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Školní rok 1940 – 41.
Zřízení L. š. h.
V květnu 1940 zaslal inspektor lidových škol hospodářských v Brně ředitelství měšť.
Školy v Šumicích přípis, v němž sděluje, že ministerstvo zemědělství hodlá rozšířiti síť lid.
škol hospodářských v obcích, které o zřízení požádají a vyhovějí předepsaným podmínkám.
V důsledku toho pozval tehdejší řed. měšť. školy František Pastrňák dne 11. července 1940
k poradě starostu obce Leopolda Slívu a tyto členy obecního zastupitelstva: Leopolda Johna,
rolníka, frant. Gajdoše rolníka, Jana Veleckého, domkaře, frant. Vaculína, rolníka a Antonína
Jančáře, stav. asistenta.
Ježto uvedení občané a také uč. sbory obec. a měšť. školy, jsouce si vědomi významu a
poslání l. š. h. v naší zemědělské obci, rozhodli se školu zříditi, ustaven byl hned přípravný
výbor pro zřízení l. š. h. v Šumicích. Jeho členy zvoleni: Předseda – Leopold Slíva, rolník a
člen výboru Národního souručenství, náměstek Leop. John, jednatel Frant. Pastrňák a
pokladník Fr. Gajdoš. Učitelský sbor bude zastupovati Matěj Švehlík, odb. uč. měšť. školy.
Zatímní správou pověřen jednatel Fr. Pastrňák, který vypracoval žádost o zřízení l. š. h. a
zaslal tuto ministerstvu zemědělství.
Dne 3. října 1940 oznámil inspektor l. š. h. v Brně, že ministerstvo zemědělství povolilo,
aby s vyučováním ve šk. roce 1940/41 bylo započato.

Zahájení vyučování
Skutečně dne 4. listopadu 1940 zahájeno bylo vyučování na nově zřízené zdejší lidové
škole hospodářské. Zahájení byl přítomen také pan inspektor l. š. h. František Dubový z Brna,
který promluvil k žactvu a významu lidových škol hospodářských pro zemědělské obce a
srdečnými slovy vyzval je k řádné docházce a poctivé školní práci.
Učitelský sbor tvořili: správce školy – fr. Pastrňák, Ant. Dolina, odb. uč. zdejší měšť.
školy a obsolvent kursu pro vzdělání uč. l. š. h., Matěj Švehlík, odb. uč. absolvent kursu, Jan
Bílý, def. uč., Anna Doláková, uč. praktikantka, Eliška Švehlíková, absolventka rodinné
školy, která vyučovala vaření a Anežka Šerková, dámská krejčová ze Šumic, která vyučovala
šití.

Důležité události
Dne 19. ledna 1941 uspořádaly žákyně za vedení správce školy fr. Pastrňáka taneční
věneček, na kterém zatančily v pestrém šumickém kroji „českou besedu“, kterou nacvičila
paní Eliška Švehlíková. Věneček měl pěkný úspěch. Z čistého zisku zakoupeno nejpotřebnější
náčiní pro kuchyni.
Ministerstvo zemědělství udělilo dotaci K 1600 na opatření šicího stroje. Zakoupen byl
šicí stroj zn. Lada.
Teoretické vyučování skončeno bylo dne 4. dubna, kdy rozdány žactvu I. tř. škol. výkazy.

