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Kronyka
Šumické národní školy sepsaná v roku 1877 od Jiřího Štromra
nadučitele v Šumicích – přepsal Augustin Kašpárek v roku 1893.1
Jak katalog „Venerabilis Cleri arcidiacese Olomoucké od roku 1877 dokazuje, pozustává
fara v Šumicích od roku 1391 od kterého času zajisté i farní škola v teto obci založena býti
mohla.
Dle výpovědi nejstarších sousedů obce této, jak od svých předků to slýchávali, a také jak
ze starších fárních matrik od roku 1695 nahlednouti možno, přináležely k Šumické farnosti
také okolní osady, totiž: Aujezd, Těšov, Polichno a Maršov, nechá se tedy domnívati, že
z nadřečených osad i také dítky do školy teto fárnosti patřily. Škola Šumická dle fárnich
matrik asi před rokem 1778, tedy před sto lety mateřskou školou bývala, ku které osady
Aujezd, Těšov, Polichno a Maršov až do roku 1784 přiděleny byly; v tom samém roku byla
v Aujezdě císařská fara a spolu i pro osady Aujezd, Těšov, Polichno a Maršov normální škola
zařízena; od kterého času škola Šumická jen pro obec Šumickou jedině zustala.
Školní budova v Šumicích stojící před fárním domem uprostřed osady mezi kostelem a
kamennou sochou svat. Jana z Nepom., stojící, vystavena z vepřových cihel a častečně
z tlučeniny, což může býti důkazem, že velmi stará ústava to býti musí; není také paměťníka,
který by byl slýchal od starých předků, v kterém čase vystavěna byla; slýcháno jedině, že
vchod do této školy býval od západní strany, totiž od sochy svat. Jana Nep., pozděj učiněn
vchod ze strany jižní od silnice, který na dále zustal.
Také se vypravuje, že v osadě vznikl v roce 1813 požár u souseda Martina Živnéře v čís.
dom. 133 u uličky Bánovské, jenž strávil 40 gruntovních stavení, totiž od čísla 133 až po číslo
85. po Jana Ulek, též škola vyhořela. Po ohni tomto tehdejší p. rektor Tomáš Mergane až do
pokrytí budovy školní slaměnnou střechou v čís. dom. 74. u souseda Hřiba i s rodinou jeho
přebýval. Popsaná hoře školní budova pozůstávala až do roku 1830, z jedné učebné světnice,
jejíž celá prostora uvnitř 11 ½ □◦ obnášela; pak z jedné asi 11 ¼ □◦ velké světnice co byt pro
učitele, z jedné na 2 ¾ □◦ velké kuchyně pak dosti prostranné vchodní síně a z jedné komory,
která za vyučovací světnicí stála oddělená příční zdí a jsouc podobné velikostí.
V roku 1840 se na žádosť učitele Jiřího Štromra stala znamenitá oprava školní budovy.
Zadní zeď od potoka byla od základu při učební světnici a vedle stojící komory znova
vystavěna, světnice vyučovací byla v tou vedle stojící komoru rozebráním příčky zvětšena;
pro učitele pak z té jedné světnice pak kuchyně a půl sýně, dvě nevelké světnice zřízené; nová
kuchyně, malá vedlejší světnice, pod kterou malý sklep se nalezal, a nad obojím zděná sýpka
umístněna, k té staré budově znova přistavěny. Celá pak budova byla novými většími okny,
novou podlahou a šindelovou střechou opatřena, celé zdivo bylo o 2 střevíce zvýšeno, vnitř a
zvenčí znovu z omítáno. Náklad na touto školní opravu nesl patron školy pan hrabě z Kaunic
sám. Oprava vedena stavitelským mistrem panskym Janem Stehlíčkem ze Šumic; obec toliko
ruční práci dělnickou a dovážkou k takové napomáhala.
V roku 1870 byla pak škola v Šumicích rozšířena na dvoutřídní; jelikož ale druhé
místnosti nebylo, zakoupen k tomu účelu domek čís. dom. 128. a upraven za prozatymní
učírnu, kdež zaroveň i světnička s kuchyní pro podučitele za příbytek sloužící, se nacházela.
V této prozatymní školní místnosti vyučováno až do roku 1891.
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Tato verze kroniky je opisem opisu kroniky Augustina Kašpárka z roku 1893. V příloze se nachází
fotografie zachovalého zbytku původního originálu od Jiřího Štromra z roku 1877.
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Nadučitel p. Jiří Štromer, který po 40 let v Šumicích jakožto učitel a pak při rozšíření na
dvoutřídku co nadučitel ustanoven byl, byl na jeho žádosť na odpočinek dán a koncem
prosince roku 1879 do Uh. Hradiště se odstěhoval.
Na uprázdněné místo nadučitelské ustanoven v roku 1880. Augustin Kašpárek, nadučitel
z Francové Lhoty, který dne 16. února 1880 své vykázané místo nastoupil. Po čas od 1. ledna
až do 16. února 1880. vyučoval s dorozuměním sl. c. k. okresní školní rady důstojný p.
František Snopek, zdejší kaplan a katecheta pro nedostatek učitelů sám. Vyučování i dále
obmezeno bylo na polodenní až pak koncem dubna toho samého roku na výpomoc sem
ustanoven učitelský kandidat IV. ročníku z Příbora Hynek Peška za podučitele, který až do
prázdnin t. r. v I. tř vyučoval.
Na návrh pana c. k. okresního školdozorce Josefa Kremla ustanoven opět v Šumicích
výpomocný prozatymní podučitel Karel Štyrcenhoffer, který jen do konce školního roku
v Šumicích ponechán byl. Konečně ustanoven podučitel p. Petr Hyvnar, který průpravnu
v Příboře navštěvoval, ale opět po roce ze Šumic odešel.
V roku 1883/4 zase ustanoven za podučitele Vincenc Marák, který vyučoval třídu druhou
až pak na žádosť co učitel v roce 1886 do Nivnice ustanoven byl. Po něm nastoupil místo
podučitele v Šumicích p. František Zavřel, který první rok vyučoval třídu I a pak po dva roky
třídu II. načež ustanoven za učitele na Pulčiny.
V roku 1888/9 byl do Šumic za výpomocného podučitele ustanoven p. Josef Kotek, který
opět I. tř. vyučoval a v roku 1892 na odpočinek na žádosť jeho dán, do Častkova se odebral.
Obě budovy školní byly ve velmi špatném stavu; k tomu malé, tmavé, vlhké a nízké;
v obou třídách muselo býti zavedeno polodenní vyučování, což potrvalo až do roku 1891.
Chudoba zdejšího obyvatelstva byla omluvou, že ku stavbě nové školní budovy teprve v roce
1890 potřebné přípravy započaly.
V roku 1891. bylo pak stavební místo vyhlednuto a schváleno; načež ve veřejné dražbě
dne 31. března 1891. staviteli p. Málek z Uh. Brodu a p. Drahoš z Holešova k provedení, na
místě staré budovy školní čís. dom. 113., které ke straně kostela zdejšího rozšířeno bylo,
vydražena celá stavba nové školy s podmínkama.
Za odstoupené místo u kostela, vyměnila obec Šumická pro faru zahradu u dolního mlýna
za náhradu. Stavba školy započatá v dubnu 1891.
Základní kámen položen dne 16. dubna u přítomnosti důstojného p. Františka Valouška
zdejšího kaplana a katechety, nadučitele Augustina Kašpárka, představeného obce Tomáše
Kubáně, předsedy místní školní rady Františka Hřiba, stavitele Málka atd. za klepání na
kámen uhelní pronášeny hesla z nichž přední významná jsou: Pro dítky, pro stát, pro církev;
pak V práci a vědění, jest naše spasení!
Stavba ukončena dne 30. října 1891 dle schváleného nákresu stavitelského mistra p.
Lautila z Uh. Brodu. Slavnou c. k. okresní školní radou vyslaná komisse přehlédla celou
stavbu za přítomnosti p. c. k. komisaře p. Přerovského, c. k. krajs. Inžinýra p. Jeřábka z Uh.
Hradiště, p. c. k. okresního lékaře p. Dr. Poštulky, zástupce velkostatku p. řiditele
Hliněnského a důstojného p. p. faráře a děkana Leopolda Vrbíka, člena c. k. okresní školní
rady, pak místního zastupitelstva obce a místní školní rady a schválila vše, když místní školní
rada přislíbila o scházející pomůcky školní a tělocvičnu se postarati.
Budova nová trojtřídní byla pak dne 15. listopadu 1891. slavnostně vysvěcená za
účastenství okolního velebného duchovenstva, pana c. k. okresního škol. dozorce p. p. Petra
Bezděka, okolního učitelstva, místního představenstva, místní školní rady a velkého počtu
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obecenstva zdejšího a okolního důstojným veleb. p. děkanem Leopoldem Vrbíkem za
asistence duchovenstva jak následuje:
V 1 ½ hodině bylo v chrámu Páně kázání k věci se vstahující; pak veden průvod ku školní
budově. Před budovou samou na schodech uvítala žačka Aloisie Kašpárkova přicházející
proslovem a podáním kytice důst. vel. p. děkanu; načež vykonán církevní obřad před budovou
samou, pak vysvěceny tři třídy. Po ukončení svěcení promluvil důst. p. děkan k přítomným a
vybídl dítky v III. třídě shromažděné k veliké vážnosti školy, jak po každé v ní se zachovati
mají, aby dobrými křesťany a hodnými občany se staly. Pak proslovil nadučitel Augustin
Kašpárek k přítomným slova poděkování jménem dítek, a dále jak nasleduje.
Velectění přátelé školy, milá školní mládeži! Smyslí radostnou vstupuji na toto místo, jež
ruka duchovního pastýře právě vysvětlila k účelu nejkrásnějšímu. Dnešním dnem odevzdává
obec Šumická novou školní budovu, jež státi se má základem štěstí dítek, pramenem síly a
moci obce a trvalým pomníkem probudilosti občanské, hlásajícím: kdož o školu se starají,
nejpřednější péči zaroveň v zdar obce osvědčují.
Milé dítky! Kdo z nás rád do školy pospíchá, ať slunečko hřeje, neb déšť se leje a vítr
fučí, příčinlivou vůli jeví a vytrvalosť při učení, při tom bezúhonně si vede, komu škola
vzácných uštědří pokladův a skvostů. Sebe krasnější šat nikoho nezdobí tak, jako rozum, a co
nejhlavnější: rozum vždy dítko jenom k dobrému povede. S rozumem nejrádějí přátelí se
dobré srdce, jež anděl strážný u vás opatruje a potud u vás bdí, dokud čistotu jeho zachováte.
Konajíce dnes tuto slavnost svěcení nové školy, oslavujeme tím zároveň opravovatele
novověké školy národní, oslavujeme tím nejmilostivějšího našého císaře a krále Františka
Josefa I., jehož vůli a věhlasem škola národní za příkladem jiných říší a národů zdárně zkvétá
a se zlepšuje. Už po staletích budou dějepiscové o jeho panování psáti, jistě ne na posledním
místě napíší do letopisů: Za jeho panování založena byla nová škola národní na základech
všestranně lidských a duchu časovému úplně přiměřených. A co vzhledem k této pravdě jest
nám činiti? Nic více nežli nebeského otce prositi, aby školu tu sílil a chránil – abychom ke cti
našého nejmilostivějšího mocnáře dlouhá léta ještě zpívati mohli: Zachovej nám Hospodine
císaře a naší zem!
Jménem mládeže naší školní vzdávám všem srdečné díky, kdož sobe zásluh zýskali o naší
milou novou školu, a to předně veleslavné c. k. zemské, slavné c. k. okresní a pak naší místní
školní radě, důstojnému duchovenstvu našému a představenstvu obce i našim starostlivým
otcům a pečlivým matkám: „Zaplat Bůh“ Sláva! Na zdar!“
Ode všech pak přítomných zpívána Hymna národní, kterou hudebníci zdejší před školou
doprovázeli; načež zpívána papežská hymna a při zpátečním průvodu do kostela Tebe Boha
chválíme.
Na památku svěcení školy rozdány dítkám obrázky s nápisem na rubu: „Na památku
svěcení školy v Šumicích, dne 15. listopadu 1891.“ Dítky byly pak poděleny pečivem.
Slavnosť svěcení školy ukončena všeobecnou hostinou. Školní budova okrášlena prápory,
májky, věnci a slavnostní bránou. V průčelí, v okně patrovém, skvěl se obraz ověnčený Jeho
Veličenstva našeho nejmilostivějšího zeměpána Františka Josefa I.
Obec Šumická vystavěla vlastním nákladem 16000 zl. trojtřídní školní budovu a opatřila
ji i nevyhnutelně potřebnými pomůckami a tělocvičnou. Ku stavbě přichystala a na místo
dostavila nejen cihly, ale i kámen a písek; ohradila dvůr a zahradu kolem školy a založila si
nehynoucí pomník lásky k potomkům. Celá stavba pozůstává ze 3 učíren, 1 kabinétu na
pomůcky, z bytu pro nadučitele dvou světnic, kuchyně, komory a sklepu, pak ze dvou světnic
v přízemí pro učitele a podučitele. Záchody jsou rozdělené v přízemí i v I patře. Na dvoře
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drvárna; chlév, krmík a kurník; pak studně s pitnou vodou. O stavbu školy přičinila se mimo
vysokou c. k. zemskou, slavná c. k. okresní a místní škoní rada s předsedou Františkem
Hřibem, čís. dom. 74., po něm pak nasledujícím předsedou Josefem Volaříkem, čís. dom. 96,
s představenstvem obce Tomášem Kubáněm, čís. dom. 217. v Šumicích.
Vyučování započato dne 17. listopadu 1891. nadučitelem Augustinem Kašpárkem a
výpomocným podučitelem p. Josefem Kotkem. V roce 1892 po odstoupení na odpočinek
podučitele p. Josefa Kotka, ustanoven na žádosť p. Jaroslav Koncer co podučitel při zdejší
dvoutřídní škole, načež na rozšířenou trojtřídku ustanoven v roce 1893 za učitele p. Emanuel
Mach, t. č. podučitel ve Vlčnově. Katecheta, důstojný p. p. Adolf Pospěch, který do Napajedel
přesazen, byl nahražen důstojným p. p. Augustinem Chmelařem t. č. kaplanem v Uh. Brodě.
Školní rok ukončen slavnou mší sv. a po rozdání školních zpráv zazpívána Rakouská národní
hymna. V roce 1893. při hostině svadební dcery Josefa Hřiba čís. dom. 143. vybráno bývalým
p. předsedou Františkem Hřibem na školní pomůcky 9 zl., které také správě školy odvedeny
byly. Také nynější p. předseda při rozličných příležitostech sebral 5 zl. 30 kr. na školní
pomůcky.
Jelikož nákaza: záškrt a spála, od prázdnin v obci Šumické řádila, nebylo povoleno školní
vyučování započíti až teprv dne 16. prosince 1893. Na záškrt a spálu zemřelo i také několik
školních dítek.
Školní rok 1893/4. započal dne 16. prosince slavnou mší sv. při které dítky zapěly píseň
„Přijď, ó Duchu přesvatý.
Vidi P. Bezděk.
Školní rok 1893/4. ukončen dne 30. července za příčinou dusivého kašle u školních dítek,
slavnou mší sv. a zapěním Tebe Boha chválíme.
Školní rok 1894/5 započal až po nákaze dusivého kašle dne 10. října 1894. Po odchodu
důst. p. katechety p Augustina Chmelaře dne 30. listopadu 1894. ustanoven a toho samého
dne nastoupil důst. vel. pán p. Josef Březovský ze Štítné do Šumic dnem 30. listop 1894.
Dne 19. listopadu 1894. shromáždila se školní mládež ku slavnosti jmenovin Jejího
Veličenstva císařovny Alžběty v III. tř. kdež po slavných služb. Božíh proslovem,
deklamacemi a písněmi vhodnými za přítomnosti učitelského sboru národní hymnou
ukončena slavnost tato. Školní rok ukončen dne 31. července 1895. sl. služb. Božími Te
Deum a přijímáním sv. svátostí.
____
________________
____
a.)

Školní rok 1895/6 započat slav. Službami božími a vzýváním Ducha svatého dne
16. září 1895.

b.)

Den 4. října 1895. odbývána za příčinou jmenin J c. k. Apošt. Veličenstva školní
slavnosť. Po slavných službách božích s Te Deum vedeny sborem učitelským, tak
jak dříve do chrámu Páně, z chrámu v pořádku dítky do školy; kde po přiměřeném
slavnostním proslovu, předneseném správcem školy, zpívána Rakouská národní
hymna; načež deklamována báseň „Vnuk a dět“ a „Naše říše“., pak zpívána píseň
„Náš císař Pán, jest dobrý Pán. Žáci povzbuzeni správcem školy k pilné návštěvě
školy, načež propuštěni domů.
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c.)

Jiné školní slavnosti nebyly.

d.)

Zkouška náboženská odbývána dne 30. dubna 1895 za přítomnosti Veledůst. Pána
arcikněze.

e.)

Žáci s účastnili se hromadně za dozoru nadučitele Augustína Kašpárka návštěvy
výstavy prům. hospodářské v Uh. Brodě dne 30. srpna 1895.

f.)

Dne 1. března 1895. vystěhoval se zdejší def. podučitel Jaroslav Koncer, na nové
své působiště do Hostětína jakožto prozat. Správce školy; za tou příčinou bylo na
zdejší trojtřídní škole zavedeno dle nařízení sl. c. k. okresní školní rady polodenní
vyučování, které potrvalo až do konce roku školního.
Dne 1. září 1895. nastoupila místo podučitelské slečna Klementina Bartošová
z Vyzovic, která po přípravných študiích učitelský ústav čtyrletý v Brně
navštěvovala a po odbyté zkoušce do Šumic za proz. podučitelku ustanovena jest.

g.)

Katechetou byl až po dobu nynější důstojný pán p. Josef Březovský, rodák
z Přerova, zdejší kaplan.

h.)

Místní školní rada skládá se z následujících členů:
Předseda: Hřib Jan, rolník č. d. 68.
Místopředs: Šojdr Josef, kovářský mistr č. d. 227.
Členové: Kašpárek Augustin, spr. školy.
"

Březovský Josef, důst. p. katecheta.

"

Volařík Josef, rolník č. d. 96.

"

Dvořák František, rolník č. d. 24.

Nově zvolení členové Jan Hřib a Josef Šojdr nastoupili svůj úřad po
vykonaném slibu dne 19. října 1895.
Slavná c. k. okresní školní rada složena jest nasledovně:
Předseda: P. T. Maslovský Stanislav, p. c. k. okresní hejtman.
P. T. Dr. Krebs Leopold, adv. v Uh. Brodě.
" " Dp. Parobek Leopold, děkan v Uh. Brodě.
" " Singer Leopold, soukr. v Uh. Brodě.
" " Kotek Josef, nadučitel v Záhorovicích.
" " Bratmann Frant., purkmistr ve Val. Klob.
" " Hliněnský Antonín, řid. velkost. v Uh. Brodě.
" " Šicha Ant., řeď měšť. školy v Uh. Brodě. C. k. škol doz.
" " Wagner Jindř., řed. měšť. sk. v Uh. Hrad. C. k. škol. doz.
" " Wachtl Wilh. řed. měšť šk. ve Val. Kloboukách.
Na povzbuzení p. c. k. okres. škol dozorce založena a ohrazena školní zahrada na
obecním poli nad horním mlýnem k potřebě školní.
Zdravotní stav školní mládeže byl až na malé výminky dobrý.
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Občasná změna celodenního vyučování byla od 1. března do 31. července 1895 na
poledenní přeměněná z nedostatku učitelstva, což však začátkem příštího školního roku opět
obsazením toho místa, napraveno bylo.
Přehlídka školy vykonána p. c. k. okresním inspektorem dne 29. ledna 1895.
3. Statistické přehledy:
a.) Počet dětí do školy vůbec přijatých na počátku školního roku 1895/6. – 106 hochů 119
děvčat. spolu 225
b.) Úhrnný výkaz těchto dětí dle náboženského vyznání. kř. katol. 225 dítek.
c.) Počet dětí školou povinných ve školní obci, 225 a počet dětí, do školy přijatých a to:
1. na počátku školního roku; 106 + 119 = 225
2. na konci školního roku: 95 + 106 = 201
Přehlídka školy vykonána sl. c. k. okr. školdozorstvím dne 4. března a 11. března 1896.
Viděl: Antonín Šicha,
c. k. okr. insp. šk.
Školní rok ukončen dne 31. července 1896. slavn. Službami božími a Te Deum. Po
službách božích zapěna „Hymna rakouská“.
Zemským c. k. školdozorcem jmenován pro Moravu, čásť východní p. p. Josef Lošťák t.
č. ředitel ústavu učitelského v Příboře.
Sl. místní školní radou předplaceno na 2 exemp. Pro žákovskou školní knihovnu:
„Životopis: Arcivojvoda Albrecht“, vojvoda Těšínský, polní maršálek, vrchní dozorce nad
vojskem, sborm. Pluku dělostřeleckého čís. 5. nar. 3. srpna 1817. zemřel 20. února 1895. Viz
životopis v knihovni žákovské II a III. tř.
Zakoupeny váhy; pro III. tř. desetinná, pro II. tř. balanční. Dp. p. Josef Březovský,
katecheta zakoupil zdejší škole 2 skříně na sbírku motýlů a brouků a přičinil se všemožně
v zásobování sbírky té.
Pro nastávající školní rok zakoupeny:
Pomůcky ku přírodozpytu za obnos 25 zl. 90 kr., ku počítání Kyzlíkovi obrazy, ciferník
hodinový, Vávrovy nástěnné vzory ku kreslení, čtverecní metr Jánského a nástěnná násobilka.
Pro žákovskou knihovnu objednáno knih za obnos 5 zl.
________________________

__

_____________________

Počátek školn. roku 1896./7.
Školní rok 1896./7. započal dne 16. září slavn. službami božími a vzýváním ducha
svatého. Na počátku školního roku přečten řád železn. § 95. až 100., pak šetření ptactva a
užitečných zvířat, pořádek čili řád školní a jak zamezovati šíření nákažlivých nemocí.

Statistické přehledy roku šk. 1896./7.
Statistické přehledy:
a.)

Počet dětí do školy vůbec přijatých na počátku školního roku 1896./7. hochů 106,
děvčat 125, sp. 231 dí.

b.)

Úhrnný výkaz těchto dle náboženství; kř. katol. 231 dítek.
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c.)

Počet dětí školou povinných ve školní obci: 234 dí.
a počet dětí, do školy přijatých a to:
1. na počátku školního roku: 106 + 125 = 231 dí.
2. na konci školního roku: 90 + 113 = 203 dítek.

Oslava jmen. J. C. Ap. Velič. dne 4. října 1896.
Slavnosť jmenin J. C. K. Ap. Veličenstva dne 4. října 1896.
Dítky vedeny sborem učitelským do chrámu Páně a přítomny sl. službám božím; po
službách božích zapěna Rakouská národní hymna s průvodem varhan, na to vedeny dítky do
školy, kdež po přiměřeném slavnostním proslovu, předneseném správcem školy, zapěna píseň
„Náš Císař Pán, jest dobrý Pán.“ Žáci povzbuzeni k pilné návštěvě školy a k poslušnosti
školních zákonů na důkaz úcty a lásky k panovníku. Přítomní členové místní školní rady pak
podělili žáky zakoupeným pečivem, načež propuštěni jsou žáci domů, jelikož mnozí na
růžencovou slavnosť se svými domácími v průvodu do Uh. Brodu se vypravovali.

Oslava jmen. J. Veličenstva 19. listop 1896.
Dítky vedeny sborem učitelským do chrámu Páně a přítomny sl. službám božím; po
službách božích zapěna Rakouská národní hymna s průvodem varhan, na to vedeny dítky do
školy, kdež po přiměřeném slavnostním proslovu následovaly deklamace a písně přiměřené.
Místní školní rada byla přítomná celé slavnosti.
Antonín Šicha,
c. k. okr. insp. škol.

Visitace.
Přehlídka školy vykonána sl. c. k. okr. školdozorstvím dne 6. února 1897.

Výkony církevní šk. dítek.
Školní dítky přijímaly sv. svátosti po 3krát v roce; s účastnily se za dozoru sboru
učitelského průvodů církevních vzkříšení, božího těla, křížových dnů a také slavné mše svaté
na sv. Aloisia.
Zkouška ze sv. náboženství odbývána dne 23. června 1897.

Oslava narozenin J. c. k. Apod. Veličenstva dne 18. srpna 1897.
Dne 18. srpna 1897. na den narozenin J. c. k. Apod. Veličenstva byly školní dítky
správcem školy hromadně vedeny k súčastnění se slavných služeb božích do chrámu Páně;
kdež po slav. „Tebe boha chválíme zpívána „Rakouská národní hymna s průvodem varhan a
zdejšího sboru hudebního.

Změna ustanovení podučitelky sl. K. Bartošové a sl. Marie Svozilové.
Na žádosť podučitelky s. Klementiny Bartošové byla tato ustanovena do Vel. Lhoty okr.
Uh. Hradiště a byla dle výnosu sl. c. k. okresní školní rady ze dne 27. července 1897. čís.
1119. šk. koncem července ze služby na škole v Šumicích vyvázána. Na uprázdněné místo
podučitelské ustanovena prozatímně sl. Marie Svozilová z Luhačovic, dekretem ze dne 19.
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srpna 1897. čís. 1216. šk. slavnou c. k. okresní školní radou; místo nastoupila dne 1. září
1897.

