý večer hrála hudební skupina
Trigon, připraveno bylo opët také fotostudio Jana Chlebníčka.
Bëhem večera se uskutečnilo vylosování bohaté tomboly; ples
pak o půlnoci vyvrcholil losováním hlavních cen a vyhlášením
nejoriginálnëjšího pyžama. Je zřejmé, že náš Pyžamový ples se
tëší stále vëtší oblibë. Je hojnë navštëvován nejen místními
občany, ale také tëmi přespolními, z čehož máme samozřejmë
obrovskou radost.
Velké podëkování patří všem sponzorům,
kteří přispëli vëcnými dary do tomboly, také
aktivním členům za organizaci plesu, hlavnë
ale manželům Blahákovým, kteří nám opët
umožnili uspořádat ples v jejich hospůdce.
Moc dëkujeme.
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MASOPUST
V sobotu 29. února 2020 se už po osmé sešla parta
nadšenců ze sekce tradic a zvyků občanského sdružení Pulchra
Silva, která se v již tradičních, ale i nových vydařených maskách
vydala na průvod naší obcí. I když jsme mëli mírnou absenci
účastníků díky nachlazení, vyráželi jsme do ulic opët v hojném
počtu spolu s nazdobeným, ozvučeným vozem a v doprovodu
našich kamarádů harmonikářů, kteří nám každý rok ochotnë
vypomáhají navodit lidovou muzikou a zpëvem pohodovou
atmosféru u každého domu, kde jsme přivítáni.
Tentokrát naše putování začínalo malou stranou od hasičské
zbrojnice postupnë celou obcí až na horní konec, kde nám
počasí moc nepřálo a poprvé jsme okusili i snëhové vločky a
ledový vítr. Vytrvali jsme a po hlavní silnici jsme si to od
posledního domu vesnice smëřovali na dolní konec obce, kde
byla jedna z mnoha příjemných zastávek v palírnë u pana
Kouřila. Zde se s námi loučili harmonikáři a poslední úsek
smërem
malou
stranou na Chaloupka
jsme
už
museli
zvládnout bez nich. I
když naše řady díky
počasí mírnë prořídly,
zvládli jsme všechny
tři ulice navštívit a
náročnou cestu jsme
ukončili
před
pohostinstvím
U
Blaháků, kde byla
sehrána
scénka
Porážka kobyly.
Chceme tímto moc
poděkovat
všem
spoluobčanům, kteří
nás před svými domy
vřele
přivítali,
pohostili a tím nám
pomáhají
oživlou

tradici v obci udržet. Také doufáme, že v příštím roce přibudou
další stavení, která se nebudou bát, či stydët nás "blázny"
poznat z blízka a uvítáme i dobrovolníky v našich řadách, co by
se chtëli v kostýmu připojit k našemu průvodu třeba jen
kouskem vesnice.
Irena Kallerová

PŘÊNDITE
NA KRASLÊCE
Blíží se nejkrásnëjší svátky jara,
Velikonoce, které si již tradičnë
připomínáme také v rámci aktivit
Pulchra Silva, o.s. Srdečnë proto
zveme všechny zájemce o zdejší
velikonoční tradice a také přátele
dobré zábavy na již třetí ročník
AKCE KRASLÊCE, kterou jsme pro
vás připravili na sobotu 11. dubna do prostor MUZEA SÉPKA.
V jedinečném prostředí historicky cenné sýpky bychom rádi
všechny návštëvníky naladili na „velikonoční notu“. Uvidíte zde
nejen výstavku velikonočních kraslic a jarních motivů, budou
zde také výtvarné dílny pro dëti (vč. ukázky pletení pomlázek),
prodejní stánky a také další bohatý doprovodný program, ve
kterém mj. vystoupí dëti z MŠ, pëvecký sbor a celou akci bude
provázet také živá hudba k poslechu a k tanci.
Vstupné na akci, která začíná ve 14 hod., je dobrovolné.
Pokud přinesete jakoukoliv kraslici (libovolnë zdobené vajíčko),
bude do velikonočních expozic přidána, což pořadatele velmi
potëší. Vubec neváhéte a přêndite s celó familijó. Bôde se vám
to lébit.
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NEJBLIŽŠÍ AKCE PULCHRA SILVA
datum název akce

místo a čas konání

11.4. Akce „Kraslêce“(výstavka+program)
sépka 14 hod.
18.4. I. cyklovýlet (Litovel, Odrlice)
odjezd od KD v 9 hod.
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