Zřízení pokus. pole.
Ježto obec. zastupitelstvo poskytlo škole obec. pozemek ve výměře 20a, zřízeno pokusné
pole, na němž budou žáci získávati praktické poznatky z pokusného zemědělského podnikání.
Praktické vyučování vedl odb. uč. M. Švehlík.
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Školní rok 1941 / 42.
Zahájení vyučování
Vyučování ve škol. roce 1941/42 začalo dne 4. listopadu. Zahájil je nově jmenovaný
správce školy p. Bohuslav Šimoník, ředitel hlavní školy, poněvadž dosavadní správce l. š. h.
p. František Pastrňák přeložen byl dnem 1. září 1941 na hlavní školu v Bojkovicích.
V kratším proslovu připomněl správce školy žactvu, jehož stav se zvýšil, ježto v měsíci říjnu
provedeno bylo přiškolení Rudic a Nezdenic – řád školní a vyučovací a důrazně upozornil na
povinnost řádné docházky, jakož i snahu, odnésti si z praktického vyučování co nejvíce pro
život.
Učitelský sbor tvořili: správce školy p. Bohuslav Šimoník, Matěj Švehlík, odb. uč., Jan
Bílý def. uč., Marie Kryštofová, odb. učitelka, Anna Doláková, uč. praktikantka, Eliška
Švehlíková, absolventka rodinné školy, která učila vaření a Marie Lorencová, která vyučovala
šití.

Změny v uč. sboru
Poněvadž odb. uč. Marie Kryštofová byla dnem 1. I. 1942 přeložena na hlavní školu do
Slavičína a uč. praktikantka Anna Doláková do Částkova, převzal tímž dnem vyučování
počtům za kol. Kryštofovou správce školy Bohuslav Šimoník a zdravovědě a nauce o dom.
hospodářství vyučoval za kol. Dolákovou učitel Jan Bílý.
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Poněvadž ministerstvo zemědělství a lesnictví prodloužilo pro nedostatek topiva vánoční
prázdniny až do 3. března 1942, bylo zameškané vyučování nahraženo během měsíce března.
Celkem odučeno bylo 18 vyučovacích týdnů.

Ukončení šk. roku 1941/42
Školní rok 1941/42 skončil se dne 31. března 1942. Se žactvem II. ročníku rozloučil se
správce školy s přáním mnoha zdaru v těžkém zemědělském povolání.
Výkazy a vysvědčení doručena budou žactvu dodatečně, ježto dvojjazyčné tiskopisy jsou
právě v tisku školního nakladatelství.

Praktické vyučování.
Vyučování praktické bude konáno každý čtvrtek od 17-19 hod. na pokusném poli. Povede
je odb. uč. Mat. Švehlík
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Školní rok 1942-43.
Zahájení šk. roku.
Školní r. 1942/43 započal se dne 3. listopadu. K shromážděnému žactvu, které bylo dle
nařízené reorganizace lid. Škol hosp. na lidové školy zemědělské ve smyslu výn. Ministerstva
školství ze dne 28. 10. - čís. 103.012 - IV/2 - 42 roztříděno do 2 ročníků s 2 pobočkami,
promluvil odb. uč. Mat. Švehlík, pověřený po odchodu dosavadního správce školy, řed. Boh.
Šimoníka, správou školy.
Tento vyzdvihl nejdříve význam poslání lid. Školy hospodářské pro současnou válečnou
zemědělskou výrobu ve zdejší obci, načež informoval žactvo o provedené reorganisaci školy a
zvláště upozornil na povinnost řádné školní docházky, aby při 5ti hodinovém týd. Vyučování
během celého škol. roku mohlo si osvojiti nejdůležitější zásady moderního racionálního
hospodaření.
Učitelský sbor v tomto škol. roce tvoří: Mat. Švehlík, spr. školy, Jar. Šebestík, zást. řed.
hl. školy, Jan Bílý, učitel obec. školy, Mir. Řeháková učitelka domácích nauk na hl. škole,
Vlasta Šnapková, výp. učitelka na hlav. škole a Františka Volfová, učitelská praktikantka.

Důležité události:
První ovocnická výstava v Šumicích.
Požehnaná úroda ovoce ve zdejší obci, jež má tak dobrou ovoc. tradici přivedla členy uč.
sboru na myšlenku uspořádání ovoc. výstavy na zdej. hl. škole. Výstava měla velmi zdařilý
průběh, jak patrno z následujícího referátu o výstavě, uveřejněném v ped. Časopisu uč. lid.
škol hosp – „Lidová škola hosp“.
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Diapositivové přednášky
Vyučování bývá doplňováno a oživováno občasnými diapositivovými obrázky, jež
zapůjčuje ústř. půjčovna filmů a diapozitivů v Praze.
Inspektor
Fr. Dubový
1. 6. 1943.

