ROČNÍK VI
ČÍSL0 9
ŘÍJEN 2018
Vážení čtenáři, v tomto Zpravodaji se nejdříve ještě znovu vracíme
k turistickému pochodu Krajem Pulchra Silva. Přinášíme zde i závěry
schůzky organizátorů této akce a též informace o přípravě adventního

POCHOD KRAJEM
PULCHRA SILVA
V minulém čísle jsme stihli přinést jen základní informaci o průběhu
turistického pochodu, jenž naše občanské sdružení Pulchra Silva spolu
s dalšími spolupořadateli připravilo na sobotu 22. září.
Přestože šlo teprve o druhý ročník tohoto pochodu, lze říci, že díky
pečlivé organizaci si tento pochod naším krásným krajem, jenž leží na
rozmezí Hané a Nízkého Jeseníku, již získal své příznivce a vytvořil tak
do budoucna dobrý základ pro vznik tradice nejen pěších pochodů, ale
také cyklistických výletů po atraktivních trasách.

zájezdu do polské Wrocławi. V sobotu 8. září jsme se bohužel rozloučili
s čestným předsedou Pulchra Silva, panem Miloslavem Makasem.
Proto jsme sem zařadili také vzpomínku na tuto vzácnou osobnost.
možnosti zakoupení skvělých řízečků s bramborovým salátem, které
zde stejně jako vloni připravili břevenečtí spolupořadatelé. Ten, kdo je
ochutnal, věru nelitoval. Pochvaly na adresu kuchyně nebraly konce.
Navíc byla velmi dobře kvitována i možnost posezení v sálku - v prvním
patře kulturního domu, což všichni velmi uvítali. Děkujeme!
Velké poděkování ovšem patří celé
pořadatelské partě. Celkem 24 osob tu
na startu, na trati nebo v cíli pochodu po
celý den plnilo různé organizační úkoly,
nejednou ve značně náročných podmínkách. Jen díky jejich obětavosti pak bylo
možno nabídnout, zvláště přespolním
turistům, prohlídku tak atraktivních míst,
jako je např. Křížový vrch u Rudy - letos
uznaný za novou národní kulturní
památku, Rešovské vodopády - nejvyšší
na Moravě nebo také z řícenina hradu
Rabštejn.
JK

SCHŮZKA POŘADATELŮ
TURISTICKÉHO POCHODU

Přes změnu termínu a ne zcela ideální počasí se letos pochodu
zúčastnila velmi pestrá společnost (celkem 82 turistů) z širokého okolí.
Úplně nejmladším turistou byl na trase 5 km čtyřletý Tobiáš Straka
z Břevence, na trati 10 km pětiletá Barunka Foukalová ze Šumvaldu a
naopak nejstarším účastníkem, jenž třicetipětikilometrovou cyklotrasu
ve zdraví absolvoval, se stal pan Jiří Krejčí (82 let) z Dlouhé Loučky. Je
tedy na místě všem jmenovaným pogratulovat k jejich skvělé kondici.
Nepočítáme-li místní, pak nejvíce aktivních turistů přijelo z Uničova,
ale zastoupena byla také vzdálenější místa: Šternberk, Pňovice, Dolany
či Rýmařov. Z největší dálky však přijeli manželé Pavelkovi ze Starého
Města pod Sněžníkem, kteří náš pochod absolvovali již vloni. Velmi
dobře pochod hodnotili a prohlásili, že za rok určitě přijedou zase.
Každý účastník pochodu, který prokázal díky razítkům v průvodním
listu, že celou plánovanou trasu prošel, obdržel v cíli pamětní list. Pro
všechny bylo též samozřejmě připraveno vydatné občerstvení, včetně

.

V pátek 12. října se v prostorách sépky
sešli pořadatelé zářijového pochodu na
hodnotící schůzce. Akci zde zbilancovali
a navrhovali, jak vylepšit stávající organizaci.
Shodli se na tom, že bychom v příštích ročnících měli z této akce
učinit tak atraktivní turistický pochod, aby přilákal ještě výrazně
početnější řady turistů. Padla řada návrhů do budoucna: Rozhodně
neměnit předem určený termín pochodu; trasy dokonaleji označit
v problematických úsecích; všechny spolupořadatele motivovat k
dosažení větší účasti místních, zvláště pak cykloturistů a mládeže;
ještě lépe propagovat akci v rámci regionu.
red.