Působení sboru učitelského.
Dle výnosu slavné c. k. okresní školní rady ze dne 13. března 1897. čís. 214. bylo
působení sboru učitelského nadučitele Aug. Kašpárka přiměřené, učitele Emanuele Macha
uspokojivé a Klementiny Bartošové podučitelky, přiměřené.
V Šumicích, dne 31. srpna 1897.
Augustin Kašpárek,
správce školy.

Rok: 1897-8.
Školní rok 1897./8. započal dne 17. září slavn. službami božími a vzýváním ducha
svatého. Na počátku školního roku přečten a vysvětlen řád železn. §. 95 – 100., pak šetření
ptactva a užitečných zvířat a jak zamezovati šíření nákažlivých nemocí.
Statistické přehledy:
a) Počet dětí do školy vůbec přijatých na počátku školního roku 1897./8.
hochů 105, děvčat 128, spolu 233
b.) Úhrnný výkaz těchto dle náboženství; kř. katol. 233 dítek.
c.) Počet dětí školou povinných ve školní obci 232 dítek a počet dětí, do školy přijatých a
to:
1. na počátku školního roku: 103 + 126 = 229
2. na konci školního roku:

94 + 112 = 206.

Lékařským vysvědčením se proukázali Živnéř František, Dvořáčková Marie a Špatová
Terezie co nemocní a k navštěvě řádné školy neschopní. Augustin Kašpárek navštěvuje
zemskou vyšší realku v Uh. Brodě.
Viděl Antonín Šicha
c. k. okr. insp. šk.
Oslava jmenin J. C. K. Apod. Veličenstva dne 4. října 1897. Dítky vedeny sborem
učitelským do chrámu Páně a přítomny sl. službám Božím; po službách božích zapěna
Rakouská národní hymna s průvodem varhan, na to vedeny dítky do školy, kdež po
přiměřeném slavnostním proslovu, předneseném správcem školy, zapěna píseň „Náš Císař
Pán, jest dobrý Pán“. Žáci povzbuzeni k pilné návštěvě školy a k poslušnosti zákonů, na
důkaz úcty a lásky k panovníkovi. Oslava jmenin J. C. K. Apod. Veličenstva Císařovny
Alžběty dne 19. listopadu 1897. Dítky vedeny sborem učitelským do chrámu Páně aby
byly přítomny službám Božím; po službách božích zapěna Rakouská národní hymna
s průvodem varhan a hudby, načež vedeny dítky do školy, kdež po přiměřeném
slavnostním proslovu následovaly deklamace a písně přiměřené. Místní školní rada byla
přítomna celé slavnosti.
Přehlídka školy vykonána sl. c. k. okr. škol. dozorstvím dne 22. března 1898.
Dítky školní přijímaly sv. svatostí po 3krát v roce; s účastnily se za dozoru sboru
učitelského průvodů církevních: vzkříšení, božího těla, křížových dnů a sl. mše svaté na
sv. Aloisia.
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Generální visitace 18 15./7. 98.
Dne 15. června 1898. přijaly dítky sv. biřmování a odbývána generalní visitace ze sv.
náboženství kníž. Arcibiskupem Dr. Theodorem Kohnem; také nové varhany byly posvěceny.
Dne 18. srpna 1898. na den narozenin J. C. K. Apod. Veličenstva byly opět dítky školní
správcem školy hromadně vedeny k súčastnění se slav. Služeb božích do chrámu Páně; kdež
po slav. Tebe Boha chválíme zpívána Rakouská národní hymna s průvodem varhan a hudby
za účastenství sboru hasičského.
Školní rok ukončen sl. Tebe Boha chválíme. Na žádost podučitelky sl. Marie Svozilové
byla tato ustanovena do Vlčnova dle výnosu sl. c. k. okr. školní rady ze dne 3. září 1898. Čís.
1489.
Na uprázdněné místo podučitelské ustanovena prozatímně sl. Klementína Spanstová
z Dobromělic dekretem ze dne 1. září 1898.; místo nastoupila dne 1. září 1898.

Odchod p. uč. E. Macha.
Na žádosť učitele p. Em. Macha byl tento ustanoven do Záhorovic dle výnosu sl. c. k.
okr. školní rady ze dne 31. srpna 1898. Čís. 934. šk.
Na uprázdněné místo učitelské ustanoven prozat. podučitel p. Antonín Hruban z Ivanovic
dle výnosu sl. c. k. okr. školní rady ze dne 26. září 1898. Službu nastoupil dne 1. října 1898;
až do toho času bylo vyučováno v III. a II. tř. polodenně. Smutečních služeb Božích za J. C.
K. Apod. Veličenstvo císařovnu blahé paměti Alžbětu súčastnila se školní mládež dne 19. září
1898. s místní školní radou a sborem dobrovolných hasičů za dozoru sboru učitelského.
Viděl
Antonín Šicha,
c. k. okr. insp. šk.
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Šk. r. 1898./9.
Školní rok 1898./9. započal dne 16. září 1898. slavnými službami božími a vzýváním
ducha svatého.
Na počátku školního roku přečten a vysvětlen řád železn. §. 95. – 100. pak o šetření
ptactva a užitečných zvířat a jak zamezovati šíření nákažlivých nemocí.
Statistické přehledy:
a. Počet dětí do školy vůbec přijatých na počátku školního roku 1898/9.
hochů 99, děvčat 112, spolu 211.
b. Úhrnný výkaz těchto dle náboženství; kř. katol. 211 dítek.
c. Počet dětí školou povinných ve školní obci 211, a počet dětí do školy přijatých a to;
1. na počátku školního roku 98 + 111 = 209 =
2. na konci školního roku 15./7. = 94 + 109 = 203 = 31./7. 186
Lékařským vysvědčením se proukázali: Živnéř František, nemocný a Špátova Teresie,
blbá, co neschopná k návštěvě školy.
Oslava patriotických dní, a to dne 4. října a dne 19. listopadu 1898. Dítky vedeny sborem
učitelským do chrámu Páně a přítomny sl. službám Božím; po službách Božích zapěna
Rakouská národní hymna s průvodem varhan, na to vedeny dítky do školy, kdež po přiměřené
slavnostní řeči přednesené správcem školy, zapěna píseň „Náš Císař Pán, jest dobrý Pán.“
Žáci povzbuzeni k pilné návštěvě školy, k poslušnosti zákonů, k lásce a úctě
k panovníkovi.

50 leté jubileum J. V. cís. Fr. Jos. I.
Dne 2. prosince 1898. vedeny dítky sborem učitelským do chrámu Páně ku službám
božím, po službách božích zapěna Rakouská národní hymna s průvodem varhan a hudby. Po
službách božích vysvětlena slavnosť a význam její na památku 50letého nastoupení na trůn J.
C. K. Ap. Veličenstva Císaře Františka Josefa I.
V předvečer dne slavnostního osvětlení příbytků i celé školy a slavnostní oheň na kopci
„Babí hůrce“, slavnostní střelba a průvod sboru hasičů s hudbou a zpěvem vesnicí, přede
dnem budíček.

Změna v m. šk. radě.
Do místní školní rady vyvoleni byli za nové členy Krhutek Jan, rolník č. d. 131. a Hřib
Tomáš, rolník č. d. 103., kteří dne 30. listopadu 1898. povinný slib složili.
Za náhradníky vyvoleni jsou Hřib Tomáš, rolník č. d. 21. a Vaculín Jan, rolník č. d. 25.
Řemeslníci: zedníci ze Šumic pracující v Uhrách učinili sbírku ve prospěch školy, která
vynesla 8 zl., které odevzdali správci školy na zakoupení pomůcek. Sl. výbor obce Šumické
učinil počátek k jubilejnímu fondu ve prospěch školy dne 2. prosince 1898 sbírkou, která
vynesla 9 zl. 50 kr. a uložena v poštovní spořitelně. Dp. p. Josef Březovský, katecheta zdejší
daroval škole 5 zl., které správci školy na pomůcky doručil. Za obnosy ty koupeny pro žáky
III. třídy mapky Rakousko-Uherského mocnářství a Moravy, pak Lošťákovo počítadlo a
objednány Janského závěsné obrazy k vyučování názornému pro prvé i vyšší třídy škol
obecných; Tabellí 10.
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Inspekce
Přehlídka školy vykonána sl. c. k. okr. škol. dozorstvím dne 7. ledna 1899.
Školní dítky přijímaly sv. svatosti po 3krát v roce, s účatnily se za dozoru sboru
učitelského průvodů cirkevních: vzkříšení, božího těla, křížových dnů a sl. mše sv. na svátek
sv. Aloisia.

Odchod poduč. Ant. Hrubana 1898-1899.
Na konci školního roku 1898./9. přesazen prozat. ustanovený podučitel p. Antonín
Hruban ze Šumic do Lužné.
V Šumicích, dne 31. července 1899.
Augustin Kašpárek,
nadučitel.

R. 1899-1900.
Nastoupení uč. Fer. Smékala 1900.
Před počátkem školního roku 1899. – 1900. nastoupil dne 1. září 1899. službu definit.
Ustanovený učitel p. Ferdinand Smékal z Lidečka do Šumic. Sbor učitelský skládá se na
počátku roku školního následovně: Dp. p. Březovský Josef, katech.
Kašpárek Augustin, nadučitel,
Smékal Ferdinand, učitel a
Spanstova Klementina, podučitelka.
Místní školní rady členové:
Šojdr Josef č. d. 227. předseda.
Hřib Jan č. d. 68. člen.
Krhutek Jan č. d. 131. místopředseda.
Hřib Tomáš č. d. 103. člen.
Hřib Tomáš č. d. 21. náhradník.
Vaculín Jan č. d. 25. náhradník.

Počátek školního roku 1899.-1900.
Školní rok 1899.-1900 započal dne 16. září 1899. slavnými službami Božími a vzýváním
ducha svatého. Na počátku školního roku přečten a vysvětlen řád železniční § 95. – 100. pak
výnos c. k. zemské školní rady č. 4933. o šetření ptactva a užitečných zvířat a jak zamezovati
šíření nákažlivých nemocí.

Statistické přehledy. 1899.-1900.
Statistické přehledy:
a.

Počet dětí do školy vůbec povinných na počátku školního roku 1899.-1900 ve
školní obci Šumické:
hochů 103, děvčat 116, spolu 219 dětí.
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b.

Úhrnný výkaz z těchto dle náboženství; kř. katol. 219 dítek.

c.

Počet dětí školou povinných ve školní obci Šumické a počet dětí do školy
přijatých, a to:

1. na počátku školního roku 102 + 114 = 216.
2. na konci školního roku 15./7. 97 + 109 = 206. 31./7)=194.
Lékařským vysvědčením osvobození jsou: Živnéř František, posud trvající nezhojitelnou
nemocí postížený a Špátova Teresie, blbá, co neschopná k navštěvě školy. Kašpárkova
Teresie navštěvuje školu měštanskou v Uh. Brodě.

Oslava patriotických dnů 1899.-1900. 4./10. a 18./11.
Oslava patriotických dnu a to dne 4. října a dne 18. listopadu 1899.
Dítky vedeny sborem učitelským do chrámu Páně a přítomny službám Božím; po
službách božích zapěna Rakouská národní hymna s průvodem varhan, na to vedeny dítky do
školy, kde po přiměřené slavnostní řeči správcem školy k dítkám, zapěna píseň „Náš Císař
Pán, jest dobrý Pán.“ Žáci byli povzbuzeni k pilné navštěvě školy, k poslušnosti zákonů,
k lásce a úctě k panovnické rodině.
Viděl
Ant. Šicha,
c. k. okr. insp. šk.

Inspekce.
Přehlídka školy vykonána sl. c. k. okresním škol. dozorstvím dne 26. května 1900.

Odchod poduč. Kl. Spanstové.
Nastoupení: poduč. K. Opravila.
Dne 28. února 1900. byla podučitelka s. Klementina Španstova na žádosť její, služby
podučitelské sproštěna. Na místo ní ustanoven podučitelem p. Karel Opravil ze Šubiřova do
Šumic, který dnem 1. březnem 1900. službu svou nastoupil. Učitel p. Ferdinand Smékal
ustanoven na jeho žádosť ze Šumic do Chudobína, který dnem 1. zářím 1900. ze Šumic
vystoupil. Dne 1. září 1900. nastoupil nově ustanovený učitel p. Jan Kuba z Penčína do
Šumic. Také dp. p. Josef Březovský přesazen koncem roku ze Šumic do Uh. Brodu na místo
kaplana. Na uprázdněné místo kaplana ustanoven dp. p. Augustin Lužný z Vel. Ořechova do
Šumic dne 1. července 1900. Dp. p. Josef Březovský daroval škole 5 zl. Školní rok ukončen
slavnými službami Božími dne 31. července 1900.
Dne 18. srpna 1900. na den 70letých narozenin J. c. k. apošt. Veličenstva súčastnila se
mládež školní za dozoru správce školy slavných služeb Božích, načež vysvětlena památka
dne toho a přiměřeně v kostele i ve škole oslavena.
V Šumicích, dne 31. srpna 1900.
Kašpárek Augustin,
správce školy.

Počátek školního roku 1901-1902.
Školní rok 1900. – 1901. započal dne 17. září 1900. slavnými službami božími.
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Na počátku školního roku dostavili se na svá místa do Šumic p. Kuba Jan, učitel a p.
Opravil Karel, podučitel. Sbor učitelský skládá se na počátku roku školního následovně: Dp.
p. Augustin Lužný, katecheta.
Kašpárek Augustin, nadučitel;
Kuba Jan, učitel;
Opravil Karel, podučitel.

Statistické přehledy
Statistické přehledy:
a.) Počet dětí do školy vůbec přijatých na počátku školního roku 1900 – 1901. a
to:
hochů 119-, děvčat 120-, spolu 239.
b.) Úhrnný výkaz těchto dle náboženství;
křesť katolického 238
mosaického - - 1
c.) Počet dětí školou povinných ve školní obci 239. a počet dětí do školy přijatých
a to:
1. na počátku školního roku 118 hochů, 114 dívek, 227 sp.
2. na konci školního roku

95 hochů, 105 dívek, 200 sp.

Lékařským vysvědčením dosud návštěvy školy za neschopné uznání jsou:
Živnéř František, nemocný 1. a Špátova Teresie, blbá 1:
d.) Oslava patriotických dní, a to dne 4. října a 19. listopadu konána jak
každoročně s. službami božími a školní slavností.
Viděl
Antonín Šicha
c. k. okr. insp. šk.
Dne 1. srpna 1901. oslaveny v Šumicích druhotiny knězské dp. faráře a děkana p.
Leopolda Vrbíka. V předvečer uspořádáno zastaveníčko před farou. Nastávajícího pak dne
shromaždilo se obecenstvo, školní dítky v průvodu učitelů, sbor dobrovolných hasičů a
představenstvo obce před farní budovou a po příjezdu pana c. k. okresního hejtmana a
mnohých ještě jiných hostí v průvodu kněží ubíral se průvod s jubilantem ku chrámu páně a
tam po slavnostním kázání a dojemné řeči p. c. k. okresního hejtmana p. St. Maslovského byl
jemu připnut záslužný kříž zlatý, na to konány ostatní cirkevní obřady a sloužena slavná mše
svatá.

Sečítání lidu.
Provedeno sečítání lidu dle stavu 31. prosince 1900. dle obcovací řeči a napočítáno
úhrnem: 1308 obyvatel v osadě čili obci Šumické z nichž vůbec se přiznali k obcovací řeči
české 1301 osob a 7 k obcovací řeči německé. Čísel obydlených napočítáno: 254 neobydlená
3 čísla = 257.
Koní napočítano –

74 kusů
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Hovězího dobytka – 416

"

Koz __ __ ___ ____ 61

"

Prasat __ ____ __ 40

"

Oulů včelstev ___ 16

"

Drůbeže:
Slepic domácích 1867 "
Hus __ ___ ___ _ 35

"

Kachen _ _ _ _ 12

"

V Šumicích, dne 31. července 1901.
Dne 14. září 1901. přesídlil učitel p. Karel Opravil na své nové působiště do Smoliny.
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1901. 1902.
Rok: 1901./2.
Školní rok započal dne 16. září 1901. slavnými službami božími.
Před počátkem školního roku ustanoven zdejší podučitel, učitelem na jednotřídní školu ve
Smolině: p. Karel Opravil; na místo něho ustanoven kandidat učitelství pan Vrbecký
František co prozatímní podučitel. Sbor učitelský skládá se na počátku roku školního
následovně: Dp. p. Lužný Aug. Co katecheta,
Aug. Kašpárek, nadučitel
Kuba Jan, učitel,
Vrbecký František, podučitel a
Kašpárková Marie, učitelka ručních žens. Prací.
Statistické přehledy:
a.) Počet dětí na počátku školního roku vůbec do školy přijatých a to:
hochů: 108, děvčat: 124; spolu: 232.
na konci školního roku pozůstalo a navštěvovalo:
hochů:

,děvčat:

; spolu:2

Do ručních prací patřilo počátkem roku 104. dívky.
C. k. okr. školní rada:
a) P. T. Maslovský Stanislav, c. k okresní hejtman, rytíř řádu Františka Josefa.
P. T. Dr. Weber Bedřich, měšťanosta a advokát v Uh. Brodě komandeur pap. Řádu sv.
Řehoře.
b) „ Jeřábek Aug., správce děkanství a farář v Nezdenicích.
„ Singer Leopold soukr. v Uh. Brodě.
c) „ Rain Jan, ředitel zemské vyšší realky v Uh. Brodě
„ Kotek Josef, nadučitel v Záhorovicích.
d.) „Hliněnský Ant. inspektor velkostatku v Uh. Brodě
„ Hromádka Josef, starosta v Slavičíně.
„ Zima Ant; kupec ve Val. Kloboucích.
e.)„ Šicha Ant., řed. měšť. šk. v Uh. Brodě, c. k. okr. insp. školní pro školy české.
„ Banský Jan, řeď měšť. šk v Brně pro školy německé. a utrakvistické.
Sbor učitelský skládá se na počátku školního roku 1901/2. následovně:
Dp. p. Aug. Lužný, katecheta.

2

Údaj v kronice chybí.
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Aug. Kašpárek, nadučitel.
Jan Kuba, učitel a
František Vrbecký, podučitel.
Marie Kašpárkova, indust. učitelka.
Místní školní rady členové:
Hřib Tomáš, rolník č. d. 21. předseda slib složil dne 3. ledna 1902.
Šojdr Josef, kovárský mistr, místopředseda č. d. 227. slib 3. ledna "
Krhutek Jan, rolník č. d. 131. člen. slib složil dne 30. listopadu 1898.
Hřib Tomáš, rolník č. d. 103. člen. slib složil dne 30. listopadu 1898.
Vaculín Jan, rolník č. d. 25. náhradník pozustalý
Červenka Josef, rolník č. d. 23. náhradník nový.
Viděl
A. Šicha,
c. k. okr. insp. šk.

Rok 1902./3.
V pololetí, dne 28. března 1903 odešel poduč. Fr. Vrbecký ze Šumic na nové působiště do
Pustoměře na Vyškovsku.
Školní rok započal 16. září 1902 slavnými službami božími.
Sbor učitelský na počátku škol. roku:
Dp. P. Aug. Lužný, nadučitel.
„ Jan Kuba,

učitel.

„ František Vrbecký, poduč.
Slč. Marie Kašpárková, ind. Učitelka.
Stav žactva počátkem škol. r 1902 – 3.
hochů…..107
děvčat….133

}dohromady…..240 dětí.

Odchod p. Fr. Vrbeckého 25./2. 1903
Koncem prvého pololetí, ku své žádosti, odešel p. Frant. Vrbecký na nové působiště do
Pustiměře. Vyučování v I. tř. převzala ind. Uč. slč. Marie Kašpárková do konce šk. roku.

Dovolená naduč. Kašp.
Začátkem června obdržel p. naduč. Aug. Kašpárek do konce ok. r. Ve třídě 2. a 3.
vyučováno polodenně.

Vyznamenání zl. zasl. Křížem dp. P. Vrbíka. 1902.

20

Dnem 1. srpna 1902. loučí se dp. děkan, P. Leop. Vrbík, se svými farníky, odcházeje do
výslužby. Při té příležitosti udělen jmenovanému za dlouhé působení „zlatý záslužný kříž,
jenž mu slavnostně p. hejtmanem okresním, p. Maslovským, osobně připjat.

Ukončení šk. r.
Školní rok 1902-3 ukončen slavnými službami božími – dne 30. července 1903.

Školní rok 1903-4.
P. Vil. Trylč, poduč. v Š.
Školní rok započal jako jiná léta dne 16. září 1903 slavnými službami božími.
V srpnu jmenován byl slav. c. k. okr. šk. radou podučitelem do Šumic p. Vilém Trylč,
dosud poduč. na Vys. Poli.

Sbor uč.
Sbor učitelsky začátkem škol. roku: (16./9. 1903)
Dp. P. Aug. Lužný, katecheta.
P. Aug. Kašpárek, naduč.
„ Jan Kuba,

učitel.

„ Vilém Trylč,

podučitel.

Slč. Marie Kašpárková, ind. Učitelka.
Stav žactva počátkem šk. r.
hochů……112
děvčat……128 } dohromady…..240 žáků.

Odchod p. naduč. Aug. Kašpárka do pense. 1903.
Pan naduč. Aug. Kašpárek, následkem vzmáhající se choroby, zažádal o pensionování a
v 19. listopadu žádosť jeho slav. c. k. zemskou školní radou příznivě vyřízena. Pan naduč.
Aug. Kašpárek působil v Šumicích od r. 1880. a získal si za dobu velikých zásluh o dorost
v obci Šumické.

Příchod. p. Fr. Šíra za poduč.
Za dovolené p. naduč. Aug. Kašpárka, která mu udělena byla koncem září, ustanoven za
výp. poduč. p. František Šír, kand. učit. z ústavu učit. v Jičíně v Čechách.

Zat. správce školy
Zatímní správou školy pro tento rok. pověřen uč. Jan Kuba.
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Příchod nového faráře dp. P. Jos. Březovského.
Dne 9. listopadu 1903. za nového faráře investován dp. P. Josef Březovský, kaplan v Uh.
Brodě. Týže byl kaplanem v Šumicích od 30. listop. 1894 až do února 1900.
Nový farář celou obcí nadšeně a slavně uvítán.

Odchod. Dp. P. Aug. Lužného 10./11.03.
Následující pak den opustil dosavádní správce farního úřadu dp. Aug. Lužný, Šumice,
nastupuje místo kooperatora na Březové.

Úmrtí okr. hejtm. St. Maslovského 29./12. 03.
Dne 29. prosince 1903 stihla smutná zpráva celý okres. Zemřel téhož dne v lázních
v Badenu Stanislav Maslovský, okr. hejtman hejtmanství Uh. Brodského, rytíř řádu císaře
Františka Josefa, předseda c. k. okr. škol. rady. Velikých zásluh získal si týž o celé
hejtmanství zvelebením školství. Do doby jeho bylo velmi velmi málo obcí na hejtmanství,
jež by byly měly budovy školní, vyhovující účelům škol. Úsilím jeho a p. Ant. Šíchy, c. k.
okr. inspektora zřízeny byly po celém okresu nové budovy školní na místě starých, namnoze
jen baráků.

Správce c. k. okr. hejtm.
Správcem hejtmanství v Uh. Brodě jmenován p. Bedřich Remeš, c. k. místodržitelský
sekretář v Brně, rodem z Příbora.

Inspekce.
Dne 27. února visitoval c. k. okr. školdozorce p. Ant. Šícha 1. tř. odpol. a dne 18. března
2. a 3. třídu zdejší trojtřídní školy.