Fašanková besídka žactva
V měsíci únoru připravil spr. školy se žáky l. š. z.
fašankový večírek, který navštívili v místnosti IV. tř.
hlavní školy všichni členové učit. sboru této školy.
Účelem večírku bylo v rámci společenské výchovy dané
osnovou vštěpovati žactvu uhlazené společenské
vystupování. Večírek měl pestrý ráz, neboť se ho
zúčastnilo i žactvo dřívějších ročníků l. š. z. Při
programu učinkoval hud. Kroužek místních „Olšaváků“.

Div. hra: „Na potoce za mlýnicí“
O svatodušních svátcích sehrál správce školy se žáky II. ročníku l. š. z. div. hru „Na
potoce za mlýnicí“. Hrálo se po oba svátky ve školní zahradě a přesto, že druhého dne se
v Uh. Brodě odehrával footb. Zápas s pražskou Slávií, byla návštěva dobrá. Veselé náladě
přispěl opět hud. kroužek Olšaváků, který svým krásným programem zpříjemnil přestávky.
Čistého výtěžku použito bylo spolu s poskytnutou subvencí na oplocení šk. zahrady a opatření
nejdůl. zahr. nářadí.

Visitace školy
Dne 1. 6. 1943 visitoval zdejší l. š. z. zem. insp. l. š. z. p. zem. ředitel Fr. Dubový, který
na naši školu zavítal po dvouleté přestávce.

Porozumění občanstva pro l. š. z.
V celku konstatoval, že l. š. z. v Šumicích má dobré základy a tím i příznivé podmínky ku
svému rozvoji, neboť občané této uvědomělé zemědělské obce význam školy ve svém
prostředí dobře pochopili a odtud mají k této škole zdravý postoj.
V závěrečné poradě s uč. sborem uvedl, že se těší z činorodé práce uč. sboru, jemuž
přislíbil svoji pomoc ve věcech opatření subvencí pro zařízení nejdůležitějšího škol. inventáře
jakož i zařízení vzorné selské zahrádky při l. š. z.

Subvence zem. úřadu
Na základě toho požádal správce školy p. zem. presidenta o poskytnutí subvence K 2000
na opatření pletiva k oplocení škol. pokus. pole a K 2.000.- na pořízení škol. skřině. Obě
uvedené subvence byly již škole poskytnuty.
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Exkurse do bojkovské mlékarny
V měs. červnu podnikl správce školy i s řed. hl. šk. p. Jar. Šebestíkem se žactvem zdejší l.
š. z. exkursi do vzorné mlékarny v Bojkovicích, kde vedoucí mlékarny seznámil velmi
obšírně naši zeměď. mládež s mod. Způsoby dojení, uskladňováním jakož i dopravou a
zvláště opracováním mléka v mlékarně.
Žáci získali touto exkursí velmi cenné poznatky, jichž jakožto mladí hospodáři ve svém
hospodářství jistě prakticky využijí.

Exkurse u fy Hladiš v Uh. Brodě
Stejně výdatná byla i exkurze do továrny na zpracování ovoce p. Jos. Hladiše v Uh.
Brodě, kde byli rovněž žaci při prohlídce továrny odborníkem poučeni o celém postupu
zpracování ovoce.

Prohlídka hřebců ve zdejší stanici.
Dne 13. června prohlédli si žáci zdejší stanici hřebců u držitele hřebců p. Jana Hřiba,
který je v chovu koní známým odborníkem.

Rozloučení se školou
V jeho hostinci rozloučila se pak školní mládež – s lid. školou zem., kterou, jak se za
rozhovoru přiznala, navštěvovala ráda. Veselou náladu absolventů zachytil na snímku syn
hostinského p. Jos. Hřib.
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Ukončení šk. roku.
Školní rok 1942-43 skončil se dne 14. 7. 1944 rozdáním šk. vysvědčení a udělením
pokynů budoucím zemědělcům.
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Školní rok 1943/44.
.