PŘIPRAVUJEME ZÁJEZD DO WROCŁAWI
Na lednové valné hromadě našeho
sdružení se rozhodlo o uspořádání tří
poznávacích
zájezdů
Zájmového
zájezdového sdružení v letošním roce.
Dva z nich se již uskutečnily - v červnu
do Kutné Hory a v červenci na Oravu a
Zakopané. Třetí ze zájezdů bude
v sobotu 8. prosince směřovat do
adventní Vratislavi.
V pátek 19. 10. byly proto na sépce
od všech přihlášených vybírány peníze
na jeho úhradu. V ceně zájezdu je také

společná večeře, která je rezervována v osvědčené restauraci v Bílém
Potoku u Javorníka. Prohlídka kouzelné Wrocławi, města na stovce
ostrovů s množstvím krásných památek, jež právě o adventu dýchá
nádhernou atmosférou vánočních trhů, je velmi lákavá. Nepřekvapuje
tedy, že náš plánovaný zájezd je již plně obsazen.
Při sezení na sýpce bylo konstatováno, že se během posledních let
podařilo dál rozšířit a také výrazně omladit cestovatelskou partu, jež
tvoří základ ZZS. Zásluhou vhodné volby poznávaných lokalit, kvalitní
práce průvodce a dobré organizace se výlety dobře obsazují a ohlasy
na ně jsou jednoznačně kladné.
Objevila se zde také řada návrhů na zájezdy v příštím roce. Mezi
jednodenními se jeví jako nejreálnější zájezd do Boskovic, Kunštátu a
Pernštejna. Padl však také typ na dvojdenní výjezd do oblasti Horní
Lužice (dnes součást Německa) včetně prohlídky „perel Lužice“ - měst
Žitava, Budyšín a Zhořelec. Uvidíme, zda tato velmi atraktivní trasa
s polopenzí a noclehem získá dostatečnou podporu.
JK
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Zemřel ředitel školy, historik a kronikář-pan

MILOSLAV MAKAS
V září jsme se rozloučili s vzácným člověkem, p. Mgr. Miloslavem
Makasem, jehož nesmírně bohatý život byl se Šumvaldem a okolním
regionem nerozlučně spjat.
Narodil se 4. února 1926 v Úsově v učitelské rodině. Jeho otec
Stanislav Makas, jenž zde byl ředitelem české školy (v převážně
německém prostředí), byl vlasteneckým pracovníkem, archivářem a
uznávaným historikem.
Po studiích na reálném gymnáziu v Zábřehu a Olomouci vystudoval
Miloslav Makas učitelský ústav v Olomouci a Kroměříži. Složil zkoušku
způsobilosti na 1. i 2. stupeň v oboru Čj, Z, Tv a doplnil si způsobilost
pro výuku v pracovním vyučování. V mládí byl členem oddílu Junáka
v Olomouci, a po zrušení Junáka Němci, pracoval skrytě ve vodáckém
oddíle SK Černovír. Po osvobození byl členem oddílu vodních skautů
Bouřliváci. Několik let byl také členem mužského pěveckého sboru
„Šestnáctka“ v Olomouci.
Jako učitel působil nejdříve v Holici u Olomouce, ve Velkém Týnci,
v Grygově, Hrádku u Jablunkova a pak i ve Šternberku. Svou učitelskou
pouť zakončil u nás v Šumvaldě, kde se po vojenské službě stal v roce
1951 zástupcem ředitele a od roku 1953 ředitelem školy.
V roce 1951 se zde oženil s Eliškou Grusovou, s níž pak společně
vychovávali dvě děti. Během dlouhé doby působení na zdejší základce
(byl ředitelem 33 let) prošly jeho působením celé generace školáků,
které na něj s úctou vzpomínají. Byl výborným učitelem, novátorem
zvláště v zeměpisu. Řídil četné opravy školních budov a realizoval také
rozšíření školy o nový pavilon, šatny, koridor a tělocvičnu. Za svou
dlouholetou pedagogickou práci obdržel v roce 1986 vyznamenání
„Zasloužilý učitel“ a v r. 2016 byl u příležitosti svých 90. narozenin
vyznamenán z rukou ministryně školství medailí Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy I. stupně.