Volba 2 členů m. šk. rady.
Dne 24. července vykonána volba dvou členů místní školní rady, jimž šestiletá doba
členství v místní školní radě vypršela, a sice: p. Hřiba Tomáše, čís. 103 a Krhutka Jana, č.
131. Místo nich pak zvoleni: p. Tlach Frant., starosta, čís. 108. a Tomáš Hřib čís. 21.
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Školní rok 1904.5.
Od začátku roku školního až do 1. listopadu vyučováno ve 3 třídách a sice ve třídě I. zat.
Správce školy Jan Kuba ve tř. II. ml. uč. Vilém Trylč ve tř. III. františek Šír.
Nařízením c. k. zem. rady školní ze dne 30. září 1904 čí. 16767 zřízena pobočka ve třídě
III. od 1. listopadu až do 31. března 1905. Za výpomocnou sílu po dobu trvání pobočky té,
ustanovila c. k. okr. školní rada dekretem ze dne 17. října 1904 čís. 1904 kandidátku učitelství
sl. Isabellu Reichingovou.
Dekretem ze dne 24. října 1904 čís. 1995 přesadila c. k. okr. šk. rada prozat. podučitele
františka Šíra na Stráň, by své místo 1. listopadu nastoupil.
Zároven nařídila c. k. okr. šk. rada přípisem ze dne 24. října 1904 čís 1605, by ustanovený
nadučitel frant. Kremel místo v Šumicích také 1. listopadu nastoupil.
Od 1. listopadu vyučují ve třídě I. uč. Jan Kuba
II. naduč. frant. Kremel
chlapecká III. ml. uč. Vilém Trylč a
dívčí III. Isabella Reichingová
Náboženství ve třídě I. důst. p. Jos. Březovský, farář
"

"

II. a III " p. Jan Dostal, kaplan.
Viděl
Ant. Šicha
c. k. okr. insp. šk.

4. ledna 1905 visitoval p. c. k. školdozorce zdejší školu. 31. března přestala pobočka při
třídě II. Od 1. dubna vyučování chlapci i děvčata společně. Učitelka Isabella Reichingova
přesazena do Uh. Brodu.
Ve školním roku pořádány vycházky s dětmi nejen do okolí obce, ale i dráhou do
sklenných hutí ve sv. Sidonii a na hranice uherské. Výletu toho zúčastnily se všechny třídy se
svými učiteli. Dp. farář zaplatil mnoha žákům dráhu.
Dítky zúčastnily se ve školním roce 3krát sv. zpovědi a sv. přijímání, jakož i slavných mší
sv. v den jmenin J. V. císaře s přiměřenou oslavou školní.
Školní rok ukončen v sobotu 29. července 1905 slavným „Te Deum“. Pak se dítky
shromáždily v budově školní a po daných napomenutích pro prázdniny rozdány školní
zprávy, zapěna národní hymna.
Zdravotní stav byl, až na 2 dítky stížené nemocí oční, dobrý.
Knihovna školní rozmnožena 7 svazky za 11.5 K
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V seznamu knihovny žákovské z uvedených 160 knih schází 45 knih, v knihovni
učitelské ze zanešených 23 knih nalezeno pouze 5 knih, což místní školní rada na vědomí
vzala.
Místní radou školní zakoupen nový tlakoměr za 11 K 50 h.
Ve školním roku odešel katecheta p. Jan Dostal za kaplana do Ivanovic a 20. dubna 1905
zemřel dp. Leopold Vrbík dlouholetý zdejší farář a děkan na odpočinku. Při pořizování
poslední vůle, na podnět p. děkana Jeřábka z Nezdenic, odkázal zdejší škole na pomůcky a
knihovnu 600 K, na které se však následkem četné rodiny zemřelého, kteří s pozustalostí
spokojeni nebyli, musí čekati až na vyjednání pořádku do 20. července 1906.
Počet dítek ve šk. roku 1904./5. byl:
Na začátku roku ve třídě I. 38 chlapců 31 děv. = 69
II. 29

"

39 "

III 49

"

55 " = 104

116 "

125 " = 241

úhrnem
Na konci roku ve třídě

= 68

I. 38 chlapců 31 děvč = 69
II. 30

"

40

"

III. 41

"

38

" = 79

Úhrnem

109

= 70

109 " = 218

Návštěva školy byla až na třídu III. dobrá.
V obci byly v měsíci dubnu 1905 nové volby obecního výboru a za představeného obce
zvolen opět františek Tlach rolník čís. 108, ale toho času již majitel židovské hospody
Jelínkovy čís. 34.
Úrody polní (obilí) bylo sice pěkné, ale málo sypalo. Zemáků se za to urodilo velmi
mnoho. Ovoce se ukazovalo velmi mnoho, utrpělo však hlavně zavíječi, tak že většina ovoce
před uzráním spadlo.
f. Kremel
spr. školy.
Viděl
A. Šicha
c.k. okr. insp. šk.
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Školní rok 1905.6.
zahájen dne 16. září 1905 slavným „Veni sancte“.
Dítky roztříděny, přečtena jim pravidla školní a připomenut řád železniční hlavně § 95 až
100.
Vyučování v jednotlivých třídách rozděleno:
Třída I. správce školy.
"

II. učitel I. tř. Jan Kuba

"

III. " II tr. Vilém Trylč.

Výnosem c. k. zemské r. školní ze dne 21. srpna 1905 čís. 15651 povolena pobočka při
III. třídě na dobu od 1./11 1905 do 31./3. 1906. a ustanovena, dekretem c. k. okresní rady
školní ze dne 11./10 1905 čís 1880, pro pobočku učitelka františka Zbořilova ze Stařechovic.
V tomto školním roku zavedena ve třídě třetí čítanka Jursova, díl druhý – čásť prvá,
vydání dvojdílného.
Zakoupení čítanek nových pro všechny žáky bylo velmi nepříjemné pro chudé zvlášť a
proto koupeny 24 žákům čítanky – mimo darovaných od c. k. knihoskladu.
Dp. farář Josef Březovský obmyslil školu skvělým darem 50 K.
Advokát dr Večeřa ze sporu 10 K. Za uvedené obnosy koupeny (roztlu) učebné pomůcky
a čítanky, dle podrobného účtu místní r. školní.
Pro ruční práce koupeno chudým děvčatům plátno na šití košil (14m).
Jmeniny J. V. císaře dne 4. října oslaveny nejen v kostele, ale i ve škole. Dne 19./II. byly
dítky s učiteli přítomny mši sv. Dne 13. ledna 1906 visitoval zdejší školu c. k. školdozorce a
dle zprávy visitační, bylo působení všech učitelů uspokojivé.
Koncem března 1906 přestala pobočka při třídě třetí a učitelka fr. Zbořilová přesazena za
učitelku do Hrádku.
Během roku školního zaslal p. dr. J. Renner zporovnání 10 K a p. Prenstein 5 K na
potřeby školní a proto za obnos ten koupeny sešity, péra a jiné pro chudé žáky i pro rok 1907.
Také odevzdáno správci školy starostou fr. Hřibem spořitelní knížka úřadu poštovního
znějící na obnos 28 K 48 h. Obnos ten, co dar jubilejní, složili 30. října 1898 dle listiny:
p. františek Hřib čís. 74…………………………………………2 K
Jan Krhutek " 131…………………………………………1 "
Tomáš Hřib " 103…………………………………………1 "
Jan Ulek

"

85……………………………………… .1 "

Josef Červenka

23………………………………………….1 "

Tomáš Tlach

84…………………………………………..1 "

"

"

22…………………………………………..1 "

"

Hřib

21…………………………………….…....1 "

26

františek Tlach
Josef Gajdoš

108 – (nyní 34)……………………………..2 "
27…………………………………………..1 "

František Živnéř 78……………………………………………1 "
Josef Šojdr

227…………………………………………...1 "

Jan Mudrák

156………………………………………….. 1 "

Augustin Kašpárek, nadučitel

2 "

Josef Gajdoš

č. 92

2 "

Josef Hřib

" 143

2 "

úhrnem

21 K

K tomu přidal p. nadučitel Aug. Kašpárek dne 18/11. 1900 4 K, co náhradu při
odvodňování.
Dne 24./2 1899 uloženo 20 K a 26./2 1899 1 K a 18./11. 1900 uvedene 4 K. Koncem roku
1905 činí tento kapital s úrokem 30 K 20 h. Koncem roku 1906 se uvedený obnos ze
spořitelny poštovní vybere a uloží na větší úrok do spořitelny města Uh. Brodu.
Místní rada školní zakoupila novou mapu Schobrovu „Moravy a Slezska“ a průřez
lokomotivy. (obraz).
Na jaře roku 1906 koupeno a zaazeno do školky 500 pláňat jabloňových a hrušňových,
pláňata sadíli žáci za dozoru správce školy a třídního učitele.
Konference učitelská konána 6. června 1906 v Uh. Brodě. Školní rok ukončen 14. čerence
a na základě výnosu c. k. minist. Vyučovaní ze dne 7. března 1906 čís. 9041 stanovila c. k.
okresní rada školní začátek roku školního na den 16. září.
Dítky byly třikrát u sv. zpovědi a sv. přijímání a v nařízených dnech na průvodech se
svými učiteli. V tomto školním roku nebylo mimo kašle černého ve třídě I. žádných jiných
nemocí.
Počet žáků ve školním roku 1905.6:
1. Počet školou povinných
2

"

"

navštěvovaných

3 Do vyšší školy

chlapců

122

"

118

"

"

2

"

2

"

2 = 4

111

"

113 = 224

4 Do jiné (Brumov)
Na konci roku školního

"

děvčat 122 = 244
120 = 238
-

=

2

Ve školním roce odstěhovaly se 3 rodiny z obce, které měly dohromady 9 žáků.
Návštěva školy byla dobrá.
Výnosem c. k. zemské r. šk. ze dne 20. července 1906 čís. 11786 povolena opětně
pobočka zimní.
V prázdninách r. 1905 ustanoven kaplanem v Šumicích p. Jan Dědáček novosvěcenec
z Hustěnovic, ale sotva byl 2 krát ve škole a byl přesazen do Nezdenic. Po 9 měsíčném tam
pobytu přišel opět do Šumic (10./8 1906).
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V srpnu 17., 18. 19. 20. 21. a 22. bylo v Šumicích ubytováno vojsko, nacházející se na
pochodu do manevrů k Těšínu. V učírnách a bytu bylo 13. důstojníků od 4. pluku
dělostřeleckého a 84. pluku bosenského.
Narozeniny J. V. císaře slaveny okázale, překážel však větší slavnosti déšt. Slavnou mši
sloužil farář p. Březovský.
Mši sv. přítomní byli nejen hodnostáři šumičtí a hasiči, ale i všechno vojsko
s důstojnictvem. Při mši hrála hudba vojenská. O poledni pořádalo důstojnictvo slavný oběd –
k němuž p. farář a správce školy pozváni byli.
V měsíci lednu 1906 odstoupil starosta františek Tlach č. 34 a zvolen františek Hřib čís.
74. Příčina odstoupení byly velké spory v obecním výboru o obecní hostinec.
Dle usnešení místní rady školní vymalovány třídy školní.
Veškerá malba stála 112 K. Líčení roku 1905-56 K.
Frant. Kremel
Viděl
Ant. Šicha,
c. k. okr. insp. šk.
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Školní rok 1906.7.
zahájen v podnělí dne 17. září slavným „Veni sancle“. Po kostele, jak zvykem, dítky
roztříděny, zdělena jim pravidla školní, jakož i § § důležité řádu zelezničního a. t. d.
Úterý počalo vyučování pravidelné a vyučovali:
Ve třídě I. správce školy, ve třídě II. učitel tř. I. Jan Kuba a ve třídě III. učitel tř. II. Vilém
Trylč.
Jako minulé 2 roky povolena i pro rok 1906./7 pobočka při třídě III. a ustanovena opět
učitelkou sl. františka Zbořilova na dobu trvání pobočky totiž od 1./11 1906 do 31/3. 1907.
Náboženství vyučoval farář p. Josef Březovský ve třídě I. a kaplan p Jan Dědáček ve třídě
II. a III.
Jmeniny J. V. císaře oslaveny přůměřeným způsobem nejen ve škole, ale i v kostele.
Školu visitoval c k školdozorce dne 6. února 1907 a dle zprávy visitační bylo působení
nadučitele a učitele tř. II. V. T. a sl. Zbořilové uspokojivé; učitele I. tř. a industrial. Učitelky
– přiměřené.
31./3. přestala pobočka a učitelka fr. Zbořilová přesazena do Štítné.
26./6. byla zkouška z náboženství ve třídách. Dítky byly jak s kazatelny ohlášeno o 7.
hodině v kostele a pak bylo pravidelné vyučování, poněvadž míst. šk. rada prázdno nedala.
Návštěva školy byla až na třídu III. velmi dobrá a dobrá.
Učiteli pořádali s dítkami vycházky.
Poněvadž školním rokem 1906.7. nabyl nový školní a vyučovací řád platnosti jsou také
důležity i výnosy c k zemské a okresní rady školní a sice:
1.

Výnos d. k. minister. ze dne 29./9. 1905 čís. 13200, aby 2 dny v hodech a 2 dny o
masopustě odpadly.

2.

Ku § 89 šk. ř. – nařízení c. k. okr. šk. rady, aby zprávy školní 1./12. – 15./2 – 1./5.
a 15./7 každého roku byly rozdávány.

3.

Výnos c. k. zemské šk. rady ze dne 15./2 1906 čís. 25698, aby vánoční prázdniny
od 24./12. do 1./1. trvaly.

4.

Výnos c. k. zem. šk. r. ze dne 12./5. 1907 čís. 9338, že svatodušní svátky trvají od
neděle do úterka v četně.

Školní rok ukončen dne 14. července 1907 při ranních službách Božích.
Stav dítek školních:
Na začátku roku bylo školou povinných

135 chlapců

131 děv. = 266

132

"

131 " = 263

Do reálky v Uh. Brodě chodili……………………3

"

-

Na konci roku školního bylo navštěvujících…..124

"

120

"

"

" školu navštěvujících

=

3

= 244

Školní rok 1906.7. nebyl pro školu rokem příznivým. V měsíci záři vypukly v obci
spalničky a spála a trvaly téměř do polovice listopadu. V říjnu bylo ve třídách někdy 5 až 12
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žáků. Na spálu zemřel jeden žák třídy I. Ze třídy III. zemřel žák o svátcích svatodušních na
zánět mozku.
Proti § 82 ř. šk. (o kázni) měli vyšetřování p. Vilém Trylč, na něhož si stěžoval otec Josef
Tlach čís. 145 u c. k. okr. školní rady, že pobil jeho chlapce, což nedokázáno. I ve třídě II.
musil správce školy na udání matky (manželky Josefa Tlacha č. 145) zakročiti a u přítomnosti
předsedy míst. šk. rady Tomáše Hřiba č. 21. zjištěno (u přítomnosti všech žáků) že udání je
nepravdivé.
Ve školním roku zakoupeny tyto pomůcky školní: Mapa Palestiny – 16 K, Ochrana
ptactva (budky) 12 K, Slovácké vyšívání 8 K, Stříkačka ruční 0.50 K, Telefon 6 K, Kouzelná
svítilna 26 K, 2 čl. Meiding. 5 K Telegraf Morseův 17.50 K, Setrvačník 1.60 K.
Do knižnice žákovské 56 nových vázaných knih. Vše stálo 171 K 28 h a zaplaceno
z odkazu p. faráře a děkana Leopolda Vrbíka.
Plátna koupeno 20 m, z něhož ušito 9 košil – za 7.60 K. Jak ve zprávě z roku 1904./5. zní,
odkázal dp. Leopold Vrbík škole na ošacení dítek, knihovnu školní 600 K. Pozůstalost tato
projednána teprv r 1906 v měsíci ríjnu a vyřízení došlo 11. června 1907 čís 405/5/44 a 19./6
807 čís. 405/5/48. Odkázaný kapital vzrostl na 662 K 50 h. Odkaz ten upotřebí správce školy
s místním farním úřadem.
Dne 27./6. uvedený obnos 662 K 50 h vybrán a po odrážce na kolek 1 K. takto upotřeben:
300 K uloženo na knížku spořitelny král. Města Uh. Brodu čís. 3623 dne 28. června 1907.
171 K 28 h zaplacen účet uvedených pomůcek a knih 1 K 30 h porta 38 K 92 h
ponecháno na zakoupení knih pro chudé a 150 K věnováno na ošacení chudých dítek – po
prázdninách a proto uloženy taktež do spořitelny.
Na tutéž knížku uloženo, dle usnešení míst. šk. rady i 30 K dne 5. února 1907, které
vybrány ze spořitelny poštovní.
Z porovnání soudního obdržel správce školy 20 K pro dítky a koupil 900 sešitů á 1.60 K
= 14 K 40 h, 3 krabice per á 70h – 2 K 10 h 250 listů pro kreslení 2 K 50 h – za 20 h vlny Ter.
Šurčíkové – úhrnem 19.20 K.
V měsíci květnu provedena volba vylosovaných členů místní rady školní představenstvem
obce.
Vystoupil z míst. šk. rady Josef Šojdr, místopředseda a na jeho místo zvolen obecním
výborem františek Hřib čís. 74, toho času starosta.
Při sezení místní rady školní dne 23. června 1907 provedena volba předsedy a zvolen
předsedou:
Dp. Josef Březovský, farář, místopředsedou Tomáš Hřib č. 21.
Správce školy podal při sezení seznam žáků (276) a navrhl by míst. šk. rada podala žádost
v rozšíření na čtyrtřídku. Návrh padl, poněvadž farář byl proti rozšíření.
Místní školní rada podala proto jen žádost o pobočku při třídě třetí, ač dle jmenovitého
výkazu bylo 279 žáků.
Na tuto žádost povolila c. k. zem. šk. rada výnosem ze dne 24. srpna 1907 čís. 17784
pobočku s nařízením, by hned od začátku roku školního vyučováno bylo dle osnov pro školy
4 třídne a i dítky ve 4 třídy rozděleny byly a místní školní rada, by podala žádost o rozšíření.
Roku 1906 odešel na odpočinek c. k. zemský školdozorce Jos. Lošták a na místo jeho
jmenován J cak. A. V. p. Edvard Ouredníček a přiděleny školy východní Moravy.
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R. 1907 rozdělena c. k. zemská školní rada na 2 sekce. Českou a německou jakož i c. k.
okresní rady školní.
Členové c. k. okr. šk. rady v Uh. Brodě: C. k. místodržitelský rada Vilhelm Štaštný, c. k.
školdozorce, advokat Dr. J. Renner, Hub. Herold z Uh. Brodu, Ant. Matyáš z Val. Klobouk,
Fr. Vítek, rol. z Biskupic, děkan Augustin Jeřábek, zástupci Josef Kotek a Ig. Hloušek.
Roku 1907 bylo v obci Šumicích málo ovoce. Pouze v trati od dráhy na kopci „Koutě“ a
to jen jablka a ty velmi červivé. Platil se q cent 20 až 25 K. Obilí utrpělo jarními dešti, proto
rolníci obdrželi náhradu odepsaním daně asi 400 K.
Fr. Kremel.
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Školní rok 1907./8.
Zahájen dne 16. záři 1907 obvyklým způsobem. Po službách Božích a zapění národní
hymny zavedeny dítky do školy, kde jim zdělena pravidla školní, zákony týkající se železnice
a jiné, načež rozděleny dle nařízení ve 4 třídy.
Ve třídě I….52 ž II……72……III. 67 a IV tř. 86 = úhrnem 277 žáků.
Dekretem ze dne 11./9 1907 čís. 1998 c. k. okr. šk. r. ustanovena sl. Veronika Ryšavá zat.
učitelkou v Šumicích. Jmenovaná narozena v Kostelci u Prostějova a studovala učit. ústav
v Repčíně a maturovala 1904 a byla zat. učitelkou na Březové.
Při měsíční poradě 16./9. převzali vyučování:
Ve třídě I. správce školy, ve tř. II. uč. Veronika Ryšavá, III. tř. uč. I. tr Jan Kuba, ve IV.
tr. uč. II. tr. Vilém Trylč.
Dne 24./9 1907 podala místní rada školní žádost o rozšíření.

Rozšíření školy.
Škola v Šumicích rozšířena výnosem c. k zemské rady školní ze dne 11./11. 1907 čís.
24871 na čtyrtřídní a zřídila nové místo učitelky druhé třídy. V měsíci listopadu podrobila se
zat. uč. Veronika Ryšavá zkoušce učitelské způsobilosti a učitel Vil. Trylč doplňovací
zkoušce z náboženství.
Viděl
A. Šicha,
c. k. okr. insp. školní.

C. K zem. šk. r.
Na uprázdněné místo místodržitelské jmenován dne 26./II 1908 J. V. Dr Karel svobodný
p. Heinold a vicepresidentem ministerský rada Viktor Houdek – Moravan a referenta pro
administ. a ekonomické záležitosti c. k. zem. šk. rady p. dvorního radu frant. Navrátila,
bývalého c. k. okr. hejt. V Uh. Brodě.

Ustanovení Jana Kuby.
Dekretem c. k. z. šk. r. ze dne 20./1. 1908 čís. 357 ustanoven uč. I. tř Jan Kuba,
nadučitelem ve Lhotě francové. Místo má nastoupiti 1. září 1908.

Komise strom rozšíření.
Za účelem rozšíření školy konalo se komisionelní jednání dne 20./2. 1908 a nařídila
komise v místnosti přijaté třídy ještě 2 okna zříditi.

Provádění nařízení.
V měsíci květnu vydáno prováděcí nařízení ku škol. a vyuč. řádu.
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Zpráva o visitaci
Visitace školní konána dne 29./4. 1908 a zpráva o visitaci došla 25./6. Působení naduč.,
učitele J. K. a uč. V. R. jest uspokojivé uč. V. l. T. vemi uspokojivé, ind. uč. přiměřené.

Kost. visitace
Kostelní visitace odbývána 26./6 1908 ve škole.

Uč. místo I. tř.
Místo učitele I. tř – místo p. J. Kuby, obdržel, dekret. ze dne 25/5. 1908 čís. 11699 uč. II.
tř. Vilém Trylč.

Jmeniny J. A. V.
Jmeniny J. A. V. oslaveny 4/10 1907. přiměřeným způsobem jak v kostele tak i ve škole.
Dne 19./10. byly dítky jen v kostele.

Odchod okr. hejtmana.
Koncem měsíce června odešel p. místodržitelský rada Vilém Štastný – ck okr. hejtman do
Uh. Hradiště.
Školní rok 1907./8 ukončen dne 15. července 1908 slavným „Te Deum“, zapěním národ.
hymny, napomenutím žáků jak o prázdninách se chovati a rozdáním škol. zpráv.

Konec roku šk.
Na konci roku školního 1907/8. bylo žáků:
Ve třídě I. chl. 27 děv. 24 = 51
"

" II. " 36 "

36 = 72

"

" III. " 35 "

31 = 66

"

"

IV " 31 " 36 = 67
chl. 129 děv. 127= 256 vesměs katolíků.

Reálku v Uh. Brodě navštěvovali 2 žáci: Josef Hřib a Josef Tlach.

Sv. zpověď.
Žáci se súčastnili 3krát sv. zpovědi a sv. přijímání. Zdravotní stav byl velmi příznivý a
návštěva dobrá.
Pro žáky koupeno z fondu 42 čítanek I. vydání trojdílného a 28 čít. III. pak početnice 11.,
pak sešity pro chudé a jiné. Plátno koupeno 15 m na košile, které pak chudým rozdány.
Pomůcky školní rozmnoženy vycpanými ptáky: Sova, žluna, straka, sojka, koroptev,
bažant a racek. Vycpání ptáků těch stálo 26 K. Vycpal je soudní vykonavatel Josef Benedik
ve Val. Kloboucích. Dále rozmnožena sbírka 14 druhy umělých hnojiv z tovarny v Přerově –
dar na žádost spr. školy.
Na jaře r. 1908 sbíraly dítky prsténky bource prstenčitého a nasbíraly přes 3000 prsténků
a přes 2000 zámotků housenčích.
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Obdržely za 5 prsténků 2 h. Chroustů sebráno žáky na jaře 64 hl hlavně v poli a lese, za
které zemský výbor vyplatil 131 K 30 h
Za to bylo v obci velké množství ovoce.
Viděl
Ant. Šicha,
c. k. okr. insp. školní.

34

Jubilejní školní rok 1908.9.
Začátek roku.
Slavné „Veni sancte“ slouženo dne 16. září 1908. Po mši sv. dítky roztříděny a konána
začáteční konference.

Sbor:
Vyučování počato v pátek dne 18. září a vyučovali ve tř:
Třídu I. učitelka Věr. Ryšavá
"

II. správce školy.

"

III. uč. I. tř. Vilém Trylč

"

IV. uč. II. tr. Bohumil Balíček.

Počet žáků na počátku
Na začátku roku školního bylo dle matriky, vedené na nových již tiskopisech, 292 školou
povinných žáků a sice:
ve tř. I………24 chl.

29 děv = 53

" " II……...43 "

37 " = 80

" " III……..67 "

39 " = 67

" " IV……..41 "

49 " = 90

145 chl. 145 děv

= 290 a 2 žáci navštěvují reálku v Uh. Brodě.

Ustanovení uč. Balíčka.
Zatimným učitelem II. tř ustanoven od 1. září 1909 Bohumil Balíček (dekrét c. k. okr. šk.
r. ze dne 3. 9. 1908 čís. 2170)
Jmenovaný nar. 10. 3. 1888 v Nových Hradech u Vysok. Mýta v Čechách. Ze školy
městanské vstoupil do IV. tř. reálné školy v Kostelci nad Orlicí, kde dne 16./6. 1905
maturoval. Pak byl 2 semestry řádným posluchačem obecného oddělení na c. k. vysoké škole
technické v Praze. Dne 7. 7. 1907 podrobil se na c. k. ústavu učitelském v Hradci Králové
doplňovací zkoušce dospělosti. Dne 3. 12. 1907 ustanoven č. k. okr. šk. radou v Uh Brodě
zatimným učitelem II. tř ve Štítné.

Visitace.
Visitace školy v Šumicích konána dne 7. října 1908.

Jmeniny J. A V.
Jmeniny J. A. V. oslaveny obyčejným způsobem a dne 19. 11. součastnily se dítky mše
svaté.
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Nemoc.
Již o prázdninách vypukla v obci hlavníčka sporádně sice, ale přece trvala až do zimy…
Dítky z mnoha domů nesměly do školy. Na tyfus zemřeli 3 dospělí. Žáci byli nemocní 2.
(děvčata.)
Rok 1908 jest rokem jubilejním J. A. V. a proto také jak se ve škole tak i v obci dle
možnosti oslaven.
Ve škole konána slavnost dne 2. prosince v místnostech IV. tř. Již před tím cvičeny se
žáky 2 sbory slavnostní a příhodné básně. Dne 1. prosince odklizeny ze třídy lavice a třída
okrášlena. Obraz J. V. V. umístěn na stupni a ozdoben květinami, rovněž i chodbou a vchod.
Ozdobu provedly správcem školy požádané dívky za jeho dozoru.