Zahájení šk. roku
Školní rok 1943/44 započal se dne 6. září 1943. Shromážděné žactvo, které při počtu 44 ž.
v I. roč. a 38 ž. ve II. roč bylo opět roztříděno do 4 tříd, přivítal do nové práce správce školy
za účasti nového uč. sboru, který v tomto šk. roce tvoří: M. Švehlík, spr. školy, Jar. Šebestík
zast. řed. hl. školy, Jan Kundrata, odb. uč. hl. školy, Frant. Dočkal, odb. uč. hl. školy a Blanka
Hrubanová, učitelka. V úvodním proslovu nabádal správce školy přít. zem. mládež k dalšímu
vzdělávání se ve svém budoucím povolání, které jí má l. š. z. poskytnouti. Podmínkou ovšem
v prvé řadě je řádná školní docházka a dále patřičný zájem, bez něhož žádných poctivých
vědomostí nezískáme.
V celku vyučování po celý šk. rok plynulo bez jakýchkoliv poruch, ač válka v 5. roce
svého trvání klade na zeměď. obyvatelstvo zdejší obce stále větší a větší oběti.
Přesto náš šumický rolník svádí se zdejší těžkou půdou, již vybičoval k největší možné
výkonnosti i bez potřebných umělých hnojiv těžký boj o úrodu, aby z ní mohl státu odvésti
značně vystupňované zem. kontingenty.

Dojičský kurs
Z nařízení svazu zem. a les. byl ve zdejší obci uspořádán od 25 – 30 října dojičský kurs
algavskou metodou. Kurs vedl odborné učitel dojení p. Zatloukal ze Zlína. Kurs, který byl
velmi dovedně veden, těšil se velké pozornosti žactva zdejší l. š. z., neboť většina žáků kurs
absolvovala s výborným prospěchem. – Závěrečné zeměď. besídky, již navštívili i členové
obecní rady a četní místní rolníci, využil vedoucí kursu, aby nabádal rolníky k sledování
zeměď. pokroku a zvláště k pěstování opravdové zemědělské pospolitosti, skutečného selství,
jehož zvláště dnes, v těžké době válečné je třeba.
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Div. hra: „Tři zlaté vlasy Děda Vševěda“
Opatření skřině pro knihovnu
V zimních měsících nacvičil správce školy se žactvem l. š. z za součinnosti žactva hlavní
školy pohádkovou div. hru Ot. Svobody: „Tři zlaté vlasy Děda Vševěda“, která byla sehrána
dne 15. a 16. IV. v hostinci u Tlachů. Hra byla pestře vypravena a měla pěkný úspěch.
Z čistého zisku věnováno bylo K 1.050.-, jakožto příspěvek lid. školy zem. na opatření škol.
rozhlasu, který hlavní škola v současné době pořizuje a zbytkem K 500.- uhrazen bude
nedoplatek za škol. skříń, která byla na podzim fou Blahůšek škole dodána.
Také v tomto šk. roce bylo vyučování občas oživováno a doplňováno diapositiv.
přednáškami, které se těšily u žactva velké oblibě.
Fr. Dubový
14. 11. 1944