Vedle školní práce se velmi aktivně zapojil do veřejného života obce
a řady společenských organizací. Více než dvacet let pracoval v radě
MNV, šest let jako místopředseda. Přes třicet let redigoval vydávání
Šumvaldských novin a přispíval sem svými četnými články o historii,
aktualizacemi významných výročí, místními pověstmi, ale také údaji ze
zdejších meteorologických pozorování, jež sám dlouhodobě zajišťoval.
Své články zveřejňoval také v okresním tisku. Velmi intenzivně se
věnoval studiu a propagaci šumvaldské historie, stejně jako minulosti
celého regionu. Vyhledával veškeré dostupné prameny o naší obci,
údaje o zdejších památkách, materiály o významných rodácích. Sbíral
a často i z němčiny překládal pověsti tohoto kraje. Takto získané
dokumenty uplatňoval při řadě příležitostí, především na velkých
výstavách u příležitosti 700. výročí obce a 100 let nové školní budovy.
Pan Makas vedl i kolektiv autorů, který vydal publikaci 700 let
Šumvaldu a sepsal historii Břevence k výročí 650 let od první zmínky.
Byl dlouholetým kronikářem obce a kroniku vedl až do pozdního věku.
Vedle povinností ředitele školy po léta organizoval i mimoškolní a
společenskou činnost v obci. Byl členem mužského pěveckého sboru
v Šumvaldě, pomáhal při nacvičování divadelních her a zpěvoher. Vedl
technický kroužek při škole, jehož výrobky se umísťovaly na předních
místech okresních i krajských soutěží (plastická mapa Šternberska,
pramice, skleník), rád pracoval s mladými turisty a odporoval skauting.
Je jeho zásluhou, že byly v Šumvaldě vytvořeny pevné základy
střeleckého sportu, jenž si
dlouhodobě
udržel
tak
vysokou úroveň. Obětavě
trénoval mladé střelce a
zajížděl s nimi na střelecké
soutěže.
Střelecký sport byl prostě
jeho velkým „koněm“. Byl
členem okresní střelecké
rady, léta organizoval okresní
střeleckou ligu mládeže či
volné střelecké soutěže pro
mládež i dospělé. V branných
organizacích pracoval jako
předseda, rozhodčí a trenér
střeleckého sportu. Jeho
odchovanci se s úspěchem
zúčastňovali Mistrovství ČR
mládeže a byli mezi nimi i
mistři republiky. Čtyřicet let pracoval i ve výboru TJ Sokol. Za svou
činnost s mládeží i dospělými obdržel celou řadu medailí a
vyznamenání.
Do výčtu zájmů pana Miloslava Makase patřily také mnohé další
aktivity, které pro Šumvald vždy znamenaly obohacení společenského
života. Po vzniku občanského sdružení byl platným členem sekce
historie a sběratelství a v roce 2014 se pak stal čestným předsedou
Pulchra Silva, což jsme všichni chápali jako poděkování a skromné
ocenění jeho dlouholeté a záslužné činnosti pro obec a zdejší region.
Verše na jeho smutečním oznámení jsou pro jeho život příznačné:
Rád jsem žil a pracoval, všechny jsem Vás miloval.
Já dobré dílo v žití vykonal, po práci chci tiše spát….
Čest jeho památce.
red.
…….…………….………………………………………………………………………………………

KALENDÁŘ AKCÍ PULCHRA SILVA:
čt. - 8. 11. jednání rady Pulchra Silva Blahákův hostinec v 18 hod.
so.- 8. 12. zájezd do adventní Wrocławi (Polsko) z aut. zast. v 6 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