Oslava jubilea ve škole a obci.
Dne 2. prosince sešly se dítky ve třídách a v průvodu šly se svými učiteli na slavnou mši
sv. Po mši sv. odebraly se opět v průvodu do IV. tř., kde i pozvaný obecní výbor, frní úřad (2)
sbor hasičský a mnoho lidu se sešlo, že ani třídy nestačilo. Na to promluvil správce školy řeč,
v níž vylíčil poměry země a říše před panovaním J. A. V. císaře a krále františka Josefa I., pak
za Jeho panování a konečně Jeho životopis. Po řeči zapěna hymna provolána sláva J. A. V. –
zapěny sbory a předneseny příhodné básně a 2 hudební produkce předneseny kaplanem p.
Janem Múčkou, uč. Boh. Balíčkem, Lidkou Kremlovou za řízení a nacvičení uč. II. tř Viléma
Trylče.
Škola ozdobena prapory a transparentem v okně II. tř. Obec oslavila tím, že dne 1.
prosince večer hudebníci začali hráti hymnu u školy, kde již všechna okna, jakož i okna v celé
vesnici byla osvětlena. Od školy šel průvod s hudbou na dosti vzdálené návrší „Babí hurku“,
kam před tím zavezeno mnoho roždí, poléto petrolejem a zapáleno, přičemž hudba hrála a
provolávána „sláva“ i stříleno. Okolo ohně bylo nejméně 350 lidí. Dne 2./12 skoro ráno
procházel sbor hasičský s knihou vesnicí a byl přítomen mši sv. a ve škole.
Obecní výbor věnoval na žádost správce školy, na oslavu trať „Lázek“ pro sad jubilejní.
Sad nebyl pro velké sucho hned na podzim vysázen, nýbrž až dne 4. a 5. prosince a to jen 200
štěpů jabloňových. Pro zimu nemohla býti pořádána slavnost stromová, proto jen chlapci tř
III. a IV. nesli na určené místo po 1 nebo 2 stromcích a sázeli za dozoru učitelů a obecního
výboru jakož i obou katechetů. Dříve již trať pro sad určená rozměřena učiteli a knězy,
označena kolíky, kde pak vykopány jámy. Za 2 dny zasázeno, jak již zmíněno 200 jabloní.
Pro krutý mráz nemohlo se více sázeti a na jaře dosázeno ještě 160 stěpů. (Stěpy sázeny 15 m
od sebe)

Sad.
Vzdor nepřátelství – že stratí kus pastviska – sad založen a zajisté že i největší nepřátelé
za několik roků naznají prospěch sadu toho. Již první rok měla obec přes 60 K zisku – jen za
trávu – kolik tedy až za ovoce?!
Na začátku sadu jest velká tabule s nápisem „Jubilejní sad 1908.“
Dále dala obec dětem 100 K na potřeby školní.
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Ministerstvo.
Ve školním roku 1908. (1909) nastala změna i v ministerstvu. Jmenován předsedou svob.
P. Bienerth, vnitra Haertl, financí ryt. Bilinski, spravedlnosti dr Hohenburger, vyučovaní
hrabě Stürgh, želez. dr. Wrba, obchodu Weiskirchner, zeměd. šk. Georgi, orby dr. Braf, veř
prací dvor rada Ritt, něm dr. Schreiner – český dr. J. Žáček – polský ryt. Abrahamovicz.

Nový c. k. okr. hejtman.
Místo odešlého c. k. místodr. Rady V. Štastného jmenován c. k. okr. hejtmanem v Uh.
Brodě p. O. Ganzwohl.

Odchod kaplana.
Po svátcích velikonočních (1909) odešel kaplan patr Jan Můčka za osobního kaplana do
Újezda a náboženství ve všech třídách vyučoval p. farář.

Konference.
Konference učitelská konána dne 24. září 1909 v Uh Brodě.

Prázdniny ván.
Vánoční prázdniny trvaly od 24./2 do 3. 1. 1909.

Knižnice uč.
Učitelská knihovna rozmnožena brožůrkou o telegrafických předpovědích povětrnosti.

Remunerace
Industriální učitelce zvyšena remunerace ze 360 K na 400 K od 15. 9 1908. (Výn. c. k.
zem. šk. r. 8. 2. 1909 čís. 1877.)

Knihovna žádos.
Knihovna žákovská rozmnožena o 20 svazků, tak že čítá nově založená knihovna 105
svazků.

Přístavba školy.
Do III. tř. zhotoven spr. školy plán obce.
28./6. 1909 obdržela míst. rada školní nařízení do 31. 10. 1909 podati nákres a rozpočet
na přístavbu školy.

Sbírky 2 haléřové
Důležitý je výnos c. k. zem. šk. r. ze dne 27. 4. 1909 čís. 7736 jimž se zavádějí sbírky u
žáků škol obecných ve prospěch ochrany dětí a péči o mládež a to dobrovolné 2 haléřové
měsíčně.
Dítky byly 3krát u sv. zpovědi a sv. přijímání. Kostelní visitace konána dne 6. června
1909 po mši sv. ve škole.
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Stav školy
Zdravotní stav dětí školních byl, až na 2 děvčata onemocnělé na tifus – dobrý. Návstěva
školy v celku dobrá. Vykázaní rodiči byli c. k. okr. šk. r. pokutováni. Jeden otec (Turza Josef
– podruh) byl 6krát vykázán a proto byl správou školy udán c. k. okresnímu co
vrchnoporučenskému soudu v Uh. Brodě na návrh konference.
Poněvadž školní stromová slavnost konána býti nemohla, usnesl se sbor pořádati výlet
školní a ten uspořádán dne 13. června 1909 v „Trnovci“.

Výlet
Výlet se jak dětem, tak i rodičům zamlouval a také se dobře vydařil. Dítky provedly
několik her se zpěvy – jako: Zahradnice, zbloudilá ovečka, květiny v zimě, malý drotar a jiné
a to velmi zdařile.
Dítky byly poděleny uzenkami a rohlíky a jinými dárky. Obec na vše dala 36 K a vybralo
se za Kytičky 18 K. Důst. farář daroval na výlet 22 K, za které však objednány pomůcky
„Hölzlovy 4 roční časy“.
Školní rok 1908.9. ukončen ve středu dne 14. července slavným „Te Deum“. Na čež
rozdány zprávy školní, zapěna nar. hymna.
Dítky zničily na jaře r. 1909 chroustů a zamotků za 64 K, které jim vyplaceny byly.

Počet žáků na konci roku.
Počet žáku na konci roku šk 1908.9:
Ve třídě I……………………………26 chl. 30 děv = 56
"

"

II…………………………...43 " 37 " = 80

"

"

III…………………………..38 " 29 " = 67

"

"

IV…………………………..23 " 31 " = 54

školu navštěvujích

120 chl 127 děv = 257 ž.

z těchto žáků jest 1 děvče blbé ač i do školy chod.
2 chlapci navštěvovali vyšší reálku v Uh. Brodě, takže všech školou povinných je 132 ch
127 děv = 259 ž

Míst. rada školní.
Členové míst. rady školní byli: Předseda důst. p. Josef Březovsky, Tomáš Hřib č. 21.
frant. Hřib, č 74. starosta, Jan Krhůtek a frant. Tlach č. 24.

Nové pomůcky.
O prázdninách zakoupeno pro školu Hölzlovy čtyry roční časy za 34 K 40 h. průvod
k nim 4 K, pak 3 obrazy hub jedlých a jedovatých. za 3 K 90 h.
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Školní rok 1909.10.
Nový školní rok zahájen slavným „Veni sancte“ v pátek dne 17. září 1909.
Počet dítek na začátku roku školního 1909.10:
Ve třídě I. chlapců

30 děvčat 23 = 53

II a "

22

"

27 = 49

II b "

26

"

20 = 46

III. "

32

"

35 = 67

IV. "

43

"

41 = 84

153

" 146 = 299

Úhrnem

2 žáci navštěvují vyšší reálku v Uh. Brodě, tak že všech školou povinných žáků je 156
chlapců a 146 děvčat = 302.
O prázdninách zažádala místní rada školní o pobočku při třídě druhé, anžto počet žáků
obnášel 95.
Povolení došlo 24. září 1909 – výnos c. k. zemské školní rady ze dne 17. září 1909 čís.
23336 jimž se pobočka povoluje. Výnos c. k. okres. školní rady ze dne 20. září 1909 čís.
2522.
Pro pobočku ustanovena dekretem c. k. okresní rady školní ze dne 20. září 1909 čís. 2356
jako výpomocná učitelka Marie Kremlova.
Jmenovaná narozena 3. prosince 1886 v Bystřici u Bánova. Z obecné školy vstoupila do
školy měšťanské v Řepčíně a prodělavší tam kurs ručních prací vstoupila do prvého ročníku
ustavu učitelského tamtéž. Roku 1908 v červenci podrobila se na ústavě zkoušce dospělosti
s vyznamenáním.
Od 1. listopadu 1908 byla ustanovena výpomocnou učitelkou v Újezdě kde do 15.
července 1909 působila.
Vyučování v jednotlivých třídách rozděleno:
Třída první
"
"

– sl. Veronika Rašavá

druhá a)
"

b

– Marie Kremlova
– frant. Kremel

" třetí

– Vil. Trylč

" čtvrtá

– Boh. Balíček.

Náboženství vyučuje ve třídě druhé dp. Josef Březovský, v 1. 3. a 4. nově ustanovený
kaplan p. Petr Neduchal, rodák z Milotic.
Výnosem c. k. okresní rady školní ze dne 25. září 1909 čís. 2442 povoleno kresliti dle
volnějších směrů.
O prázdninách dala místní šk. rady vyhotoviti nákres a rozpočet na přístavbu školy
staviteli p. Karlu Málkovi v Uh. Brodě, který v říjnu došel a hned c. k. okr. školní radě ku
nahlédnutí zaslán byl.
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Viděl
A. Šicha,
c. k. okr. insp. šk.

Přístavba školy.
Na základě zaslaných nákresů, konáno dne 15. prosince 1909 o 2. hod. komissionelní
jednání na přístavbu dvou tříd ve stávající tělocvični. Místo i nákres schválen. Rozpočet na
přístavbu obnáší 15600 K.
Obecnímu výboru však přístavba ta se nezamlouvala, proto dali vyhotovit nový nákres na
přístavbu ve dvoře ku sv. Janu.

Visitace.
Téhož dne 15. prosince konána i visitace zdejší školy c. k. okr. školdozorcem.
Zpráva o vykonané visitaci – že všichni členové sboru působí uspokojivě – došla dne 13.
února 1910 čís 2668 ze dne 30. prosince 1909.

Obsazení místa učitelky.
Vypsané místo definitivní učitelky druhé třídy obdržela sl. Anna Vrtalová z Lačnova.
Dekret c. k. zem. škol. rady ze dne 21. února 1900 čís. 3429 šk.
O místo byly čtyry žádosti a sice: Anna Vrtalová, Veronika Ryšavá, františka Zbořilova a
Marie Bětáková.
V návrhu od místní školní rady i představenstva obce byly první tři.

Vysazování stromů
Na jaře 1910 vysadili žáci za dozoru učitelů 154 třešní a 6 ořechů na stráni „Čupa“,
z nichž obec 75 třešní obdržela o zemědělské rady a 75 zakoupila. Ostatní byly ze školky.

Zkouška.
V měsíci květnu dělal učit. Boh. Balíček zkoušku uč. způsobilosti v Brně. Vysvědčení
obdržel 7. července 1910.

Výlet dětský
23. června konána s dětmi vycházka dráhou do skelných hutí ve sv. Sidonii. Na výlet ten
přispěli: Páter Petr Neduchal 5 K od omladiny, droždárna v Litovli 5 K.
Bezplatně jelo 8 žáků a za poloviční 10., na to doplaceno od dp. Březovského 3 K 20 h.
Všech žáků bylo jen 34.

Konference
Dne 30. června konána v Uh. Brodě okresní konference učitelská.

Zkouška z náboženství
23. května byla zkouška z náboženství ve třídách.
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Výstavka
V neděli dne 10. července uspořádána výstavka žákovských prací, jako ženských ručních
prací, výkresů, úloh a učebných pomůcek. Výstavka se rodičům velmi zamlouvala. Každý
vyhledával se zájmem práce svého žáka.
Dosvědčuje účelnost podobných výstavek výrok otce, který měl dva žáky: „Včil vidím, že
jsem ty krejcary nadarmo nedával“!

Konec roku školního
Školní rok ukončen dne 14. července 1910 slavným: „Te Deum“ a zapěním národní
hymny.
Na konci roku školního 15./7 1910 bylo školu navštěvujících
chlapců…………..136
děvčat…………….129 } = 265

Pomůcky
Pomůcky rozmnoženy vycpanou kukačkou a žluvou za 4 K 80 h. Knihovna učitelská
příruční knihou řížských a zemských zákonů čtvrté vydání za……………………8 K.
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Jmeniny V.
Jmeniny J. A. V. oslaveny přiměřeným způsobem. Dítky súčastnily se po třikráte
přijímání sv. svatostí.

Zdravotní stav.
Zdravotní stav školy byl dobrý. Zemřela jedna žačka třídy druhé – Bublíková Marie -,
která byla vůbec málo vyvinutá.

Návštěva školy
Návštěva školy byla až na měsíc červen ve všech třídách dobrá. C. k. okresní školní radě
byli jen za měsíc březen udáni. Za jiné měsíce byli rodiči jen před místní školní radu
předvoláni.

Oprava střechy.
Na jaře roku 1910 dána nová střecha na stáje a opravena na škole.

Ničení chroustů.
I na jaře roku 1910 zničily dítky letních chroustů a zamotků za 4 K a obyčejných chroustů
za 49 K 03 h.

Školka
Na pomůcky školní dala obec 24 K.
Dozor na školku, jakož i veškeré stěpařské práce vykonal správce školy bezplatně. Obec
zaplatila jen nádenickou práci za okopávání.

Otop
V měsíci červnu objednáno pro školu 75 q uhlí. Z roku minulého zbylo z téhož množství
asi 3 q. Místní školní rada konala téměř každý měsíc sezení.

Kométa
V měsíci lednu 1910 objevila se na západní obloze neznámá kométa. Správcem školy
viděna 24. ledna. Nazvána hvězdáři 1910/a. Velikost ohonu dle oka byla asi 4 m. Za to ale
dlouho předpovídaná kométa Hallayova, která dne 19. května 1910 měla býti zemi nejblíže –
země měla projíti jejím ohonem – úplně sklamala, ač v ní mnoho napsáno a přednášek
konáno.

Povodeň roku 1910.
Dne 6. září před 10. hod. ráno byl správce školy vyvolán, že se voda valí z potoku na dvůr
a netrvalo dlouho byl nejen dvůr ale i stáj, drvárna plny vody a voda oknem do sklepa tekla.
Správce školy vyšel na vesnice až na zástavku přes nost, za dráhou sáhala voda „Ovčírky“
až téměř na koleje.
V tom ale voda na mostě tak se již zdvihla, že chtěje se správce školy domu dostati, musel
po kolena vodou se broditi, která všemi dvory domů č. 82, 83. 80, 84, 85. 86, 87, 90 – 91a 92,
do vesnice se valila a vše ji v cestě ležící odnášela. Z ohrožených domů vynešeny dítky a
dobytek převeden.
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Kostel i škola bly vodou obklopeny a vesnicí valící se proud byl přes m vysoký.
Na dolním konci vesnice nacházející se nemocnice byla proudy vody podemleta a sesula
se. Její obyvateli byli chvíli před tím na voze, k oknu pošteném ze sousedního domu
zachránění.
Povodeň nadělala mnoho škody v obci Šumicích, hůře však bylo v obcích níže ležících.
Nejhůře v Uh. Brodě a Kunovicích.

Ovoce.
V roku 1909 zarodily pouze jabloně a něco hrusně. Trnek nebylo vůbec.
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Školní rok 1910. 11.
zahájen slavným „Veni sancte“ dne 16. září 1910 načež dítky roztříděny a konána porada.

Začátek roku šk.
Vyučování rozděleno: Třídu I. Marie Kremlová
" II a Ver. Ryšavá
II. b. frant. Kremel,
III Boh. Balíček
IV. Vil. Trylč.
Počet žáků na začátku roku byl: tř. I. = 26 chl. 23 děv = 49
II. a = 22 " 22 " = 44
II. b = 21 "

24 " = 45

III.

42 "

39 " = 81

IV.

41 "

36 " = 77

_______________________________
úhrnem

152 chl. 44 děv = 296

Do reálky v Uh. Brodě……………………2 "

+ 2

Pobočka
Výnosem c. k. zem. školní rady ze dne 22. srpna 1910 čís. 21754 povolena pobočka při
druhé třídě s rozdělením dítek na pět tříd.

Návšteva školy.
Následkem stálých deštů a utrpěné škody povodní používali rodiči dítek ku pracím
polním a proto byla návštěva školy v září a říjnu chabá.

Přístavba školy.
V prosinci roku 1909 objednaný nákres na přístavbu ve frontě čelní došel od firmy K.
Málek v Uh. Brodě v říjnu 1910. Přístavba záleží v tom, že z bytu nadučitele jest učírna, vedle
této druhá a teprv byt a na hoře také 2 učírny.
Staré učírny na hoře měly býti v 1 m 70 cm súženy a prostoru toho mělo se používati za
chodbu a staré chodby ku rozšíření a uzavření záchodů.
Rozpočet na tuto přístavbu a přestavbu byl – 38000 Kč. Jmeniny J. Veličenstva oslaveny
jak v kostele i ve škole přiměřeným způsobem.

Zkouška
V listopadu 1910 podrobila se zkoušce učitelské Marie Kremlová.

Výnos
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Výnosem c. k. zem. šk. rady ze dne 6. listopadu 1910 čís. 32550 nařízeno, že dle § 3. říž.
Z. má býti „náboženství“ jako prvý předmět ve třídních knihách zanešen.

Nové ministerstvo.
V měsíci lednu 1911 odstoupili nekteří ministři (dříve však již ministři čeští Dr. Žáček a
Bráf) jako vnitra Haertl, financí ryt. Bilinski, železnic Wrba a jmenováno nové, třetí
ministerstvo Bienerthovo a sice:
Svobodný p. Bienerth, vnitra: Dr. Maxhrabě Wickenburg kultu a vyuč: hrabě Stürgh
(zůstal), spravedlnosti: dr. Viktor ryt. Hohenburger financí: dr Robert Meyer, obchodu: dr.
Richard Weiskirchner, veřejných prací: Karel marek, železnic: dr. Stanislav Glombinský,
orby: Vojtěch svob. P. Widman, zeměbrany: Bedřich šl. Georgi a polský ministr: Václav ryt.
Zaleski.
Až do 13. ledna 1911 nebylo zimy, jen bláto, teprv 13. začalo mrznouti a napadlo i sněhu.

Sčítání lidu.
V lednu 1911 provedeno správcem školy sčítání lidu v obci Šumicích, které vykazuje:
Mužských 707 ženských 783 = 1490 z těch bylo dne 31. prosince 1910 přítomno 1443 ve
světě 47.
Svobodných (i dětí) mužských 432 děvčat 438 = 870
Dle náboženství 1481 katolíků a 9 židů.
Všichni se přihlásili ku obcovací řeči české.
Řemeslníků je v obci………………………..241 z těch je
kovářů a zámečníků……………………………5
stoláři…………………………………………..2
tesaři……………………………………………3
mlynáři…………………………………………6
perleťáři………………………………………...4
řezník…………………………………………...1
miškáři………………………………………….2
obuvníci………………………………………...2
zedníci…………………………………….….216
rolníků…………………………………………98
hostinců a obchodů……………………………..5
nádeníků……………………………………...130

cikáni………2.

V roce 1900 napočteno v obci 1308 obyvatelů, přibylo tedy 182.
nebo více než 13%.
Hovězí dobytek – telat 34 jalovic 121, krav 295, volů 6 q = 519
Koně

= 78 hříbat 9.

Kozy

= 101

Úlů…………………138
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Prasata

= 213

Husy

= 118

Slepice

= 2 212

Kachny

=6

Krůty

=3
Na ústřední „Matici“ vybráno 18.70 K odvedeno 20 K.
Viděl
A. Šicha,
c. k. okr. insp. šk.

Spála
V měsíci prosinci 1910 vypukla v obci „spála“. a proto byla od 4. ledna do 23. ledna 1911
škola zavřena, ale i po této době se ještě spála rozšiřovala mezi dětmi třídy I. Scházívalo 15 až
17 žáků. Ale i po zaniknutí spály a to asi následkem mokra v zaplavených domech mnoho
dítek zase onemocnelo na bolení krku.

Visitace.
Visitace školy konána c. k. školdozorcem před svátky dne 14. a po svátcích dne 19. dubna
1911.
Zpráva o vykonané visitaci školy došla dne 20. července 1911 pod čís. 1628 šk. Působení
všech učitelů bylo uspokojivé.
Dítky súčastnily se 3 krát sv. zpovědi a sv. přijímání. Na konci školního roku 8. července
1911 uspořádána opět výstavka, - modelovací práce žáků prvé tř. se velmi líbily rodičům.

Konec roku šk.
Školní rok ukončen v sobotu 15. července 1911 slavným „Te Deum.“
Počet žáků na konci roku školního obnášel:
chlapců 138 děvčat 129 = 267 žáků
a

2 navštěvovali realku z Uh. Br.

Náboženství
Náboženství vyučoval ve tříde I. III. a IV p. Karel Kolář, kaplan a ve tř. II a) II. b. p. Josef
Březovský farář.
Zkouška z náboženství konána 27. června 191 ve třídách.

Úmrtí žáka.
V roce 1910.11 zemřel jeden žák I. tř. Josef Žampach na souchotiny. Zakoupeny nové
mapy polokoulí za 34 K a rozmnožena knihovna o 8 svazků.
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Nové místo na školu
V měsíci červnu smluvila se místní školní rada o novém místě na přístavbu školy a sice
na západní straně ku sv. Janu, tak, aby mezi starou a novou budovou bylo místo na další snad
potřebné rozšíření a nákres dala shotoviti staviteli p. K. Málkovi v Uh. Brodě.

Komise na školu.
Na projektovanou přístavbu konána komisionální jednání dne 22. srpna 1911. Místo i
nákres byl schválen. Při této příležitosti schválila c. k. komise i místo pro učírnu v čís. 133 na
dobu 1911.12. Majitel však slyše co všechno se má v mítnosti provésti, jaké totiž opravy,
světnici pak nepronajal.

Vyznamenání.
V měsíci srpnu 1911 vyznamenán J. A. Veličenstvem pan c. k školdozorce Antonín Šicha
zlatým záslužným křížem s korunou.

Volby do školské rady
V dubnu 1911 rozpuštena řížská rada a nové volby vypsány na 13. a 20. června 1911. Ve
venkovské skupině Uh. Brodské zvolen opět p. Mařic Hruban advokát v Olomouci. V obci
Šumicích obdržel 138 hl. pan Zemek z Vlčnova 18 a 1 hlas odvokát Sušil z Val. Klobouk.
Volilo jen 157 volců

Nové ministerstvo.
Ve Vídni nezvolen křest. Sicial. Ministr. Weiskirchner i jiní, následkem čehož podal
jmenovaný demisi i předseda ministerstva Bienerth a místo něho stal se předsedou bývalý
min. Dr. Pavel Gautsch a minist. Obchodu Dr. Mataja a železnic rytíř Röll.

Čestní občané a dar.
V roce 1911 jmenoval obecní výbor mnoho čestných občanů mezi nimi i J. U. Dr. Jana
Sedláčka z Uh. Hradiště, který daroval škole 80 K, z nichž zakoupeny zmíněné mapy a jiné
pomůcky.
Čestným občanem byl jmenován i správce školy.

Krupobití a povoden 1911
Dne 16. května 1911 odpoledne stížena obec velkým krupobitím a povodní, která se
opakovala 18. května. Kroupy zničily oziminu v „Malém Poli“ a voda odnesla půdy orné na
některých místech až hluboko. Vodou zaplaveny domy na celém „podfáří“ až 1.5 m. Voda
velké stromy s kořene vyvalila a ani jednoho plotu neušetřila. Ve sklepě školním byla voda od
září 1910 až do července 1911 vzdor pumpování.

Škoda.
V zahradě školní bylo vše zaplaveno a voda byla téměř 1 m vysoko a co nezničily kroupy
pokazila voda. Škoda odhadnuta na poli úředně na 54000 K. a nyní podemleté domy a jiné?!

Obecní volby.
25. července 1911 konány volby do obecního výboru. Proti volbám podán rekurs.
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Školní rok 1911.12.
Začátek roku
zahájen v sobotu dne 16. záři 1911 slavným „Veni sancte“. a zapěním národní hymny.
Dítky roztříděny. Počet školu navštěvujících žáků na začátku školního roku:
ve třídě I. chlapců 22 děvčat 27 = úhrnem 49
"

"

II.a

"

26

"

22

"

48

"

"

II.b

"

23

"

19

"

42

"

"

III. a "

46

-

-

"

46

"

"

III. b -

"

44

"

44

"

"

IV.

"

39

"

83

"

44
161

151

všech žáků……………………312
Mimo to navštěvují dva žáci vyšší reálku v Uh. Brodě. Vyučování přiděleno: ve třídě prvé
zat. uč. Marie Kremlová, ve tř. II a) zat. uč. Ver. Ryšavá, tř. II. b) správce školy, ve tř. III. a
výp. uč. Eduard Hruška, III. b zat. uč. Boh. Balíček, tř. IV. Vil. Trylč.
Náboženství vyučují jak roku minulého.