Zřízení „Vzorné selské zahrádky“ při l. š. z.1

1

Zápis v kronice chybí.
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Školní rok 1944 /45.
Zahájení vyučování
Vyučování ve šk. roce 1944/45 bylo zahájeno dne 5. září 1945.
Ježto do I. ročníku dalo se v tomto šk. roce zapsati 50 žáků, povolena byla úřadem pana
zem. presidenta v Brně pobočka při I. ročníku. Do 2. ročníku postoupilo 22 žáků.
K společně shromážděnému žactvu promluvil o osnovní náplni a cílech lidového zeměď.
školství správce školy, který v tomto šk. roce mimo něj tvoří Jar. Šebestík, zastupující ředitel
hlavní školy, Fr. Dočkal odb. učitel, Jan Kundrata a nově byla na školu jmenována odb. uč.
Leop. Tysovská z Uh. Brodu, která o hlavních prázdninách absolvovala kurs pro učitelky
domácích nauk a odb. nauky zeměď. na lid. školách zemědělských.
Také zást. ředitele hlavní školy p. Jaroslav Šebestík zaapeloval na žactvo, aby se snažilo
bedlivým sledováním vyučování co nejvíce si odnésti ze školních lavic pro praktické
hospodaření. Upozornil také žactvo na slušné chování ve šk. budově, jíž má náležitě šetřiti.
Hned v prvých vyučovacích týdnech bylo vyučování rušeno přelety angloamerických
bombardovacích svazů, které nad zdejší obcí, jež leží na letecké lince Řím – Horní Slezsko
v létě a podzimu 1944 se objevovaly téměř obden. Ježto letecký poplach trval obyčejně od 11
hodin do 14 hodin, začínalo vyučování ½ hod. po skončení leteckého nebezpečí.

Návštěva zem. insp. l. š. z. p. zem. řeď. Dubového
Dne 14. list. 1944 navštívil školu zem. insp. lid. škol zem. pan Fr. Dubový, který i pro
letošní šk. rok udělil zdejší škole obnos K 3.000.- na pořízení nutného kuchyňského
příborníku.

Prohlídka okres. šk. inspektora p. Fr. Kašparce
Nařízením min. šk.2
podléhají lid. školy zem. také dozoru okresních
škol. inspektorů. – Dne 26. 1. 1945 prohlédl tudíž okres. šk. inspektor pan Fr. Kašparec za
inspekce hlavní školy také agendu zdejší lidové školy zemědělské.

2

Jméno v kronice chybí.
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Školní rok 1945/46.
Zahájení vyučování.
Vyučování ve škol. roce 1945/46 bylo zahájeno dne 1. září 1945.

Zápis žactva. Složení učitel. sboru.
Do I. ročníku zapsáno 24 žáků, do II. ročníku 30 žáků. Odchodem učitelů lšz na jiná
působiště bylo nutno tato místa obsaditi novými. Zast. správcem školy jmenován odbor. Uč.
Jan Mihal a dalšími učiteli Petr Marek, řed. měšťan. Školy, Alois Gazdík, odbor. Učitel,
Vlasta Janíková, učitelka a Anna Jančaříková jako učitelka dom. nauk. Dne 1. ledna přeloženi
byli na jiná působiště odb. uč. Al. Gazdík a učit. Vlasta Janíková a místo nich nastupuje na lšz
jako učitel Jos. Šustek.

Pokyny žactvu.
Již při zahájení vyučování promluvil před shromážděným žactvem a učitelským sborem
zast. spr. školy Jan Mihal, který zdůraznil význam zemědělských škol v osvobozené vlasti po
šestileté porobě útisku a hospodářského ruinování okupanty.
Vyzvedl, že za námi jsou doby křivení páteře; je nutno nekompromisně pohlédnout
skutečnosti vstříc, vyhrnout rukávy a dáti se do práce. Do práce – za novým cílem;
převychovat českého člověka, kterému po 6 let byla vštěpována lež, které měl věřiti jako
pravdě. Vcelku trpěl stejně celý národ, avšak nejfalešněji a nejšalebněji bylo zacházeno se
stavem selským, který nejvíce trpěl rozpoltěním. A tu je třeba, aby nově nastupující mládež
zemědělská dala se vésti, aby nastoupila cestu s vírou, že se stane kvasem, který ztmelí
zemědělský stav v celek stejně smýšlející a neochvějně pracující na národa roli dědičné.

Práce a docházka.
V tomto duchu se pracovalo po celý školní rok. Teorie střídala praksi. Napravování bylo
mnoho. Žactvo uvyklé za Protektorátu nedbalé docházce (nasazené do práce, letecké nálety)
zlehčovalo si tuto i v tomto školním roce, takže bylo třeba stálého napomínání. Nestačilo-li
napomenutí písemné, nabádal správce školy J. Mihal spolu s řed. měšť. školy P. Markem
k návštěvě lsž osobně – návštěvou v rodinách i v přiškolených obcích /:Rudice:/. Docházka se
postupně zlepšovala. Vydatnou oporu k povznesení lšz v Šumicích získal správce školy v p.
předsedovi škol. výboru lšz L. Johnovi a v pokladníku této školy p. Jaroslavu Hřibovi, který
jako rolník a sedlář předvedl celou řadu praktických ukázek opravy postrojů atd. a udělil
mnoho cenných a praktických rad zemědělské mládeži.

Stať všeobecná.
S odstupem jednoho roku mohu s uspokojením konstatovati, že lšz ve škol. roce 1945/46
splnila v Šumicích až na maličkosti své poslání. Zásluhu měli na tom všichni vyučující a škol.
výbor společně.
Správce školy Jan Mihal, který převzal vedení lšz v Šumicích po odbor. uč. a správci této
školy Mat. Švehlíkovi, měl ulehčenu práci po té stránce, že našel agendu školní ve vzorném
pořádku. Bohatá knihovna učitelská a žákovská, vzorně vybavená kuchyně lšz, šicí stroj,
vzorně vedená zahrada školní, práce jmenovaného odstupujícího správce lšz v době
mimoškolní /: divadla, kursy pro zemědělce a zemědělskou mládež – např. kurs dojení atd :/,
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to všechno jsou ty nejlepší visitky, že bylo pracováno i za stížených poměrů svědomitě a
nezištně. Jen tak lze si vysvětliti, proč český národ tak čestně obstál po celou dobu 6 let za
germanisace. Dík patří především českému – uvědomělému učiteli. Dne 23. května 1946
navštívil školu p. inspektor Jos. Přichystal z Brna, který byl přítomen vyučování všech
učitelů. Žákům kladl na srdce pilnou docházku a učitelskému sboru dal pokyny pro
vyučování.

Visitace školy.
Dne 25. května 1946 navštívil lšz v Šumicích odborný poradce a ředitel hospodář. Školy
v Uh. Brodě p. J. Přidal, který si prohlédl školní zahradu a byl přítomen vyučování.

Ukončení škol. roku.
Školní rok 1945/46 ukončen byl dne 20. června 1946 rozdáním vysvědčení a zapěním
státní hymny.
Žactvo II. roč., které odcházelo do praktického života, bylo náležitě poučeno, aby
získaných vědomostí užívalo hojně v praksi, aby dbali všech dobrých rad učitelů a měli vždy
kladný poměr nejen k lšz, ale ke škole a ke svému dalšímu sebevzdělávání vůbec.
Zapsal dne 27. června 1946.
J Mihal, z. spr. školy.
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Školní rok 1946-47.
Začátek šk. vyučování.
Vyučování ve šk. r. 1946/47 bylo zahájeno ve čtvrtek 5. září 1946. Dosavadní správce
zdejší lšz odb. uč. Jan Mihal byl přeložen jako ředitel měšť. školy na Strání. Na jeho místo
přišel do Šumic odb. uč. Alois Černý, který také byl škol. výborem lid. školy zeměděl.
pověřen, aby vedl zatímně správu lšz. Výnosem MŠO byl odb. uč. A. Černý potvrzen
zatímním správcem lšz v Šumicích. Odb. uč. A. Černý absolvoval kurs pro vzdělání uč. lšz
v Uh. Brodě r. 1943 a v roce 1947 kurs uč. lšz pro předměty všeobecně vzdělávací v Uh.
Hradišti. Dalšími členy uč. sboru byli Petr Marek, řed. měšť. školy, Libuše Marková, odb. uč.,
Jos. Šustek, def. uč. a Anna Jančaříková, uč. dom. n.