Povolení pobočky.
Výnosem c. k. zemské rady školní ze dne 21. srpna 1911 čís. 22136 povoleno ponechati
pobočku při třídě druhé a zříditi pobočku při třídě třetí. (Rozdělena na chlapce a děvčata).

Ustanovení Ed. Hrušky.
Dekretem c. k. okresní rady školní v Uh. Brodě ze dne 6. září 1911 čís. 2759 ustanoven
zat. učitel v Nivnici Eduard Hruška zatím. učitelem v Šumicích. od 15. záři 1911.

Pronájem nové budovy.
Dne 8. října 1911 pronajímala místní školní rada a obecní výbor stavbu nové budovy
školní – (schválené dne 22. srpna 1911) veřejnou dražbou, které se súčastnili pan stavitel
Karel Málek a Jar. Beneš z Uh. Brodu. Veškerý rozpočet byl 29 800 K
Stavbu vydražil p. K. Málek za 25 200 K. Stavba bude obsahovati dvě učírny nad sebou,
byt a kabinet. Před vchodem, chodba.

Ed. Hruška.
Eduard Hruška narozen 14. března 1886 v Uh. Brodě a studoval reálku v Uh Brodě, kde r.
1905 maturoval. Po jednoroční vojenské službě a soukromé přípravě dělal zkoušku
doplňovací roku 1909 v Brně. Ve školním roku 1910-11 působil jako učitel v Nivnici a
dekretem ze dne 6. záři 1911 čís. 2759 ustanoven zat. učitelem v Šumicích.
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Nové ministerstvo.
Na konci měsíce října 1911 odstoupilo částečně ministerstvo Gautschovo a sestavením
ministerstva pověřen ministr hrabě Stürgkh a dne 3. listopadu potvrzení J. A. V. tito ministři:
Předsedou hrabě Stürgkh, zeměbrany (vojenství) Bedřich šl. Georghi, spravedlnosti opět
Viktor ryt. Hohenburger, financí Dr. Robert A Mayer, orby Václav ryt. Záleský, vnitra
mistrdržitel moravský dr Karel svobod. pan Heinold-Udynsky, obcodu dr Mořic ryt. Ressler,
železnic dr. Zdeněk svob. p. Forster, kultu a vyučování dr. Max ryt. Hussarek-Heinlein,
veřejných prací Otakar Trnka.

Knihovna.
20. listopadu však převzal ministerstvo financí Václav ryt. Zálesky, orby dr Albín Bráf a
ministrem se stal šlechtic L. Dlugosz. V listopadu koupeno pro knihovnu žákovskou 73
svazků za 64 K 40 h.
Viděl
A. Šicha,
c. k. okr. insp. šk.

Slavnost 2./12. 1911.
Výnosem c. k. zem. šk. rady ze dne 16. října 1911 čís. 29915 měla se dne 2. prosince
1911 pořádati slavnost školní ve prospěch české zemské komise pro ochranu dítek v Brně.
Poněvadž pro krátkost času (došlo nařízení c. k. okr. šk. rady dne 9. listopadu) a jiné důvody
nevidělo se celému sboru učitelskému pořádati větší slavnost, uvázal se v to správce školy
s dcerou učitelskou a za pomocí katechety P. Karla Koláře a rozepsali divadelní hru
„Mikuláš“, která sehrána žáky za výpomoci Martina Lekše, stud. Josefa Hřiba č. 21 a Jana
Šidly, dne 2. prosince pro žáky a dne 3. prosince pro obecenstvo. Jako nápověda pomáhal
učitel Ed. Hruška.

Divadlo žákovské 20/2. 1912.
Hra se vydařila a všem zamlouvala. Žáci vložili 6 K 63 h. Dne 3. prosince uspořádaná po
divadle tombola. Vstupné vyneslo 43 K a výtěžek tomboly 3 K 5 h = 52 K 68 h.
České komisi v Brně odvedeno dne 4. prosince……50 K.
Poněvadž se prvá hra ve škole rodičům zamlouvala, uspořádaná dne 2. února 1912 hra
druhá. Hrály jen dítky školní počtem 30. Sehrán kus „Zlatý pás“. Žáci kus ten velmi dobře
sehráli za doprovodu hudebníků „Šidlů“. Vybráno vstupného…..51 K 82 h.
Po zaplacení práva provozovacího 11 K 45 h, pak za šaty pro víly a trpaslíky,
hudebníkům a jiné výlohy zbylo čistého…….15 K pro potřeby školní. Celou hru řídila
učitelka Marie Kremlová. Jeviště zapujčila omladina v Šumicích.

Visitace.
Visitace konána dne 19. a 24. ledna 1912 a zkouška z náboženství 26. června.
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Dovolená.
Od 1./5 – 13./6. 1912 obdržel správce školy dovolenou z ohledů zdravotních. Správou
školy pověřen učitel I. tr. Vil. Trylč.

Ukončení školního roku.
Školní rok ukončen, dle výnosu c. k. ministerstva, v sobotu dne 13. července slavným „Te
Deum“ a národní hymnou.
Počet žáků na konci roku školního byl: tř I. chl 23 děvč. 24 = 47
II.a " 25 "

22 = 47

II. b " 22 "

19 = 41

III.a " 43

---

= 43

III.b " --- "

43 = 43

IV. " 31 "

24 = 55

____________________
úhrnem

chlapců 144 děvc. 132 = 276

Ve školním roku 1911. 12. zůčastnili se žáci třikrát sv. zpovědi a sv. přijímání. Zdravotní
stav byl dobrý. Návštěva školy byla v měsících letních ve vyšších třídách chabá vzdor tomu,
že rodiče byli pro nedbalé posílání do školy c. k. okr. šk. radou trestáni.
Viděl

Ant. Šicha,

c. k. okr. doz. školní.

Stavba nové školy.
Jak již dříve zmíněno vydražil stavbu nové školy stavitel Karel Málek z Uh. Brodu a na
domluvu správce školy, začata stavba již v říjnu 1911 a dostavena až po střechu. V zimě
navežena hlína do dolních místností, poněvadž zdi zdviženy až nad zahrádky. Na jaře počato
s omítkou a vnitřní úpravou. Dle smlouvy měla byti budova již v červnu dohotovena, ale
zatím nebylo ani v záři vše hotovo.

Kolaudace.
Škola kolaudována dne 11. září 1912.

Svěcení.
Svěcení nové budovy školní vykonal důst. p. farář J. Březovský dne 15. záři bez slavnosti
– při deštivém stále počasí.

Oprava staré budovy.
Opravu staré budovy školní převzal jmenovaný stavitel za 1600 K od obecního výboru,
ale ani tou správně neprovedl.

Žádost o rozšíření a pobočky.
Po postavení nové budovy školy žádala místní školní rada o rozšíření na pětitřídní, byla
však odmrštěna, anžto počet žáků neobnášel 320. Žádáno proto o pobočky při třídě II. a III.,
50

které povoleny výnosem c. k. zem. šk. rady ze dne 1. srpna 1912 čís. 21630, aby se vyučovalo
dle osnov škol pětitřídních.

Dovolená.
Definit. Ustanovení učit. II. tř. Anně Vrtalové dána opět dovolená výn. c. k. zem. šk. r. ze
dne 1./8. 1912 čís. 17980 od 1. 9. 1913.

Definitiva.
Def. místo učitele II. tř. v Šumicích obdržel zdejší učitel Bohumil Balíček dekret. c. k.
zem. šk. rady ze dne 15. 7. 1912 čís. 18214.
Školní rok 1912.13. zahájen dne 16. záři 1912 slavným „Veni sancte“. Dítky roztříděny a
odpoledne konána porada. Vyučování přiděleno, jak v červenci určeno:
Třída I. sl. Věr. Rysavá, II.a p. Vilém Trylč, II. b správce školy, III a (chlapce) p. Eduard
Hruška, III. b (děvčata) sl. Marie Kremlová, IV. tř. p. Boh. Balíček.
Náboženství vyučují ve tř. I., III a, b IV. p. K. Kolář II a, b. pan farář. Ručním pracím ve
třech skupinách p. M. Bachurková.
Počet dítek na počátku roku školního 1912.13 byl:
I. 17 chl. 23 děv = 40
II. a 28 " 21 " = 49
II b 21 " 21 " = 42
III a 44 " -

" = 44

III.b - " 46

= 46

IV

= 87

46 "

41

156 chl. 152 děv. = 308 školu navštěvujících. 1žák navštěvuje vyšší reálku v Uh. Brodě.
Povinných je 309 žáků.

Pomůcky.
Pomůcky školní rozmnoženy zakoupením 8 obrazy řemeslníků, 7 technologickými,
mapou zemí alpských a Evropou za 89 K 20 h
V nové budově umístěny obě třídy III.

Čistění školy.
Čistění a otápění projednal opět Pavel Tlach č. 229 za 120 K ročně dle omlouvy ze dne
25. září 1912.

Visitace.
Visitace školy konána c. k. školdozorcem p. A. Šichou 29. března 1913. Zkouška
z náboženství dne 3. června 1913 ve třídách.

Trachom
V roku 1913 rozmohl se mezi dělníky světovými a pak mezi dětmi „trachom“ a byl
okresním lékařem v škole (kabinetu) dvakrát týdně, až do konce roku školního léčen.
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Dne 19. června 1913 konána okresní konference při které zvolen zastupcem učitelstva do
c. k. okr. školní rady p. Ignác Vrba nadučitele z Krhova.

Členové místní školní rady.
V červenci provedená nová volba členů místní šk. rady. Vystoupili frant. Hřib č. 17 a
Tomáš Hřib č. 21. Zvolení obecním výborem frant. Hřib č. 17 a Vaculín Jan čís. 60. za
náhradníky Mudrák frant. č 24 a Šojdr Martin č. 80. Při volbě místní školní rady zvolen
předsedou opět důst. p. Josef Březovský a místopředsedou frant. Hřib č. 17. a členi Vaculín
Jan č. 60, Tlach frant. č. 34 a Jan Krhůtek č. 131 a správce školy.

Pomůcky.
Chodník starý za budovou školní zrušen roku 1913 uděláním plotu. V březnu 1913
zakoupeno volné kreslení od Krátkého za 18 K a knihovny žákovské za 36 K pak vycpaný
ježek, hranostaj, lednáček, hlava a křídla dudka – pak papírové balóny a drak z obnosu
daného (85 K) stavitelem p. K. Málkem – ze slíbených 150 K – z nichž r. 1912 dal na
knihovnu 65 K.

Volby do sněmu
Dne 8. a 17. června 1913 konány v budově školní volby do sněmu zemského. Ve
všeobecné kurii obdržel Dr. Šrámek 84 hl a Varmuža 17, za obce venkovské Dr. M. Hruban
141 a Pavelčík 14.
Školní rok 1912.13. ukončen 15. července 1913 slavným „Te Deum“ a zapěním národní
hymny.
Počet žáků na konci školního roku:
Tř I. 19 ch 20 děv = 39
II. a 28 " 21 " = 49
II b 21 " - " = 42
III.a 44 " -

= 44

III.b - " 46

= 46

IV.

= 68

35 " 33

147 chl. 141 děv = 288
Návštěva školy v měsících letních byla ve tř. III. a IV. velmi nedbalá. Rodiči se
vymlouvali na stálé nepočasí – mokro a tím na neúrodu. Dítky byly 3krát u sv. zpovědi a sv.
přijímání.
Viděl

D Janků, okr. šk. insp.
21. I. 1914.
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Školní rok 1913.14.
Zahájen dne 16. září 1913 slavným „Veni sancte.“
Po mši sv. dítky roztříděny a konána porada.
Vyučování přiděleno:

I. tř. Vilém Trylč
II. tř a) Helena Judrová
II. tř. b. správce školy
III.a

Boh. Balíček

III.b

Mar. Kremlová

IV.

Ed. Hruška.

Počet dítek na začátku školního roku bylo ve:
třídě I. 20 chl. 30 děv. = 50
" II a 19 " 23 " = 42
" II b 26 " 18 "
" III a 44 "

-

= 44

" = 44

" III b - " 44

" = 44

" IV. 53 " 52

" = 105

162 " 167 " = 229

školu navštěvujících.

1 školou povinný navštěvuje reálku v Uh. Brodě.

Pobočka.
Vynosem c. k. zemské školní rady ze dne 2. srpna 1913 čís. 21833 ponechány pobočky
při třídě II. a III. a povolena zimní pobočka při třídě IV.

Ustanovení učitelek
Dekretem c. k. zem. šk. r. ze dne 25./8. 1913 čís. 23251 ustanovena zatím. učitelka Věra
Ryšavá defint. Učitelkou II. tř v Bojkovicích a místo ni ustanovena zatimní učitelkou
v Šumicích Helena Indrová dekretem c. k. okresní školní rady ze dne 6./9 1913 čís. 2617 šk. a
službu nastoupila 15. záři 1913.

Ustanovení učitelů.
Pro zimní pobočku ustanoven dekr. c. k. okr. šk. rady ze dne 14./10. 1913 čís. 3170 Jan
Hrůza, který se však před nastoupením místa vzdal a místo něho ustanoven dekr. c. k. okr. šk.
rady ze dne 10./11. 1913 čís. 3170 šk františek Kubáč, který 10. listopadu místo také
nastoupil.

Povodeň.
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Dne 17. srpna 1913 byla třetí povodeň. Vody bylo však o 20 cm méně jak 6. záři 1910,
ale nadělala opět mnoho škody zanešením obecních luk, odplavením všeho hnoje ze dvorů od
čís. 82 do 89 a zaplaveno obilí ve stodolách blátem.

Ovoce.
Ovoce bylo v obci málo. Trnky se platily 7-8 K q na stromě. Jablka 6 K q.

Dětský den.
Dne 4. ledna 1914 uspořádán „Dětský den“. Sbor učitelský nacvičil s dětmi vánoční hru
„Bůh, láska, v jesličkách“. Hru provázel na houslích učitel Vil. Trylč velmi dovedně jako
hudebník. Velkou obětavost osvědčil katecheta P. Karel Kolář, který vymaloval k účelu tomu
kulisy a upravil osobně jeviště. Mimo to daroval na pomůcky školní 11 K.
Namáhání učitelů a dítek se mnoho nevyplatilo, vybráno jen 43 K vstupného. Vstupné
bylo 60 – 40 a 20 h. Poznati, že občani nemají ještě pochopení pro ušlechtilou zábavu, ačkoliv
se již vícekráte ve škole hrálo. Do Brna zasláno 5. ledna …..22 K.

Visitace školy.
Dne 17. a 21. ledna 1914 visitoval zdejší školu nově jmenovaný c. k. školdozorce pan Dr.
Vlad. Janků. Dřívější c. k. školdozorce p. Antonín Šicha odešel o prázdninách r. 1913 na
odpočinek.

Dovolená.
Od 13. ledna do 31. března 1914 měl správce školy dovolenou pro nemoc. 31. března
přestala zimní pobočka a výpomocný učitel frant. Kutáč propuštěn.

Změna v učitelskou.
Od 1. května do 15. července přeložen uč. Boh. Balíček výpomocně na měštanskou školu
do Val. Klobouk a místo něho ustanoven opět od 1./5 do 15./7. františek Kutáč.

Ukončení škol. roku.
Školní rok ukončen slavným „Te Deum“ dne 15. července. Počet žáků na konci škol.
roku: 138 chlapců 140 děvčat školu navštěvujících.

Změna c. k. okr. šk. rady.
V červenci 1914 povolán předseda c. k. okresní škol. rady pan mistodržitelský rada Oskar
Ganzwohl do Brna a místo něho jmenován pan místodržitelský taj. Jan Stříž.

Události v říši a válka.
29. června 1914 rozhlásila se smutná zpráva, že J. V. františek Ferdinand, následník trůnu
a jeho choť byli v Sarajevě zákeřně od spiklenců zastřeleni, což zpusobilo u všech věrných
rakušanů velmi smutný dojem. Následek podrývačné politiky Srbů proti říši Rakouské se brzy
ukázal.
Rakousko bylo nuceno Srbsku vypověděti válku a v měsíci červenci vyhlášena všeobecná
mobilisace a v srpnu (2.) musili všichni nastoupiti, z učitelů této školy Ed. Hruška. Z obce
Šumic odešlo 76 zeměbranců a domobranců.
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Členové zemské škol. rady.
Pro nové období jmenováni následující členové c k zemské šk. rady: Mimo předsedy c k.
mistodržitele členové zemského výboru poslanci zemští: Kuneš Sonntag, Josef Kadlčák,
františek Svoboda, Simon Vacula a Josef Havlík.
Zástupce města Brna: dr Karel Engliš.
Referenti: františek Navrátil c k. dvorní rada, Josef Svitavský ck mistodr. rada.
C. k. zemští školdozorci: Dvorní rada Antonín Krondl, Alois Vlk, Ed. Ouředníček, dr Jan
Mayer.
Zástupci nábož. Vyznání: dr. Jos. Pospíšil, prelát v Brně, dr fr. Ehrmann, kanovník
v Olomouci, ferdinand Císař, superintendant v Kloboukách u Brna, dr. Hugo Traub, profesor
v Brně.
Stavu učitelského: Vladní rada Ant. Kunz ředitel ustavu učit., Adolf Erhart, reditel reálky
dr. frant. Kameníček ředitel gymnasia v Brně

Okresní školní rada.
Členové c k. okr. školní rady: Předseda c k. okr. hejtman J. Stříž. C. k. školdozorce dr
Vladimír Janků, P. Augustín Jeřábek arcikněz. Dr. J. Renner, Hubert Herold, Fr. Vitek, J.
Cedivoda ředitel reálky, fr. Vařecha, odbor. učitel v Uh. Brodě a Ignát Vrba, naduč.
v Bojkovicích.

Úroda v obci.
V obci bylo r 1914 obstojně ovoce. Prodávalo se q jablek 14 až 18 K trnek 8 K.

Hraboši polní
Občani utrpěli velkou škodu na poli rozmnožením se hrabošů polních v celé trati od
Bánova a Uh. Brodska. O prázdninách ničeni společně žáky (po 3krát). Zničeno asi 200 kusů.
Nejvíce však zničeno oráním. Jen jeden hosodář s pacholkem zničil 370 kusů. za den. Proto
zničeno i podzimní setí z velké části.
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Školní rok 1914.15.
zahájen dle výn c. k. okr. šk. rady čís. 2637 dne 17. záři 1914 za poměrů velmi
nepříznivých.

Stav školy na začátku roku šk.
Výp. učitel Ed. Hruška nastoupil vojen. službu 2. srpna 1914 sl. Helena Indrová přelozena
do Val. Klobouk a def. ustanovena odborná učit. Anna Vrtalová nastoupila 18. 9. 1914 službu
v Šumicích. Dítek bylo na začátku škol. roku: 161 chl. 157. děv. = 318.

Pobočky – a, stabilisování pobočky II. tř.
Výnosem c. k. zemské škol. rady ze dne 26./8. 1914 čís 23282 ponechány pobočky při
třídě III. a zimní při tř. IV. a stabilisována pobočka při třídě II. a systmisováno místo učitelky
I. tř.
Poněvadž hned na začátku roku škol. scházela síla učit. spojeny třídy III. a IV. a
vyučováno celodenně každý po 30 hod.

Změna v rozdělení žáků.
Vyučování přiděleno ve třídě I. Marii Kremlové, II.a Anně Vrtalové II. b. fr. Kremel – III
a Vil. Trylčovi III. b Boh. Balíčkovi. Na začátku roku rozdělení žáci třídy III. a IV. při
pobočkách na chlapce a děvčata, ale nařízením c k. školdozorce provedeno rozdělení dle
školních roků a to od 12./12 1914 tak že obsahovala I. tř. 1. školní rok II.a – 2. II.b – 3. IIIa 4.
III.b – 5. IV.a 6. a IV b 7 . a 8 šk. r.

Jmeniny J. V.
Jmeniny J. A. V. oslaveny hned v sobotu odpoledne ve škole proslovem v neděli
přítomny sl. mši svaté, zapěním nár. hymny. Po mši sv. šly dítky průvodem na pouť do Uh.
Brodu.

Dětský den.
Dne 2. prosince pořádán „dětský den“. Dítkám vysvětlen význam toho dne, pro každého
vlastence tak důležitý, sůčastnily se služeb Božích, složily dobrovolně 5 K 4 h, které odeslány
do Brna.

Pletení pro vojáky
Děvčata pletly náepníčky pro vojáky, ale jen šumické. Na podzim sbíraly ostružinové
listy (3 pytle), které odeslány do Uh. Brodu.

Visitace.
Visitace školní konána 6. a 12. února 1915.

Dovolená B. Balíčkovi.
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V měsíci dubnu odešel Boh. Balíček na měštanskou školu do Břeclavy, obdržev
dovolenou.

Návštěva školy.
Návštěva školy na jaře a v létě byla ve vyšších třídách velmi chabá, anžto matky
používaly svých dítek na výpomoc doma i v poli.

Konec šk r.
Školní rok ukončen slavným „Te Deum“ dne 15. července 1913.

Zrušení úlev.
Všeobecné úlevy zrušeny výnosem c. k. zem. škol. rady ze dne 7. června 1915 čís. 11688
int. c. k. okr. šk r. 21./6. 1915 čís 1658 šk.

Neúroda v obci
I v roce 1915 bylo v obci málo obilí. Oziminy zničeny hned na podzim hraboši a jařiny
nebylo lze skliditi pro stále deště. Škoda na ozimině odhadnuta na 75% a jařině 50%. Do obce
dodáno od ústavu obilního v Brně 72 q pšenice a 50 q rži na semeno.

Změna v ob. úřadě.
V měsíci záři 1915 nucen byl starosta Jos. Červenka se úřadu vzdáti a pověřen
starostenstvím III. radní Martin Šojdr čís. 80.

Tuhá zima.
Ku konci listopadu byla velmi tuhá zima se sněhem až 16 °R. za to celý prosinec byl
deštivý.
Viděl D Janků 2. V. 1916.
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Školní rok 1915/16
Započat dne 16. září slavnými službami Božími.

Sbor učit.
Ježto správce školy Frant. Kremel má dovolenou, pověřena řízením školy učit. Anna
Vrtalová. Službu vojenskou dosud konají: Ed. Hruška a Boh. Balíček. Vyučují: ve třídě I.
Kremlová Marie, II. a Kremlová M. a Vrtalová A., II. b Vrtalová A, III. a + III. b + IV. a
Trylč V.

Sbírání listů jahod. a ostr.
Ve dnech 17. a 18. září sbíraly školní dítky listy jahodové a ostružinové pro vojsko.

Patriotické dny.
Dne 4. října oslaveny jmeniny Jeho Veličenstva obvyklým způsobem. Podobně i den 19.
listopadu, jmeniny zesnulé císařovny.
Dne 2./12. slaven „Dětský den“. Mimo jiné promluveno o válečném manifestu Jeho Vel.
císaře, který pak na význačném místě ve školní budově vyvěšen.

Sbírka vlny a kaučuku.
Sbírka pro českou zemskou komisi vynesla 12 K. Ve dnech 27./9. a 2./10. provedena žáky
sbírka vlny a kaučuku, která vynesla 285 kg vlny a 6 kg kaučuku na účely válečné.

Změna v rozdělení žáků.
Od 1./11. přibyla třída IV. b, která dosud požívala úlevy. I zavedeno vyučování většinou
polodenní vyučování a přiděleny jednotlivé třídy následovně: třída I. a II. a Kremlové Marii,
tř. II. b + III. a Vrtalové Al, tř. III. b + IV. a sloučeně a IV. b Trylčovi V.
Od 1. dubna přidělena na zdejší školu výpomocně Leixnerová Anežka z Nivnice svým c.
k. okr. šk. r. 27./3. 1916 čís. 766 šk. Poněvadž následkem úlev odpadla zároveň tř. IV. b, bylo
vyučování celodenní s plným počtem hodin ve všech třídách, které vyučují: tř. I. Leixnerová
A., II. a Kremlová M., II. b Vrtalová A., III. A se supluje, III. b + IV. a Trylč V.

Zemská šk. rada.
Dne 29./11. 1915 jmenován byl dosavadní referent pro administrativní a hosp. záležitosti
u zemské šk. rady, dvorní rada Frant. Navrátil vicepresidentem zemské šk. rady pro Čechy.
Jeho nástupcem se stal místodržitelský rada Felix Vober.

Červený kříž.
Ve prospěch Červ. kříže konají se ve škole sbírky. Přednášel zde také 23./1. za tímtéž
účelem P. Oskar Malý za součinnosti odb. uč. V. Růžičky. Při přednášce promítány obrazy
„Ze světové války“. Přednášky súčastnilo se na 190 školních dětí. Vybráno bylo celkem 107
K na Červ. kříž. Haléřové sbírky vynesly 3 K, které zaslány na správu spolku Rakouského
Červeného kříže do Vídně 1. čce 1916. První týden květnový byl týdnem Červeného kříže.
Sbírky za tím účelem konány 1./5. a 6./5. a získáváni členové Č. k. s příspěvkem 2 K ročně.
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Přihlásili se 4. Sbírka vynesla 36 K a za odznaky 20 h sebráno 50 K, takže celkem odesláno
z týdnu Č. k. 94 K.

Čtvrtá válečná půjčka
Byla vypsána do 22./5. 1916. Zdejší obec upsala z obecního jmění, kostelního jmění a
jednotlivci celkem 65.000 K.