Stav žactva.
Na začátku škol. roku bylo zapsáno do I. roč. 6 chl. a 15 dív., celkem 21 žáků, do II. roč.
na začátku škol. r. 1946/47 37 žáků, z toho 11 chlapců a 26 dívek. Během šk. r. klesal počet
žactva hlavně ve II. roč., a to odchodem mnohých žáků do učení a odchodem dívek hlavně do
továren v Uh. Brodě. Tím klesl počet žactva ve II. roč. pod zákonem stanovenou hranici a od
1. prosince 1946 byly oba ročníky spojeny. Ve spojených ročnících zůstalo 24 žáků, z toho 7
hochů a 17 dívek. Vyučovalo se podle osnovy pro 1. roč. lšz.

Pokles počtu žactva lšz.
Klesání počtu žactva lšz je nejlepším dokladem nezdravého zjevu naší doby, totiž útěku
venkovského obyvatelstva do měst a útěku od zeměděl. práce vůbec. Kořeny tohoto
neblahého úkazu tkví v hospodářských a sociálních poměrech našeho venkova. Práce
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zemědělce a celé jeho rodiny není zatím spravedlivě oceňována a honorována a je úkolem
nové spravedlivé cenové politiky, aby zemědělec se necítil opomíjen. Po stránce sociální
velkou vzpruhou našeho zemědělství bude připravované národní pojištění, které zajistí
našemu rolníku léčení v době nemoci a hmotně mu zajistí klidné stáří. Úkolem lšz je, aby
propagovaly nové názory na zemědělskou činnost, aby odbornou přípravou zeměděl. dorostu
usnadnily a zvelebily naše zemědělství. Ovšem v první řadě mají buditi ve své mládeži lásku
k půdě a lásku k zděděnému statku, neboť žádné materiální výhody nenahradí úzký vztah a
lásku rolníka k rodné půdě.

Inspekce.
14. listopadu 1946 provedl inspekci zdejší lšz p. inspektor Josef Přichystal. Při inspekci
bylo konstatováno, že škola je v pořádku a že náležitě koná své povinnosti. 22. května 1947
provedl inspekci školy a školní zahrady odb. poradce p. Josef Přídal, ředitel zimní rol. školy
v Uh. Brodě.

Subvence.
Válkou a zvláště obsazením škol. budovy procházejícími armádami bylo zničeno mnoho
věcí a zvláště kuchyňského zařízení ze škol. kuchyně. Na odstranění škod a na zakoupení
potřebných pomůcek a nářadí byla zdejší lšz poskytnuta ministerstvem škol. a osv. Subvence
3.000 Kč. Z této částky bylo zakoupeno nádobí, příbory, různé kuchyňské přístroje, takže
škol. kuchyně je opět v pořádku. Část subvence byla věnována na zakoupení hodnotných knih
z české beletrie pro žákovskou knihovnu, aby zeměděl. mládež byla vedena k lásce k české
knize.

Sucho a neúroda.
Naše zemědělství bylo r. 1947 postiženo katastrofálním suchem. Od jara do podzimu
téměř nepršelo. Neobvyklé sucho mělo neblahý vliv na polní kultury, hlavně na obilniny a na
pícniny. Ale rovněž cukrovka a brambory utrpěly nesmírně. Je samozřejmé, že výnos letošní
sklizně byl proti plánovanému předpokladu asi
poloviční a někde ještě menší. Náš kraj a hlavně
šumický katastr patří mezi nejpostiženější a
hlavně sklizeň tvrdého obilí byla nepatrná.
Zhoubně na vzrůst obilnin působil též nadměrný
vzrůst plevele hlavně ohnice, která na mnohých
polích udusila veškeru kulturní vegetaci.
S nedostatkem pícnin vyvstává těžký problém
udržet stav hověz. Dobytka v míře, aby
zásobování obyvatelstva mlékem bylo zajištěno.
Letošní sucho zasadilo celému našemu
hospodářství těžkou ránu a jen poctivým plněním
povinností a uvědoměním našich zemědělců bude
možno překonat svízelnou vyživovací situaci.

Ukončení šk. roku.
Škol. r. 1946/47 byl zakončen ve čtvrtek 26.
června 1947 rozdáním vysvědčení a přáním
odcházejícímu žactvu, aby i v prakt. Životě bylo
průkopníkem moderního zemědělství.
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