Soupisy:
Ve dnech 15./10. 1915 vypomáhala učitelstvo při soupisu zásob, dne 25./2. 1916 při
soupisu jarního osevu. Podrobný soupis zásob obilí, mouky, luštěnin byl 19./3. 1916 a revise
zásob začátkem května.

Sbírání chroustů.
Poněvadž se letos objevili chrousti ve velkém množství, vydala c. k. zemská školní rada
výnos 23./4. 1916 č. 9108, aby školní mládež spolupůsobila při sbírání chroustů. Nasbíraní
chrousti mají býti usušeni a zasláni do Vídně do Ústředny pro krmivo neb zužitkováni doma
ku krmení drůbeže. Školní dítky byly společně ve dnech 8., 10., 13. a 17. května sbírati
chrousty, kterých bylo na 120.000 nasbíráno a upotřebeno doma ku krmení drůbeže.

Sbírání ostružinového a jahodového listí.
Na vyzvání c. k. okres. hejtmanství listí v Uh. Brodě 29./4. 1916 čís. 13868 vybídnuty
školní dítky k sbírání listí jahodového a ostružinového. To se ve školní budově usušilo a
odeslalo firmě Viktor Adler, továrna chemických výrobků v Oberlaa u Vídně, kdež se
zpracuje jako náhražka čajová pro správu vojenskou. Usušeného listí poslány 3 kg 20./6. na
zmíněnou adresu.

Druhá sbírka vlny a kaučuku.
Ve dnech 13. a 17. čna provedena druhá sbírka vlny a kaučuku k válečným účelům.
Sebráno 58 kg.

Změna ve sboru učit.
Výnosem c. k. okr. šk. rady ze dne 8./5. 1916, čís. 1115 šk. přidělena na zdejší školu
výpomocně Machková Gabriela, učit. ob. Dívčí školy v Uh. Brodě, na jejíž místo odešla
odtud jako výp. uč. Leixnerová Anežka dle výnosu c. k. okr. šk. rady ze dne 8./5. 1916, čís.
801 šk. Změna stala se 15. května.

Letní čas.
Od 1./5. do 30./9. zaveden i ve škole letní čas, dle kterého posunuty jsou hodiny o 1
hodinu napřed.

Inspekce.
Visitaci školní provedl dne 2./5. c. k. okr. inspektor školní, dr. Vl. Janků.

Pense.
Na trvalý odpočinek odchází koncem srpna dosavadní správce školy, Frant. Kremel,
jemuž vysloveno c. k. zemskou školní radou uznání za dlouholeté úspěšné působení ve
službách školních.
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Knihovna žákovská a učitelská. Vystěhovalci v obci.
Rozmnožena zakoupením 5 svazků. Do knihovny učitelské daroval p. Frant. Kremel3
svazků různých poučných knih. V prosinci 1914 přišla sem polská rodina ze
Sokolůvky, čítající 8 členů i s knězem. Dále žije zde 30 italských vystěhovalců z Tyrolska.

Drahota.
Válečné poměry způsobily neobyčejnou drahotu dobytka i všech životních potřeb.
Příkladem stůjž: slepice 8 K, pár kuřat 6 K, house 12 K, husa 20 K, kohout 18 K, tele 340 K,
pár volů 1800 K, roční hříbě 2800 K, pár podsvinčat 140-280 K, kráva 1600 – 3000 K, koza
130 K. Litr mléka 40 h, vejce 24 h, l odstředěného mléka 20 h, kg másla 8.80 K, 1 kg tvarohu
1.60 K, kg cukru 1.04 K, kg mýdla 5.60 K, kg sádla 11 K, kg hovězího masa 8 K, kg soli 32
h, l piva 72 h, 1 l borovičky 5.40 K, l slivovice 6 K, kg medu 5 K a p.

Chlebové lístky.
Aby byly potraviny rovnoměrně rozděleny najmě mouka, vydávány v obci chlebenky od
16./1. 1916, na které připadalo na osobu 20 dkg mouky denně neb 1.40 kg na týden.
Chlebenky chodily pravidelně, nikoliv však mouka, takže prošlo mnoho dní ba i týdnů, kdy
na osobu žádné mouky nebylo v obchodech. Jinde pak nebylo lze koupiti, ježto majitelé obilí
museli všecko nadbytečné obilí prodat Válečnému obilnímu ústavu, který měl mouku do obcí
dodati. Mouka se platila režná 48 h za kg, pšeničná 78 h.

Cukrové lístky.
Poněvadž nastala obava, že cukr při volném prodeji nedostačí, zavedeny od 19./3. lístky
na cukr, na které připadá 1 kg cukru na 4 týdny na osobu.

Kávové lístky.
Z podobného důvodu nastaly od 25./6. 1916 i lístky na kávu, dle nichž připadá na osobu
3/8 kg na 2 měs.

Vojíni z obce.
Při všeobecné mobilisaci 2./8. 1914 odešlo z obce 16 záložníků a domobranců, mezi nimi
i učitel zdejší školy Ed. Hruška. Při dalších přehlídkách v r. 1915 i druhý učitel B. Balíček.
V roce 1915 odešlo4

do 15./7. 1916 úhrnem jest ve službě vojenské

Nezvěstni od r. 1914 jsou:
Živnéř Jos. č. 78, Prachař Vincenc 211, Gajdoš Frant. 27, Dvořáček Frant. 141, Hřib Jos.
129, Ulek Jos. 233, Stehlíček Jan 129. Lorenc Jan 37, Hasoň Al. 198, Kubáň Ludv. 160.

Zajatí:
Surý Frant. 3, Zapletal Frant. 9, Dvořák Jan 23, Dvořák Frant. 24, Bachůrek Frant. 16,
Volařík Jos. 34, Tlach Fr. 34, Slíva Jan 43, Bartoš Fr. 73, Jindra Frant. 81, Pilka Fr. 109,
Synčák Jan 106, Jahoda Frant. 122, Jahoda L. 144, Tlach Jos. 145, Dvořáček Baltaz. 137,

3

Údaj v kronice chybí.

4

Taktéž.
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Synčák Frant. 128, Šobáň Frant. 165, Špát Jos. 176, Brumovský Tom. 182, Lekeš Šimon 194,
Bachůrek Jakub 247, Ulek Matěj 85, Šidlo Frant. 238.

Raněni:
Surý Frant. 3, Bachůrek Jos. 16, Španischberger Leop. 46, John Leop. 47, Gajdoš Jan 27,
Kubáň Frant. 55, Vaculín Frant. 60, Hasoň Tomáš 87, Mudrák Jos. 97, Synčák Frant. 128,
Stehlíček Cyril 129, Volařík Aug. 147, Surý Vojtěch 105, Vaculín Leop. 250.

Mrtví:
Skýba Frant. 53, Plášek Jos. 63, Pavlíček Frant. 104, Vajdík Frant. 109, Šlahora Josef 226
– nemocen zemřel.

Vyznamenaní:
Stehlíček Cyril 129 avanžoval z prostého vojáka na šikovatele a obdržel pochvalné uznání
(signum laudis), bronzovou medaili i stříbrnou velkou. Byl raněn 1914 na srbském bojišti a
1915 na ruském.
Slíva Leopold 43, pochvalné uznání,
Mudrák Jos. 97 stříbrnou medaili,
Synčák Jan 106, bronzovou "
Pilka Frant. 116

"

".

Počet žáků
Na začátku školního roku zapsáno:
do I. tř.

24 chlapců,

20 děvčat,

celkem 44 žáků,

do II. " a) 23

"

21

"

"

44

"

do II. b) " 18

"

25

"

"

43

"

do III. a) " 22

"

21

"

"

43

"

do III. b " 21

"

19

"

"

40

"

do IV. a " 20

"

21

"

"

41

"

do IV. b " 32

"

33

"

"

65

"

do všech tříd 160 chlapců, 160 děvčat -

320 žáků.

Koncem školního roku bylo:
v I. třídě 22 chlapců,

20 děvčat,

úhrnem 42 žáků,

ve II.a " 23

"

21

"

"

44

"

ve II. b " 17

"

24

"

"

41

"

ve III. a " 19

"

21

"

"

40

"

ve III. b " 20

"

18

"

"

38

"

ve IV. a " 20

"

20

"

"

40

"

ve IV. b " 22

"

16

"

"

38

"
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ve všech třídách 143 chlapců, 140 děvčat, úhrnem 283 žáci.
Školní rok ukončen dne 15. července slavnými službami Božími.
Viděl Dr. Janků 11. V. 1917.
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Školní rok 1916.17.
Začátek vyuč.
Nový školní rok zahájen v neděli dne 17./9 1916 slavným „Veni sancti“, a zapěním
rakouské nár. hymny.

Vedení správy školy.
Správu školy a výpomocné vyučování převzal na odpočinku jsoucí nad. Frant. Kremel.
(Výn. c k. okr. škol. rady ze dne 19./9. 1916 čís. 2441.)

Roztřídění
Vyučování přiděleno:

I. tř. Štěpánka Doležalová.
II. tř. a) fr. Kremel
II. " b. Mar. Kremlová
III. a) a b) Vilém Trylč
IV. – suplována.

Počet žáků na začátku šk. r.:

I. tř

21 chl.

26 děv. = 47

II. a)

22 "

17 " = 39

II. b

22 "

19 " = 41

III. a

18 "

29 " = 47

b

20 "

20 " = 40

IV a) 22

"

16 " = 38

B 35

"

35 " = 70

úhrnem

160 "

162

= 322

Odchod A. Vrtalové.
Ustanovení nové učitelky
Anna Vrtalová odešla od 1./9. 1916 na své nové místo do Luhačovic a v Šumicích
ustanovena výp. učit. Štěpánka Doležalová z Uh. Brodu dekretem ze dne 15./9. 1916 čís.
1924.

Povolení tříd.
Výnosem c. k. zemské šk. rady ze dne 8./8. 1916 čís. 17861 (výn. okr. šk r. 17/8. 1916
čís. 2258 šk) povoleno vyučovati 7 tříd v 6 učírnách, ponechání zimní pobočky při tř. IV.,
stabilisována pobočka při tř. III. a systemisováno místo učitele a vyučování dle osnov škol
pětitřídních.
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Ustanovení výp. síly.
Od 6./11. 1916 ustanovena (dekr ze dne 2./11 1916 čís. 3090 šk) výpom. Učitelkou
v Šumicích Marie Budkovská – rozená Horáková do 31./3. 1917. V říjnu vypomáháno při
soupisech a v listopadu sbíráno listí ostružinové a suché odesláno do Oberlaa.

Velká rána stíhla školství – zpráva o úmrtí Jeho Apoštolského Veličenstva
císaře Františka Josefa I., který dne 21. listopadu 1916 v 9. hodině večer
v Schönbrunnu ve Vídni klidně skonal.
O zásluhách zvěčnělého nejlaskavějšího mocnáře, který v celém širém světě
jako laskavý panovník ctěn byl, nemůže nepovolané péro psáti, aby vylíčilo veškeré
dobré skutky zemřelého císaře.
Na zdejší škole konána smuteční slavnost dne 25. listopadu 1916.
Dítkám vylíčen přiměřeným způsobem celý životopis J. A. V. císaře F. J. I. a
nesmírné zásluhy o školy zvlášť. Pak se súčastnily se svými učiteli slavných
smutečních služeb Božích v kostele.
Hned v noci dne 21. listopadu 1916 po skončeném ceremonielu převzal vládu
nástupce trůnu Karel František Josef jako císař Karel I. se vznešenou císařovnou
Zitou.
Nastoupení na trůn oslaveno dne
Dítky zúčastnily se slavných služeb Božích.
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Na konci července 1916 proveden soupis veškerého obilí na stojatu dle odhadu žňové
komise, odhad ten byl však v celé Moravě příliš nízky a proto v měsíci srpnu konán druhý
soupis.
Dle tohoto sklizeno v Šumicích: Ozimé pšenice……………………50 152 kg
Žita (rži)………………………….29 092 "
Jarní pšenice……………………… 2 009 "
Ječmene…………………………..28 947 "
Ovsa……………………………...78 390 "
V říjnu odvedeno z obce obilnímu ustavu 9 600 kg zemáků a v listopadu 5 000 kg. Po 9
K. Ovsa odvedeno 6 500 kg a četnictvem requirováno 1900 kg pšenice a rži.
V říši zavedeny 3 bezmasé dny – (pondělí, středa, pátek). Četníci chodili po domech, jíli
kde v tyto dny maso.
Následkem regnisice uschovávali rolníci obilí a skrytě prodávali chudobným né sice
v Šumicích, ale v obcích u Uh. Brodu – odkud ženské nosily obilí pšenici až za 160 – 200 K –
ječmen až 120 K.
Chudobní dostávali sice lístky na mouku, ale dodávka mouky přestala v prosinci 1916 a
obec byla poukázána o své chudé se starati, ale přebytečné obilí musili rolníci odvaděti.
Dne 26./2. 1917 zahájena v říši (na Moravě) všeobecná requisice obilí komisí, jejíž
předsedou byl vždy správce školy za spolupůsobení vojska a trvala do 5. března 1917. Vojáci
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zdejších komisí byli Videňáci. V Šumicích byly komise dvě. Jedné předsedal naduč. fr.
Opletal z Těšova, druhé J. Macháň nad. z Nezdenic. (Podobenky obou komisí na předu)
Místní naduč. v. v. působil jako předseda v Nezdenicích. V Šumicích sebráno 3 900 kg
ovsa. V Nezdenicích 40 kg ovsa 18 kg pšenice. Lednu a únoru byla velmi tuhá zima – 5/2 –
9/2. bylo 18.5°R proto spotřebováno mnoho topiva a nebylo vůbec ku dostání hlavně uhlí.
Metr dřeva v lese se prodával 17-20 K.

Jmeniny J. J. Veličenstev
Dne 4. října 1916. oslaveny jmeniny J. V. císaře a krále Františka Josefa I. děkovnými
Službami Božími. Také jmeniny J. V. císařovny Alžběty oslaveny přiměřeným způsobem.Dne 27. dubna a 9. května oslaveny vys. Jmeniny a narozeniny Jejího Veličenstva
císařovny a královny Zity. Školní mládež vedená svými učiteli zúčastnila se slavných
děkovných Služeb Božích. – Též o prázdninách – dne 17. srpna narozeniny J. Veličenstva
císaře a krále Karla I. oslaveny děkovnými Službami Božími, jichž se zúčastnilo žactvo a
učitelstvo vedle ostatní místní inteligence.

Výpomocná síla.
Výnosem c. k. okresní školní rady ze dne 27. března 1917, č. 708 šk. ponechána
výpomocná učitelka, pí. Marie Butkovská, roz. Horáková, při zdejší škole do konce školního
r. 1916/17.

VI. »Dětský den«
Dne 2. prosince 1916, jako jiná leta, pořádána školní slavnost »Dětský den« (VI.),
spojený s peněžitou sbírkou, vykonanou žactvem. Výnos zaslán „České sekci“ do Brna.

Sbírka ostružinového listí.
Dne 3. listopadu 1916 sbíraly školní děti ostružinové listí, které pak na školní půdě
usušeno. Sbírka zaslána do Oberlaa.

Drahotní příplatek.
Vděčně budiž zde kvitován výnos moravského zemského výboru ze dne 28. února 1917,
č. 8986, jímž poukázán c. k. berní úřad v Uh. Brodě, by učitelstvu okresu uh. Brodského
vyplacen byl drahotní přídavek za rok 1917.
P. Vilému Trylčovi, def. učiteli ženat. s 1 dítkem poukáz……340 K,
sl. Marii Kremlové, svob. učitelce____________

"

180 K, a

„Štěpánce Doležalové, zat. učitelce___________

"

100 K.

Změna ve správě školy
Správu školy od začátku školního roku 1916/17 vedl výpomocně pensionovaný již pan
nadučitel František Kremel, než vypsané místo řídícího učitele obsazeno, t.j. do 30./4. 1917.
Tehdy dekretem c. k. zemské školní rady v Brně ze dne 2./4. 1917, č. 7276, na základě
praesentace c. k. okresní školní rady v Uh. Brodě ustanoven dosavádní řídící učitel
v Biskupicích řídícím učitelem na čtyřtřídní škole obecné v Šumicích: Antonín Vaněk.
Místo své v Šumicích nastoupil dne 1. května 1917.
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Curriculum vitae nového správce školy.
Antonín Vaněk, katolík, naroz. 8. července 1869 v Chořelicích u Litovle na Moravě,
chodil do německé školy obecné – neboť tehdy v Litovli, kamž jsou Chořelice přiškoleny,
ještě české školy nebylo; první česká škola zřízena byla r. 1882 „Maticí školskou“ – potom
chodil tamže do něm. Školy měšťanské, nacež po prázdninách r. 1882 maje 13 let vstoupil do
c. k. slovanského gymnasia v Olomouci;

Jeho studie.
7. a 8 tř. gymnasijní studoval v Rychnově n./Kn., kdež vykonal zkoušku maturitní dne 24.
července 1891. – Maje po maturitě, ale nemaje prostředků, by se mohl oddati studiím na
universitě, podal žádost o první uprázdněné místo učitelské – a jinou žádost: o místo
praktikanta při poště. Štěstí mu přálo.

Výpomoc. Učitelem v Otinovsi
Od c. k. okresní školní rady v Prostějově ze dne 1./10 1891, č. 977, ustanoven
výpomocným učitelem (se služným 25 zl měsíčně) při dvoutřídní obecné škole v Otinovsi (u
Drahan), řízené p. nadučitelem Josefem Studnářem. V Otinovsi vyučoval pouze několik
měsíců (asi do konce ledna 1892); neboť ustanoven byv od c. k. poštovního a telegrafního
ředitelství pro Dol. Rakousy ve Vídni dekretem ze dne 24. prosince 1891, č. 91.681, c. k.
poštovním praktikantem, odebral se do Vídně, kdež pobyl do konce ledna 1893, načež na
základě dekretu c. k. okresní školní rady v Zábřehu ze dne 20./1. 1893, č. 95, ustanoven
výpomocným učitelem v Brníčku. -

Výpomoc. Učitelem v Brníčku
Zat. podučit. Tamže.
Po zkoušce dospěl. učitel. v Praze dne 3. července 1894 prozatímním podučitelem při
dvoutřídní škole obecné v Brníčku (u Lesnice), zřízené tehdy p. nadučitelem Martinem
Hrubým.

Zatím. podučitelem v Nivnici
Když pak se uprázdnilo podučitelské místo v Nivnici, kdež byl jeho bratr administratorem
fary, byla jeho žádost o toto místo příznivě vyřízena a tak ustanoven od slavné c. k. okresní
školní rady v Uh. Brodě dekretem ze dne 1. ledna 1895, č. 2303/94 zatímním podučitelem při
čtyřtřídní škole obecné v Nivnici, řízené p. naduč. Jak. Opletalem. Po vykonané zkoušce
způsobilosti učitelské v Opavě dne 9./5. 1896 ustanoven c. k. zemskou školní radou v Brně ze
dne 7. září 1896, č. 9473 na základě praesentace c. k.okresní školní rady definitivním
podučitelem v Nivnici.

Jeho sňatek.
Nabyv takto definitivy, založil si vlastní domácnost – svůj šťastný domov, pojav za
manželku sl. Marii Zachovu, (nar. 4./3 1878), dceru Jana Zacha, tehdy šafáře v Nivnickém
dvoře. Snubní obřady vykonal ano i svatbu vystrojil mu jeho bratr P. Rudolf Vaněk,
administrator v Nivnici. –
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Jeho děti.
Manželství toto postupem času požehnáno 8 dětmi: Jaroslav, nar. 3. března 1898
v Nivnici, † 13. března t. r. Ludmila Marie, nar. 10. května 1900 v Újezdě, Bohumil Antonín,
nar. 12. února 1902 v Újezdě u Uh. Brodu, studuje t. č. VI. Tř. kn. – a. gymnasia (chlap.
semináře) v Kroměříži, Jarmila, nar. 13./4. 1903. v Újezdě, † 22./8. 1903 tamže. Olga Helena,
nar. 15. dubna 1904 v Kaňovicích, studuje tou dobou (t. j. od počátku šk. r. 1917/18) II. tř.
měšťanské školy v Uh. Brodě. – Jaroslav Karel, nar. 29. července 1905 v Kaňovicích,
nastoupil právě do I. tř. kn. – a. gymnasia (chl. semináře) v Kroměříži. Vladimír Jan, naroz.
21. února 1907 v Kaňovicích, a nejmladší Oldřich Stanislav Alois, nar. 23. února 1909
v Kaňovicích.- (Po 10 letech:…..) Miloš Maria Rudolf nar. v Šumicích 15./2 1919.

Def. učitelem v Újezdě.
Správcem školy v Kaňovicích.
Na základě praesentace c. k. okresní školní rady v Uh. Brodě ustanoven byl dekretem c.
k. zemské školní rady v Brně ze dne 24. března 1899, č. 2943, definitivním učitelem při
trojtřídní škole obecné v Újezdě, řízené panem nadučitelem Janem Hauerlandem, kdež pobyl
do konce školního roku 1902/3, kdy ustanoven c. k. zemskou školní radou v Brně dekretem ze
dne 3./7. 1903, č. 9982, na základě praesentace c. k. okresní školní rady v Uh. Brodě
samostatným správcem 1 třídní školy obecné v Kaňovicích.-

Správcem školy v Biskupicích
Nadučitelem tamže.
Na to ustanoven na základě praesentace c. k. okresní škol. rady v Uh. Brodě dekretem c.
k. zemské školní rady ze dne 1. srpna 1912, č. 21.269, definitivním učitelem I. tř – správcem
jednotřídní školy obecné s 1 pobočkou v Biskupicích. Roku 1913 prodělal přestavbu tamní
školy nadtavbou, čímž získány 2 nové učírny v 1. poschodí (pro eventuelní potřebu budoucí
3třídní školy) a kabinet. Když pak počátkem škol. roku 1913/14 rozšířena tato škola na
dvoutřídní, ustanoven na základě praesentace c. k. okresní školní rady v Uh. Brodě dekretem
c. k.zemské školní rady ze dne 2. března 1914, č. 6267, nadučitelem při této škole. V této
hodnosti řídil školu tuto do konce dubna 1917. -

Řídícím učitelem v Šumicích.
Dne 1. května 1917 ujal se na základě výše uvedeného ustanovení svého řízení čtyřtřídní
školy obecné se 2 stálými a 1 zimní pobočkou v Šumicích. Výpomocný správce školy, pan
Frant. Kremel, zproštěn k vlastní žádosti řízení této školy výnosem c. k. okresní škol. rady
v Uh. Brodě ze dne 7. května 1917, č. 1156. -

Slavnost stromová
Dne 4. května 1917 sázeli učitelé a žáci za účasti obou nadučitelů – odcházejícího na
odpočinek a nově nastupujícího – na památku nastolení Jeho Veličenstva císaře a krále Karla
I. v „jubilejním sadě“ 40 ořechových stromků. Při této slavnosti vyložen žákům význam
jubilejní sadby a na důstojné její zakončení zapěna rakouská národní hymna.
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Visitace školy.
Dne 11. května visitoval na zdejší škole pan inspektor Dr Vladimír Janků. Kázeň shledal
všude dobrou, výsledky vyučovací v I. tř „uspokojivé“, v ostatních třídách „celkem
uspokojivé“.

»Kapesníková sbírka«
Ve dnech 16., 17., 18. června vykonána školními dětmi za dozoru učitelů tak zvaná
„kapesníková sbírka“ po obci na pokyn c. k. okresního hejtmanství v Uh. Brodě ze dne 12.
června 1917, č. 16964 pro účely vojenské a pro sirotky a vdovy. „Kapesníková sbírka“
vynesla v Šumicích 19 kg a odvedena zdejším p. starostou na c. k. okresním hejtmanství
v Uh. Brodě.-

Kanonická visitace.
Dne 26. června 1917 o 8. hodině dopoledne vykonána kanonická visitace spojená se
zkouškou ze sv. náboženství ve farním chrámu Páně v Šumicích veledůstojným panem
děkanem P. Janem Fiedlerem z Uh. Brodu.-

VI. válečná půjčka.
Při upisování VI. Válečné půjčky zúčastnilo se zdejší učitelstvo horlivé agitace v její
prospěch. Na VI. vál. půjčku upsala obec:
33.000 K
Reiffeisenka:

7.000 K a

Jednotlivci asi: 20.000 K, úhrnem tedy na 60.000 K -

Okresní konference učit.
Dle výnosu c. k. zemské šk. rady ze dne 13. ledna 1917, č. 356 a výnosu c. k. okres. škol.
rady ze dne 31. ledna 1917, č. 336 odpadlo konání okresní konference učitelské t. r.

Soupis osevných ploch.
Od 15. června 1917 ustanoveny komise k vyšetření osevných ploch a byly na tento den
svolány z okresu uh. Brodského do obecní kanceláře král. města Uh. Brodu za účelem podání
přesných instrukcí odbornými znalci.
Pro naši obec Šumice výnosem c. k. okresního hejtmanství v Uh. Brodě ze dne 12. června
1917, čís. 3154 Mob. Ustanoveni k provádění soupisu osevných ploch čtyři komisaři:
P. Josef Březovský, farář v Šumicích,
Antonín Vaněk, nadučitel "

"

,

František Kremel, naduč. – pensista "

" ,a

Vilém Trylč, učitel

"

"

.

Důvěrníky a znalci jmenováni: Martin Šojdr, č. 80. Jan Pilka, 83, František Hřib, č. 17.,
František Tlach, č. 34., fr. Plášek, 64., a Jos. Gajdoš, 27.
Soupisné práce zahájeny hned 16. června t. r. obchůzkami po rozsáhlém šumickém kotáru
s obecní mapou v ruce a jednotlivé parcely zapisovány i s úrodou a její klasifikací do
připravených seznamů (makulářů), jež později musily znova býti přepisovány na čisto. Po
skončení obchůzek, až všecky parcely byly do seznamů zanešeny (počtem kolem 8.000),
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nastalo vlastní spracování nahromaděné látky s použitím parcelních protokolů, katastrových
archů a juxtových soupisných knih A (pro domácí držitele pozemků) a B (pro cizí).
Práce nabyla spletitostí poměrů pozemkových takových rozměrů, že látka nemohla býti
ovládnuta pouze oněmi 4 komisary, nýbrž dne 1. července t. r. objevila se nutná potřeba
vyzvat ku spolupráci i ostatní učitelské síly, které zatím od 15. června vyučovaly polodenně,
měly-li býti práce skončeny v předem ustanovené lhůtě, t. j. dne 5. července 1917. Než,
ačkoliv přibyly 4 nové síly: P. Ignác Boxan, kooperator zdejší, sl. Marie Kremlová, učitelka,
sl. Štěpánka Doležalová, zat. učitelka, a pí. Marie Butkovská, výp. uč-ka, přece mohly práce
býti skončeny teprve až 26. července 1917. (Práce v jiných obcích nešly rychlejším tempem –
někde mohly býti skončeny až v 2. polovici srpna!)
U nás pracovali o soupisu osevných ploch:
(4)

komisaři……………………42 dní

(4)

výpomocné učitelstvo……...25 "

(6)

důvěrníci (znalci)…………..10 " .

a

Po skončení prací soupisných sestavil nadučitel Ant. Vaněk,
hejtmanstvím v Uh. Brodě k tomu pověřený,

c. k. okresním

»Obecní přehled«, jak následuje:

Obecní přehled
Pšenice ozimá

a…….p(rostřední)

byla

na

12 815.54

"

"

210.12

"

"

7 514.25

"

"

47.54

a……..š

byl

"

5 125.10

a……..š

Oves

"

"

14 321.04

a……..š

Hrách

"

"

1.-

a……..p

Čočka

byla

"

2.-

a……..pp

Fazole

byly

"

26.98

a……..š

Vikev

byla

"

810.94

a……..š

Zemáky

byly

"

11 206.66

a……..š

Cukrovka

byla

"

364.79

a……..pp

"

"

1 014.79

a……..pp

bylo

"

171.44

a……..š

Len…….0.21 a + konopí……..24.08 a…………

24.29

a……..š

Mák

byl

na

14.64

a……..pp

Jetel

"

"

10 767.95

a……..š

byly

"

8 565.71

a……..š

"

"

32 368.56

a

Celkem:

105 373.34

a

letní

"

Žito ozimé
"

letní

Ječmen

"

krmná

Zelí

Louky
Pravé úhory

a……..š(patná)
a……..p(od)p(rostř.)

-
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Přednáška: Celkem:

105.373.34

a

Cizích………………………………….7.473.78

a

Úhrnem:

112.847.12

a

Úhrnný součet osev. ploch zanes. v pozemk. arších: 157.077.88 a
Rozdíl a vysvětlení jeho:

44.230.76

a :

hraběcí les, potoky, cesty, návsí a dráha. -

Přijímání sv. svátostí.
Třikráte do roka zúčastnily se školní dítky přiměřeného věku přijímání sv. svátostí:
pokání a sv. přijímání, a to: dne 12. října 1916, dne 28. dubna a 15. června 1917. -

Cvičení dle požárního řádu.
Dvakráte za rok vykonána nařízená zkouška požárová dle schváleného řádu požárního a
to jednou dne 11. května 1917.,- podruhé za skutečného požáru dne 11. června t. r. nedaleko
školní budovy: u Vlčků, čís. 26. a u Vaculínů, č. 25. V prvním případě opozdilo se
vyprázdnění školní budovy dětmi o 1 minutu, podruhé dopadla zkouška lépe. Děti se
tentokráte skutečného ohně trochu poděsily, ale za dozoru svých učitelů opustily školní
budovu bez průtahu a v pořádku.

Podrobnosti požáru čís. 26 a 25.
Kterak oheň vznikl, jest dosud záhadou. První zpozorovaly oheň školní děti za vyučování
z třídových oken II. b a IV. – Bylo právě 9 hodin. Na poplašné znamení vyprázdnila se školní
budova řečeným způsobem a poněvadž škole nehrozilo bezprostřední nebezpečí, kvapili
učitelé k ohni na pomoc. Pan učitel Vilém Trylč běžel s dospělejšími žáky pro hasičskou
stříkačku, zatím co řídící učitel Ant. Vaněk spěchal k požáru otevírat chlévy, vyvádět dobytek
a vynášet ohrožený majetek. Byl u ohně první. Lidé byli v poli, nebylo tedy až na nemocné
děvče nikoho doma. Chytala teprve střecha poblíž komína, ale jazýčky ohnivé poskakovaly
po hřebeně střechy. Na štěstí dobytek byl většinou na pastvě, pouze několik menších kousků
(telat) bylo ve chlévech, které bylo možno bez větších obtíží vyvésti. Sotva se však toto stalo,
stálo již za těchto několik vteřin celé stavení č. 26. v jednom plameni – a chytalo již u
sousedů, čís. 25. Aby byl přístup k vedlejšímu stavení dvorem volnější a oheň se nemohl
rozšířiti na stodoly, stržen popletový (proutěný) plot a spěcháno k sousedům, kdež také již
oheň poskakoval po doškové střeše. Tam již setkal se řídící učitel s panem Jos. Šojdrem,
kovářem, jenž mu vydatně pomáhal v zachraňovací práci. A zase, sotva vyveden dobytek,
stavení i chlévy hořely jako svíce. Jaký div – takové sucho!
Zatím přivezena a připravena stříkačka; zpočátku několik jen hasičů – většina je na vojně
– snažilo se ze všech sil oheň lokalisovati, což se jim dosti brzo podařilo, zvláště když zatím
s polí přispěchavší lidé přispěli na pomoc umdlévajícím. Také dp. farář P. Josef Březovský
začerněný kouřem míhal se mezi plameny v zachraňovací práci, vynášeje pytle s potravinami,
truhly se šatstvem a j. v. Vydatně též pomáhal dp. kooperator P. Ignác Boxan, jenž se i trochu
popálil. I pana nadučitele – pensistu, Fr. Kremla, bylo viděti na žebři s hadicí v ruce mezi
hasiči, on řídí prod vody na ohrožená místa, rovněž jako pana učitele Vil. Trylče, jenž učazen
a mokrý pracoval ze všech sil na zdolání rozkaceného živlu. – Již již chytalo 3. stavení – tam
shořel pouze malý dřevěný chlívek – ale hasičská stříkačka zvítězila nad zhoubným živlem.
Za hodinu – tedy o 10. hodině – bylo po ohni; jen kouř a doutnající trosky označovaly místo
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pohromy. – Ubozí lidé; byli jen něco málo pojištěni! A cena stavebního materiálu za nynější
válečné drahoty tak přehnaná! (Za míru stával 1000 křidlice 64 K – 90 K, nyní přes 200 K)

Sucho
Od května 1917 pršelo – a to jen něco málo – asi 3krát, 4krát, za to slunce celé dny pálilo
jak oheň, země popraskala, tráva a jiné pícniny na stojatě schly, obilí nemajíc vláhy záhy
žloutlo, takže tento rok byly zně aspoň o 14 dní spíše, než jiné roky. Vůbec je s podivem, že
došlo ke žním, když nebylo ani noční rosy!
Oziminy byly ještě prostřední, někde i nadprostřední jakosti, pokud se týká zrna – slámy
bylo málo. Za to jařiny: ječmen a oves byly vesměs špatné, zejména ve slínovici, i zrno i
sláma. Nejhůře snad už je se zemáky, nedostanou-li vláhy vydatnější. Zemáky jsou druhý
chléb. Skoré zemáky už nadobro selhaly; lidé kopali jen oříšky…….Tak bylo aspoň u nás.

Žně.
Žně byly tento rok suché – nebude mouky z porostlého obilí! Také seno za sucha
sklizeno, jen že ho bylo málo, - otav letos vůbec nebude; trvalým suchem a slunečním úpalem
louky a jeteliště sežehnuty, takže ani pásti se na nich nehodí. –

Mlýny.
Ani vody není. Studně vysychají a v potocích je tak málo vody, že některé mlýny vůbec
stojí, některé mohou mlíti jen na zástavu. Hodinu melou a 2 hodiny stojí. Proto jsou mlýny
ucpány obilím, které mlynáři nestačí semlíti, - a hlad se vzmáhá. Obilí by bylo, ale není
mouky, protože není vody. Marně pověřilo c. k. okresní hejtmanství správy škol, aby
vydávaly mlecí lístky pro lid, aby mletí nevázlo a nenastal hlad.

Mlecí lístky
Mlecí lístky se vydávají v každé obci (jindy v městě – a musilo se na ně dlouho čekati)
rychlým tempem, ale což platno, když zase mlýny nestačí. Mnozí jezdí až do Starého Města u
Uh. Hradiště vyměnit obilí za mouku, aby předešli hladu a mohli oplatiti předem již
vypůjčenou mouku. - - -

Včely.
Jarní pastva byla pro včely velmi dobrá, dle toho i snůška. Než pozdější sucha měla
zhoubný vliv na pastvu. Kromě toho louky záhy posečeny, protože dobytek trpěl velkým
nedostatkem píce – a nové bylinstvo nenarostlo, ježto vedrem slunečním louky „vyhořely“ až
na kořen. Tak se stalo, že snůška ustala nadobro. Ani z lip letos nebylo valného medu, ježto
lipový květ zaschl. Rojů letos – na štěstí nebylo.

Ovoce.
Cena 1 kg medu stoupla letos až na 14 K, někde i na 20 K! Stromy na jaře hojně kvetly,
ale koncem dubna zadul mrazivě studený vítr, jím mnoho časného květu spáleno. I ořechy a
réva vinná silně namrzly. Následkem toho zarodily hrušně nejméně. Jabloně za to mají mnoho
ovoce, které je proto drobnější, nemohouc se z nedostatku vláhy vyvinouti, - a hojně
opadává. Přes to skupují se i opadalá jablka do továren na zavařeniny: 1 q až za 30 K. – Trnek
je málo, velmi poskrovnu, sotva na „gule“ (knedlíky), jednak rovněž následkem sucha a
palčivých veder, jednak celé stromy hynou, ničeny jsouce mšicí štítkovou, jež se šíří měrou
úžasnou, takže hrozí pohroma nejen všem stromům peckovitým, nýbrž i jadernatým.
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Protiprostředky (skalice, tabákový odvar) nepomáhají. Zhoubná ona mšice byla dokonce
zpozorována i na olších, na vrbách ano i na lesních stromech……..

Hraboši.
Přes panující sucho hrozí našim polím, naší příští úrodě a tím i našemu zásobení nová
pohroma: hraboši. Pole se jimi hemží. Již o letošních žních pocítilo rolnictvo na některých
tratích zkázonosné dílo hrabošů. Zejména oves jimi napaden a z polovice zničen. Rolníci jsou
na rozpacích, mají-li vůbec na podzim v oněch tratích zaset oziminu. Pěkné se to ukazují
vyhlídky na příští rok!

Drahota.
Třetí rok války světové minul a s ním mizí skoro všecky naděje na želaný mír.
Vstupujeme do 4. roku války a monstra Hladu, Bídy a jejich sestry Drahoty šlapou nám na
paty. Tato poslední roste do rozměrů úžasných skoro bezmezných a nikdy netušených. Jednou
rukou škrtí chaďasa, druhou sype zlato lichvářským upírům, jejichž milliony rostou jako hřiby
v lese.
Ačkoliv úroda všecka je státem zabavena, proslýchá se, že pod rukou dějí se obchody
vylučující všecku lidskost, svědomí a spravedlnost. – 1 q žita nebo pšenice prodává prý se za
200 K, 1 q ječmene za 240 – 260 K, 1 q hrachu za 300 – 500 K!
I jiné potřeby zdražují se neslýchanou měrou. Tak obuv a různé látky oděvní. Obuvníci
dostávají prý koupiti kůži pouze za vajíčka nebo za máslo. Dle toho potom cena obuvi jest
silně přehnaná. Dětské polobotky, č. 21-35, jsou za 34 až 61 K, dámské, č. 35-42, za 100 K,
mužské plátěnky hnědé, č. 40-46, za 16 K! Pouhé správky 2 párů dětských botek
(„kaplování“) účtovány pisateli těchto řádků za 114 K.
1 m látky na mužské šaty za 100 – 120 K ení vzácností. Kalhotky na 15letého chlapce
jsou za 100 K. – Plátna vůbec nelze koupiti. Jednoduchého kartounu a to ještě pochybné
jakosti prodává se 1 loket za 7 – 10 K. --2 m³ dřeva bez dovozu čítají se nejlevněji za 32 K i dráže bez dovozu. – 1 denní práce
s koňmi prý se někde účtuje za 20, 30 až 50 K.
1 vajíčko prodává se za 50 h, 1 l mléka za 40-50 h, 1 kg másla za 30 K, 1 husa za 15 K. -A všecky tyto ceny nejsou ještě ustáleny, nýbrž rostou – rostou……..

Nádrada zameškaného vyučování
Od 12. března do 16. dubna 1917 pro nedostatek topiva, jmenovitě uhlí, nebylo za
trvalého chladného počasí vyučováno, čímž zameškáno celkem 21 vyučovacích dní.
V náhradu zameškaného vyučování nařízeno výnosem veleslavné c. k. zemské školní rady ze
dne 18. června 1917, č. 14.620, intim. výnosem sl. c. k. okresní školní rady v Uh. Brodě ze
dne 25. června 1917, č. 2078, aby se na zdejší škole vyučovalo až do konce července 1917. –

Konec škol. roku.
Tak skončen letošní školní rok 1916/17 slavnými Službami Božími a »Te Deum« v úterý
31./7. 1917.
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Stav žactva
začátkem

koncem

škol. roku 1916/17
Třída:

Chlapců

Děvčat

Celkem

Třída

Chlapců

Děvčat

Celkem:

I.

21

26

47

I.

19

25

44

II. a.

22

17

39

II. a.

21

17

38

II. b.

22

19

41

II. b.

21

19

40

III. a.

18

29

47

III. a.

17

30

47

III. b.

20

20

40

III. b.

19

19

38

IV. a.

22

16

38

IV. a.

21

17

38

IV. b.

35

34

69

IV. b.

21

22

43

Úhrn:

160

161

321

Úhrn:

139

149

288

31. 5. 18.
______
________________
______

Oběti světové války v Šumicích r. 1916./17.
Světová válka vyžádala si roku 1916 tyto oběti ze zdejších hospodářů:
Josef Plášek padl

dne

6. března 1916.

"

"

8. června 1916.

František Vajdík "

"

2. července 1916.

František Juřeník "

"

30. října 1916.

Štěpán Pelikán

Tomáš Jančář jest nezvěstný.
Richard Slezák, † následkem poranění 24./1. 1917.
*

*
*
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Školní rok 1917-18.
Nový školní rok započal vzýváním Ducha sv.
a slavnými Službami Božími
v pondělí, dne 17. září 1917.

Začátek vyučování.
Po službách Božích roztříděny školní dítky, obeznámeny se školním a železničním řádem,
chudé děti poděleny chudinskými knihami a všichni žáci poučeni o tom, jakých knih a
pomůcek školních budou potřebovati, aby si je včas mohli opatřiti. – Odpoledne konána
porada.
Vyučování rozděleno takto:

Roztřídění.
V I. tř.

vyučoval

správce školy,

ve II.a a II.b

vyučovala sl. Štěpánka Doležalová, polodenně,

ve III a a III b sloučené " " Marie Kremlová,
ve IV a + IV b sloučené vyučoval p. Vilém Trylč. Toto rozdělení bylo jen
prozatímní, neboť se očekávala nějaká výpomocná síla učitelská a mimo to na vyšších (7. a
8.) školních stupních povolena z nutné potřeby rozsáhlá úleva, takže se mohly třídy
prozatímně sloučiti. ---

Stav žactva počátkem šk. r. 1917/18.
Do I. třídy zapsáno

19 chlapců

a

(z nich byli 2 chlapci

a

29 děvčat, = 48 žáků,
1 děvče italští vystěhovalci)

"

II.a

"

"

18 chlapců

a

20 děvčat,

= 38 ž.

"

II.b

"

"

25

"

a

16

"

,

= 41 "

"

III.a "

"

20

"

a

22

"

,

= 42 "

"

III.b "

"

17

"

a

26

"

,

= 43 "

"

IV.a "

"

20

"

a

17

"

,

= 37 "

"

IV.b "

"

34

"

a

36

"

,

= 70 "

153 chl.

+

166 děvč.

Úhrnem:

= 319 ž.

Mimo tyto povinné zdejší školu navštěvující žáky jsou ještě žáci školou sice povinní, ale
od návštěvy zdejší školy osvobození:
Vlček Cyrill a Havlíček Jaroslav, kteří chodí do I. tř. vyšší zemské reálky v Uh. Brodě, Vaněk Jaroslav, studující I. tř. k. a. gymnasia v Kroměříži, a Vaňkova Olga, žákyně II. tř.
dívčí měšťanské školy v Uh. Brodě.
Dvě děti: 1 chlapec a 1 děvče nechodí do školy vůbec následkem tělesného zmrzačení.
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Jednotlivé úlevy.
Výnosem c. k. okresní školní rady v Uh. Brodě ze dne 5. března 1918, č. 439, povoleno,
aby místní školní rady do konce šk. roku 1917/18 udělovaly samy jednotlivé úlevy žákům 7. a
8. školního roku. Na základě tohoto výnosu uděleny jednotlivé úlevy všem žákům 7. a 8.
školního roku zdejší školy z toho důvodu, že na venkově všichni žáci toho věku buď doma
nebo příbuzným vypomáhají při pilných pracích hospodářských jmenovitě nyní za vojny, kdy
většina hospodářů není doma.

Zproštění p. uč. Boh. Balíčka vojenské služby.
Očekávaná výpomocná síla učitelská nedošla ani od 1. listopadu, ač úleva přestala a nové
šiky žactva přibyly. (Doufali jsme, že paní Marie Butkovská, nemajíc zaměstnání a jsouc
učitelkou výbornou, bude nám dána jako loni na výpomoc; než nestalo se tak.) Proto nebylo,
než rozděliti i ve III. a a III. b vyučování na polodenní. Takto vyučováno až do Vánoc, kdy
jsme se konečně dočekali vydatné výpomoci: vrátil se totiž z vojny zdejší definitivní učitel,
Bohumil Balíček, následkem reklamace školních úřadů, což oznámeno správě školy výnosem
c. k. okresní školní rady dto 29./12. 1917, č. 3220.
Od 1. ledna 1918 tedy upraveno vyučování tak, že
v I. tř.

vyučoval p. Ant. Vaněk, správce šk., celodenně,

ve II. a " vyučovala sl. Št. Doležalová, zal. učitelka, " ,
ve II. b "

"

" M. Kremlová, def.

"

, " ,
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ve IIIa+IIIb(slouč) vyuč. p. B. Balíček, "
a ve IVa+Ivb(slouč) "

" Vil. Trylč, "

učitel, " ,
"

,

",

Zimní pobočka r. 1917/18.
Koncem šk. r. 1916/17 podána k c. k. zemské školní radě v Brně žádost o ponechání
pobočky zimní při IV. tř. i pro příští školní rok 1917/18. Ježto však podání žádosti této padlo
v období, kdy funkce bývalého pana c. k. okresního školního dozorce, Vladimíra Jankůj,
vypršela a nový dosud jmenován nebyl – tedy v době jakéhosi mezivládí – vyučováno na
zdejší škole „ex lex“ v naději, že žádost bude jistě schválena; zatím však žádost ležela
v příhradě c. k. okresní školní rady v Uh. Brodě – zcela zapomenuta. Když pak po svém
jmenování nový náš pan c. k. okresní školní inspektor ujal se úřadování, shledal, že žádost
zatím stala se bezpředmětnou, a jako taková byla pak správě zdejší školy výnosem c. k.
okresní školní rady v Uh. Brodě ze dne 14. února 1918, č. 2460, vrácena.

Knihy pro chudé.
Výnosem c. k. okresní školní rady v Uh. Brodě ze dne 3. března 1917, č. 631. dodány z c.
k. školního knihoskladu pro chudé žáky zdejší školy 2 malé katechismy, 1 střední
katechismus, 1 čítanka – díl I. a 1 čítanka – díl II. – a jako dodatkem k témuž výnosu c. k.
okresní školní rady ze dne 16. února 1918, č. 178 ještě 2 „Slabikáře“. -

Nové ministerstvo: kabinet Seidlerův r. 1917.
Vlastnoručním listem J. V. císaře Karla I. rytíři šl. Seidlerovi, jemuž ráčil svěřiti sestavení
kabinetu, jmneován Dr. Ludvík Cwiklinski ministrem kultu a vyučování, Dr Karel baron
Banhans ministrem železnic, Dr. Hugo Schauer ministrem spravedlnosti, Emil rytíř Homann
z Heringergu ministrem veřejných prací, Dr. Ferdinand baron Wimmer ministrem financí,
Karel Czapp z Birkenstettenu ministrem zeměbrany, Dr. Bedřich baron Wieser ministrem
obchodu, Arnošt hrabě Sylva Tarouca ministrem orby; mimo to jmenováni císařskými
ministry Dr. Victor Mataja, Dr. Ivan Žolger, Dr. Julius šl. Twardowski – Skrzypna a Dr.Jan
Horbačewski. -

Osobní zprávy.
- Pan ministr kultu a vyučování schválil zproštění dosavádního okresního školního
inspektora v Uh. Brodě Dra. Vladimíra Janků, jmenovaného ředitelem ústavu ku vzdělávání
učitelů v Kroměříži, a jmenoval Rudolfa Pelíška, cvičného učitele na ústavě ku vzdělání
učitelů s českou řečí vyučovací v Brně, okresním školním inspektorem pro školní okres Uh.
Brodský. (Věst. Vl., částka I., r. 1918 – 15./1.-)

Sbírky
Dne 14., 15. a 16. října 1917 vykonána peněžitá sbírka ve prospěch c. k. fondu pro vdovy
a sirotky po rakouských vojínech na Moravě a úspěch této všeobecné sbírky 164.67 K odeslán
shora uvedenému fondu. –
Sbírka prádla vynesla 19 kg opotřebovaných látek. –
Po výnosu c. k. okresní školní rady v Uh. Brodě ze dne 22. dubna 1918, č. 994, pořádána
dne 9. a 12. května 1918 sbírka ve prospěch »ochrany kojenců« na oslavu Nejvyšších
narozenin Jejího Veličenstva císařovny a královny Zity. Čistý výnos sbírky 63.72 K zaslán
dne 13. května 1918 c. k. okresnímu hejtmanství v Uh. Brodě a zpráva o tom »výkonnému
výboru v Brně, Radvitovo náměstí – č. 1. -
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VII. Dětský den.
Dne 8. a 9. prosince 1917 s povolením c. k. okres. = hejtmanství v Uh. Brodě dto 7./12.
1917, č. 26.374 a c. k. okr. škol. rady výnosem ze dne 7. prosince 1917, č. 3153, pořádáno ve
prospěch VII. „Dětského dne“ dětské divadlo, pohádka »Zlatá husa« od Plumlovské. Hru
s chvályhodnou ochotou nacvičily slečny učitelky Marie Kremlová, jež mimo to přispěla ku
zdaru hry vlastnoručně zhotoveným modelem čarodějné zlaté husy, a Štěpánka Doležalová.
Oběma slečnám náleží zasloužený dík za neobyčejný zdar dětské této hry, která nejen
přilákala hosty i z širého okolí Šumic, ale je též uspokojila měrou nejvyšší. S mnoha stran
projeveno správě školy přání, by šumické děti opakovaly tuto krásnou hru na jevišti v Uh.
Brodě, že by bylo škoda, aby hra tak pěkně nacvičená měla po dvojím pouze přednesu
zaniknouti. Než z různých důvodů – hlavně technických – k navrženému opakování hry,
bohužel, přece nedošlo.
Poněvadž pak přednes dětí přirozený a při tom opravdově pohádkový posluchačstvo
uvedl v pravé nadšení, sluší zde poznamenati jména malých těch herců i s úlohami, jež
mistrovsky sehráli. – Osoby pohádky »Zlaté husy«:
Trpaslík „Mňuk“ (Dvořáček Stanislav ze III. a tř.).
"

„Fňuk“ (Šojdr Stanislav

"

III.a. " ).

Jiřík (Vladimír Vaněk, syn nadučitelv, ze III. b. tř.
Stařenka (Dvořáčkova Marie, č. 108….ze IV.b. tř.
Královna vil (Vaculínova Teresie, č…………….. " IV. b. ".
Flašinetář (Hřib Vojtěch, č……………………… " IV. b. ".
Hostinský (Bartoš Josef, č. 13…………………… " IV. b. ".
Hostinská (Tlachova Teresie, č. 34……………….. " IV. b. ".
Jejich 1. dcera (Synčákova Marie)……………….. " IV. b. ".
2. "

(Tlachova Marie)…………………. " IV. b. ".

3. "

(Dvořáčkova Anna)………………. " IV. b. ".

Sousedé: 1. (Hřib Josef)…………………………. " IV. b. ".
3. (Horčica františek……………………

" IV. b. ".

Král trpaslíků (Hasoň Tomáš)…………………...

" III. b tř.

Vesnické děti: 1. Jeník (Oldřich Vaněk, syn nadučitelův,) žák II.b tř.)
2. Liduška (Hudečkova Marie) žákyň……….. III. a. ".)
3. Vašík (Bartoš Petr) žák…………………….. II. a ".)
Princezna (Slukova Marie, zákyň……………………………. IV. b ".)
Dvorní dáma „Lili“ (Volaříkova Marie, zákyň……………….IV. b. ".)
Král (Bachůrek Jan, žák……………………………………….IV. b. ".)
Páže (Oldřich Vaněk, syn nadučitelův, žák…………………... II. b. ".)
Ministr (Vlček Cyrill, žák I. tř. vyšší zem. reálky v Uh Brodě)
Princ Čing-pe-čong (Slíva Jan) žák……………………………IV. b. tř.)
Pink }

(Juřeník fr., žák

IV. a. ".)
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Čang }moudrá

(Stehlíček Martin, "

IV. a. ".)

Čing }rada

(Kozub Vojtěch, "

IV. a. ".)

Čong }

(Slíva Josef, "

IV. a. ".)

Žába

(Kozub Cyrill, žák…………………………. .III. a".)

Mimo to 10 vil a 6 trpaslíku (z nich 4 z 1. tř) provedli rej, jenž svými pestrými variacemi
uchvátil diváky a valně přispěl k ucelení příznivého dojmu. – Zpěv k reji nacvičil a
mistrovským doprovodem na houslích opatřil pan učitel Vilém Trylč. –
Peněžitý úspěch hry obnášel 201.25 K. Z toho zasláno české sekci pro ochranu dítek a
péči o mládež v Brně 40.25 K, Ústřední Matici Školské 24. - K; různé vydání činilo 56.04 K.
Za ostatek pořízeny knihy pro zdejší chudé žáky. –

Osvobození Gorice – Jmeniny J. Veličenstva císaře a krále Karla I.
Dne 3. listopadu 1917 oslaveny jmeniny Jeho Veličenstva císaře a krále Karla I.
děkovnými Službami Božími a zároveň připojena oslava skvělých válečných činů spojených
vojsk při osvobození Gorice z rukou nepřátel.-

Děkovné služby Boží za osvobození J. V. z nebezpečí života.
Ve čtvrtek, dne 22. listopadu 1917, z nařízení c. k. okresní školní rady v Uh. Brodě dto
17. listopadu 1917, č. 3067, na základě výnosu ministerstva kultu a vyučování ze dne 12.
listopadu 1917, č. 4688, vykonány děkovné Služby Boží za příčinou šťastného zachránění
Jeho c. a k. Apoštolského Veličenstva císaře z vážného nebezpečí života. Žactvo zdejší školy
provázené svým učitelstvem zúčastnilo se hromadně výše vzpomenutých děkovných Služeb
Božích.-

Okres. konference učitelstva.
Ani letos nekonána úřední konference učitelstva politického okresu uh. Brodského jakož
ani v jiných okresích na Moravě po čas války.

Inspekce zdejší školy.
Dne 31. května 1918 poctil naši školu svou vzácnou návštěvou náš nový c. k. okresní
školní dozorce – pan Rudolf Pelíšek. Jako by zlatý paprsek slunečka byl ozářil a zahřál těžce
zkoušené srdce učitelovo, když poprvé vítal svého nového představeného, v němž už dávno
vytušil svého upřímného přítele. Aspoň v okamžik jeho milé přítomnosti zapomenuta bouře
neutuchající války, hrozivá bída a ničivá starost o budoucnost své strádající rodiny.
Se zřejmým zájmem sledoval pan inspektor učitelskou práci a výchovnou našeho sboru,
načež v krátké poradě podal nám několik praktických pokynů a vysloviv svou úplnou
spokojenost a potěšiv nás takto uznáním naší učitelské a vychovatelské činnosti, zůstavil
v nás nejkrásnější vzpomínku a blahý pocit provázený upřímným přáním, by nám jej Bůh
dlouho zachoval a jeho šlechetnou přízeň nám trvale naklonil“ –

Kanonická visitace a zkouška z náboženství.
Kanonická visitace a zkouška z náboženství dětí zdejší čtyřtřídní školy vykonána u
přítomnosti veledůst. p. děkana P. Jana Fiedlera z Uh. Brodu dne 24. června 1918 v kostele
dle přání vdp. Visitátora. Toho dne nebylo vyučováno, poněvadž zdejší místní školní rada za
příčinou zkoušky shora naznačené udělila školním dětem celý den prázdno. -
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Pojištění školních budov.
Poněvadž všecek stavební materiál jakož i cena práce za války neobyčejně vysoko
stoupla, bylo nutno poysliti na zvýšení pojištění zdejších školních budov se vším zařízením a
učebnými pomůckami. Na tomto nutném zvýšení usnesla se zdejší místní školní rada i výbor
obecní obce Šumic ve své schůzi dne 20. ledna 1918. Obé toto usnesení provedeno po
předchozím jednání s pojišťovací společností Krakovskou v Brně dne 18. června 1918.
Stará školní budova (č. 113) pojištěna na 18.864 K,
nová školní budova (č. 251)

"

" 12.064 K,

obě šk. bud. na úhrnný obnos = 30.928 K
Roční premie činí za starou školu 28.80 K, za novou 20.10 K, úhrnem 48.90 K ročně. –
Mimo to se společností smluveno, aby obě školní budovy měly pouze jednoho zastupitele,
čehož dříve nebylo; neboť jedna z obou budov měla zastupitelství v Šumicích, druhá v Uh.
Brodě. – Po přání správy školy a usnesení obecního výboru shora citovaného vyhověla
společnost pojišťovací a přenesla obě pojištění na jednoho pouze zastupitele, jímž jest pan
František Hřib, rolník v Šumicích, č. 17. –

Cvičení dle požárového řádu.
Cvičení dle požárového řádu vykonáno letos dvakráte. Prvé ve středu, dne 27. března,
druhé dne 10. července 1918. Po obakrát vyklizeny všecky třídy obou školních budov za
necelé 3 minuty docela v pořádku a bez většího zmatku. -

VII. a VIII. válečná půjčka.
Na VII. válečnou půjčku upsala obec Šumice 52.000 K lombardováním půjček
předešlých. Jednotlivci upsali málo. – Na VIII. půjčku upisovali pouze zámožnější jednotlivci
a pak vyreklamovaní na způsob pojištění na život. Obec neupsala již ničeho, poněvadž dle
mínění zemského výboru má vydání půjčkového o 12.000 K víc, než byla povinna upsati.-

Konkurs o místo def. učitelky při zdejší škole a obsazení místa.
Výnosem ze dne 8. srpna 1916, č. 17.861 povolila zemská školní rada moravská na
základě § 12. zákona z 27. dubna 1910, z. z. č. 40, aby dosavádní pobočka při 3. třídě zdejší
čtyřtřídní školy počátkem školního roku 1916/17 byla stabilisována, a systemisuje při ní další
místo učitele. – Po vypsání konkursu o místo def. učitelky podaly o toto místo pouze 2
učitelky žádost. Jsou to: Slečna Anna Velískova, zal. učitelka z Nedašova, a Marie Stivarová,
def. učitelka z Bánova. – Žádosti jejich zaslala c. k. okres. škol. rada v Uh. Brodě výnosem ze
dne 19. března 1918, č. 2588, zdejší místní školní radě za účelem sestavení terna…
V sezení zdejšího obecního výboru jakož i v sezení místní školní rady zdejší, která
vykonána obě téhož dne, t. j. 24. března 1918, navržena na 1. místo slečna Marie Stivarova,
na 2. slečna Anna Velískova. Toto terno dodáno dne 9. dubna t. r., č. 9., c. k. okresní školní
radě v Uh. Brodě.
Na základě návrhu c. k. okresní školní rady v Uh. Brodě ustanovena pak od c. k. zemské
školní rady v Brně Marie Stivarová, def. učitelka v Bánově, definitivní učitelkou v Šumicích
výnosem ze dne 20. června 1918, č. 14.041.-
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Přijímání s. s. svátostí.
Třikráte do roka súčastnilo se – jako každý rok – žactvo přiměřeného věku přijímání
svatých svátostí: sv. pokání a sv. přijímání a to: dne 19. října 1917, dne 27. března a 28.
června 1918. –

Rekvisice zásob v listop. – prosinci 1917.
Rekvisici zásob z nařízení c. k. okresního hejtmanství v Uh. Brodě vykonal v Šumicích
pan fr. Opletal, nadučitel z Těšova – v únoru 1918 pp. L. Horák, ředitel měšť. školy dívčí
z Uh. Brodu, V . Macháň, nadučitel z Nezdenic, a J. Černík, učitel z Nezdenic, - v dubnu
1918 opět titéž.
Ze zdejšího učitelského sboru pověřeni c. k. okr. hejtmanstvím provedením rekvisice
zásob v měsíci únoru 1918 pp. Ant. Vaněk – v Nezdenicích; Vil. Trylč a Boh. Balíček – v Uh.
Brodě. V měsíci dubnu 1918: pp. Antonín Vaněk – v Rudicích, Vil. Trylč – v Uh. Brodě, boh.
Balíček – v Záhorovicích.

Odvádění kovů.
Výnosem c. k. okresního hejtmanství v Uh. Brodě, - dto 10. března 1918, č. 287. Mob.,
jmenován Antonín Vaněk, správce školy zdejší, předsedou komise pro odebírání kovů.
Odvádění kovů vykonáno 27. dubna 1918, se skrovným však úspěchem, poněvadž
rekvirované kovové předměty odvedeny již dříve.

Soupis osevné půdy v Šumicích.
Soupis osevné půdy v Šumicích pro běž. Rok 1918 – svěřen komisi, jejíž předsedou c. k.
okr. hejtmanstvím v Uh. Brodě opět jmenován Antonín Vaněk, správce školy, jemuž přidělen
k výpomoci p. učitel Vilém Trylč. Komisi dáno právo přibrati si dle potřeby ještě více
schopných sil, aby se práce pokud možno zkrátily.

Postup soupisných prací.
Dle instrukcí předem daných zahájeny dne 2./5. 1918 soupisné práce opravou parcelních
protokolů dle »dodatků« různých změn katastru. Opravu provedli předseda Ant. Vaněk a člen
komise V. Trylč. – Práce tato vyžadovala 2 plné dni. Na to přikročeno k sestavení parcelního
přehledu. Tu již bylo potřebí výpomocných sil, jež z nutnosti rekrutovány ze sil učitelských
po ruce jsoucích. Vyučování prozatím zastaveno, povolány obě slečny učitelky: M. Kremlová
a Št. Doležalova k součinnosti.
Všecka pacelní čísla šumického katastru i s jejich výměrou a bonitou přenesena do
vzmíněného »Parcelního přehledu«. Výměra na konec sečtena a srovnána se součtem výměry
parcelního protokolu. Práce korunována šťastným úspěchem. Difference činila pouze asi 13 a,
což ani jinak býti nemohlo, ježto všecky výměry pozemků se opravami zaokrouhlovaly.
Jakmile tyto práce dokončeny, odvedeny parcelní protokoly od c. k. berního úřadu
k soupisům zapůjčené a přivezeny pozemkové archy všech majitelů pozemků v katastrální
obci Šumicích za účelem podrobnějšího soupisu.
Do soupisných archů záhlavím a jmenem majitelů připravených (přesně dle archů
pozemkových) zaznamenána všecka parcelní čísla i bonita jejich z pozemkových archů
(každému majiteli vyplněn zvláštní vlastní soupisný arch) a v příslušných rubrikách
zaznamenána úhrnná výměra pozemků, jako na př. 1 ha 20 a polí, 64 a luk, 4 a zahrady, 6 a
pastvin, 2 a stavební plochy, 4 a neplodné; úhrnem = 2 ha.
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K této práci bylo potřebí součinnosti nejen všech učitelů (kromě již jmenovanýc i p.
učitele Bohumila Balíčka), nýbrž požádán ku spolupráci i pan františek Kremel, zdejší
nadučitel – pensista, jenž s velikou ochotou vyhověl. Úmorná byla práce, ale všecko má svůj
konec. Tak také tato nevděčná práce.
Soupisné archy naznačeným způsobem vyplněné složeny dle abecedního pořádku, při
čemž všecky archy patřící jedné rodině (jednomu domu) vloženy do t. zv. sběrného archu;
některý jich měl až 10. Dle jmen na sběrných arších poznačených (ať místních ať přespolních
majitelů) pořízen »abecedář« t. j. abecední seznam majitelů pozemků v katastrální obci
Šumicích. Když se tak stalo a předběžné tyto práce skončeny, nadešla teprve nyní
nejdůležitější práce: nový soupis půdy ldle jednotlivých tratí obecního kotáru s udáním, jakou
plodinou jest pozemek oset nebo osázen. Za tím účelem nastal teprve výslech všech majitelů
půdy. – Tuto práci konali jsme už jen čtyři, t. j. mužské síly na soupisu zúčastněné. Slečny
učitelky zahájily opět pravidelné vyučování.
Vypracování nové této osevní statistiky vyžadovalo mnoho práce, - a nejvíc ovšem –
proto trpělo vyučování. Dokud se konaly předběžné práce, vyučováno všemi učitelskými
silami aspoň polodenně; nyní však bylo slečnám učitelkám převzíti vyučování za všecky –
rovněž polodenně. – Koncem června posléz i tato práce skončena – a zbylo už pouze
vyhotoviti »obecní přehled«.-

Překvapilo nás, že právě tyto pravé konce byly pravou duchomornou. »Přehledy« bylo
nařízeno vyhotoviti dvojmo. Poněvadž však každý přehledový sešit stačil pouze pro 35
majitelů, a pro veliký počet rubrik pro různé a různé druhy plodin bylo třeba těchto 35
majitelů na třech stranách (tedy 3krát) opisovati do 1 přehledu, musil se 1 přehledový sešit
vlatně (s opisem) 6krát psát. Práce nijak neubývalo. Nikdo také nevypracoval více
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přehledových sešitů denně nežli 2, jeden dopoledne, druhý odpoledne, poněvadž kromě toho
bylo všecky rubriky sečísti a takto poříditi souhrn všech plodin vzmíněných 35 majitelů.
Přehledových sešitů – z jichž celkového souhrnu bylo možno konečně sestaviti »Obecní
přehled« - bylo v naši obci i s přespolními 13 – s opisy 26. – Mimo to založen též výkaz
malorolníků, kteří mají půdy nejvýše 10 a. Takových bylo v Šumicích 34.

Výsledek soupisu osevných ploch 1918.
Výsledek soupisných prací, které dohotoveny 8. července 1918. a odvedeny c. k.
okresnímu hejtmanství v Uh. Brodě dne 11./z. 1918, byl tento:
I. Obilí:
obděláno od obyv. Šumic

od přespolních

úhrnem

110.50

7.91

118.41

jarní

1.-

1.07

2.07

ozimé

76.74

9.21

85.95

jarní

0.09

-.-

0.09

0.23

0.84

1.07

41.47

4.48

45.95

oves

98.87

2.86

101.73

souržice (polovník)

22.93

4.27

27.20

pohanka

0.13

-.-

0.13

Pšenice ozimá
»
žito
»

ječmen ozimý
»

jarní

351.96 ha

30.64 ha

382.60 ha

0.64

0.07

0.71

0.02

-.-

0.02

čočka

0.07

-.-

0.07

Vikev na semeno

0.83

0.10

0.93

míšenina (směska)

1.64

0.28

1.92

ostatní luštěniny

1.-

-.-

1.-

3.21 ha

0.45 ha

3.66 ha

II. Luštěniny:
Fazole
hrách

-

III. Olejnaté a přástevní rostliny:
Mák

0.06

-.-

0.06

len

0.03

-.-

0.03

konopí

0.16

-.-

0.16

0.25 ha

0.00 ha

0.25 ha
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IV. Zvláštní kultury: = 0
V. Okopaniny:
Zemáky ranné

0.09

-.-

0.09

53.18

5.49

58.67

cukrovka

0.07

-.-

0.07

řepa krmná

15.23

1.01

16.24

68.57 ha

6.50 ha

75.07 ha

» pozdní

VI. Polní zelenina:
Zelí

0.83

0.01

0.84

ostatní polní zel.

0.12

-.-

0.12

0.95 ha

0.01 ha

0.96 ha

VII. Zelené krmivo:
Jetel na zeleno a směsky

28.77

7.67

36.44

vikev (míšenina)

11.16

10.74

21.90

1.13

0.38

1.51

ostatní zel. krmivo

41.06 ha

18.79 ha

59.85 ha

VIII. Role na seno:
Jetel (a směsky) na seno

14.67

2.40

17.07

dočasné louky 1 seč.

92.26

0.45

92.71

3.32

-.57

3.89

2 "

110.25 ha

3.42 ha

113.67 ha

IX. Úhory:
Úhor černý
» polovič. (zelený)

57.28

1.57

58.85

214.76

14.34

229.10

272.04 ha

15.91 ha

287.95 ha

29.06

0.19

29.25

18.23

0.10

18.33

6.86

-.-

6.86

X. Louky:
Trvalá louka 1 seč.
»

» 2. "

»

»

kyselá
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54.15 ha

0.29 ha

54.44 ha

XI. Zahrady:
Ovocné zahrady

29.67

0.13

29.80

Zeleninové zahrádky

0.81

-.-

-.81

30.48 ha

0.13 ha

30.61 ha

XII. Vinice: 0
XIII. Pastviny:
354.69 ha

9.04 ha

363.73 ha

XIV. Pastviny alpské: 0
XV. Lesy:
Les

70.58 ha

60.05 ha

130.63 ha

XVI. Jezera apod.:
Jezera, močály, rybníky:

-.-

-.02 ha

-.02 ha

XVII. Stavební plochy:
Stav. plochy

10.03 ha

-.- ha

10.03 ha

XVIII. Neplodné plochy:
Cesty, silnice, vodstvo

35.82

0.35

železniční hráze

0.67

-.-

ostatní neplodné pl.

36.17
0.67

17.77

2.82

20.59

54.26 ha

3.17 ha

57.43 ha

Celkový souhrn
osevných ploch:

1 422.48 ha + 148.42 ha = 1 570.90 ha
Katastr obce Šumic:

Pole

924.01

Louky

54.44

Zahrady

30.61

86

Pastviny

363.73

Lesy

130.63

Jezera, močály

-.02

Stavební plochy

10.03

Neplodné plochy

57.43
=

1 570.90 ha
*

*
*

Úspěchy dosavádních válečných půjček.
I. vál. půjčka = 2.2 miliardy

IV. vál. p. = 4.5

VII. v. p. = 5.8

II. "

" = 2.7

"

V.

VIII. " " = 5.7

III. "

" = 4.2

"

VI. "

" " = 4.4
" = 5.1

------------------

Demisse vlády Seidlerovy.
Z Vídně, 23. července 1918.- Dr rytíř Seidler podal včera odpoledne demissi, která byla
císařem přijata. Dr Seidler byl pověřen zatímní správou státní. –

Nový kabinet.
Z Vídně, 26. července 1918. – Vlastnoručním listem ze dne 25. července jmenuje se
baron Kussarek ministerským předsedou a všichni dosavádní ministři až na polské se znova
potvrzují. Ministrem vyučování jmenován Madeyski a ministrem pro Halič rytíř Galecki.-

Drahotní přídavek učitelstvu za rok 1916.
Výnosem c. k. okresní školní rady v Uh. Brodě ze dne 23. října 1917, č. 2921 poukázán
učitelským osobám na zdejší škole drahotní přídavek za r. 1916.
Antonín Vaněk, řídící učitel, obdržel…………400 K
František Kremel, naduč. n. o., " …………..240 K
Vilém Trylč, učitel,

" …………...340 K

Marie Kremlová, učitelka,

" ……………180 K.

Zálohy na nákupní příspěvky učitelstvu.
Výnosem c. k. zemské školní rady v Brně ze dne 20. prosince 1917, č. 34.351, intimov.
výnosem c. k. okres. školní rady v Uh. Brodě dto 23. prosince 1917, čís. 3205, uděleny
učitelstvu zálohy na nákupní příspěvek za r. 1917
Zdejšímu sboru poukázáno:
1. Antonínu Vaňkovi, řídícímu učiteli,………….…..888 K
2. Vilému Trylčovi, učiteli, …………………………648 K
3. Bohumilu Balíčkovi, učiteli,……………………...360 K
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4. Marii Kremlové, učitelce,…………………………360 K
5. Štěpánce Doležalové, učitelce,……………………288 K
6. Marii Bachůrkové, ind. učitelce,………………….480 K

Doplatek nákupního příspěvku za r 1917 a záloha na drahotní př. za r.
1918.
Výnosem c. k. okresní školní rady v Uh. Brodě ze dne 26. června 1918, č. 1339, poukázán
učitelstvu zdejšího okresu doplatek nákupního příspěvku za r. 1917 a záloha na drahotní
přídavek za r. 1918. – Z našeho sboru obdrželi:
1. Antonín Vaněk, řídící učitel, úhrnem 1160 K po odrážce kolku,
2. Vilém Trylč, učitel,

"

654 K "

"

" ,

3. Boh. Balíček,

"

197 K "

"

" ,

4. Marie Kremlová, učitelka,

"

197 K "

"

" ,

5. Štěp. Doležalová,

"

85 K "

"

" ,

"

267 K "

"

" ,

" ,
"

,

6. Marie Bachůrková, ind. učka,
Kolkovné činilo u 1.
u 2.

- 12 K, u 3. – 3 K, u 5. – 2 K
- 8 K,

u 4. - 3 K, u 6. - 3 K.

Druhá záloha na drahotní přídavek za r. 1918.
Výnosem c. k. okresní školní rady v Uh. Brodě ze dne 6. srpna 1918, čís. 1552, 1553. a
1554. poukázána zdejšímu sboru učitelskému druhá záloha (60%) na drahotní přídavek za rok
1918, jak následuje:
Antonín Vaněk, řídící učitel, obdržel……….990 K
Trylč Vilém, učitel, …………………………630 K
Bohumil Balíček, " ,………………………. 270 K
Marie Kremlová, učitelka,…………………...270 K
Štěp. Doležalová,

"

, …………………..180 K

Marie Bachůrková, ind. učka,………………..360 K

Mír s Ruskem 19 2./3. 18.
Z Vídně, 10. února 1918. – C. k. korr: kancelář oznamuje z Brestu Litevského: Německorakousko-ruská politická komise konala včera a dnes schůze. V dnešní schůzi komise sdělil
předseda ruské delegace z uložení své vlády, že Rusko vzdávajíc se formelní mírové smlouvy
prohlašuje válečný stav za ukončený a nařídí úplnou, neprodlenou demobilisaci ruské armády.
Co se týče dalšího jednání z této situace vyplývajícího o obnovení vzájemných styků
diplomatických, konsulárních, právních a hospodářských, poukázal Trockij na cestu přímého
styku mezi súčastněnými vládami a na komise čtyřspolku dlící v Petrohradě.Z Vídně, 3. března 1918. – C. k. telegrafní korrespondenční kancelář oznamuje z Brestu
Litevského ze dne 3. března: Mírová smlouva s Ruskem i s dodatkovými smlouvami byla
dnes odpoledne o 5. hod. podepsána. -
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Mír s Ukrajinou. 19 9./2. 18.
Z Vídně, 9. února 1918. (K. R.).Dne 9. února 1918 o 2. hod. v noci podepsán v Brestu Litevském zvláštní mír
s Ukrajinou.-

Mírová smlouva v Moskvě ratifikována.
Z Vídně, 18./3. 1918. (K. R) – Ruský lidový komisař – pro zahraniční záležitosti zaslal
zahraničním úřadům ve Vídni a v Berlíně tento jiskrový telegram: Dne 16. března 1918
ratifikoval mimořádný všeruský sjezd sovětů dělnických, vojenských, selských a kozáckých
delegátů v městě Moskvě mírovou smlouvu, kterou uzavřelo Rusko dne 2./3. t. r. s mocnostmi
čtyřspolku v Brestu Lit. -

Mír s Rumunskem.
Předběžný mír s Rumunskem – podepsán dne 7. března 1918.

Zavedení platebních seznamu k výplatě učitelských platů.
Výnosem c. k. okresní školní rady v Uh. Brodě ze dne 18. května 1918., č. 1163., zaveden
nový způsob vyplácení služného učitelům. Není už třeba platebních knížek ani kvitancí ani
kolků. Obnos za kolky odpočítá se vždy při výplatě služného. Jest pouze třeba potvrditi svým
podpisem poukazný platební seznam a ve druhém takovém seznamu příjem obnosu služného.
Dříve se tohoto způsobu výplaty služného učitelstvo dlouho marně dovolávalo, nyní to přišlo
samo sebou.-

Počasí – nedostatek práce, následky.
Podzim byl deštivý, zima mírná, celkem mokrá, při tom sněhu málo; teprve koncem ledna
přituhlo, ale tato změna netrvala dlouho. V únoru se oteplilo, takže koncem tohoto měsíce už
se mohlo orat. V březnu do Velkonoc bylo všecko zaseto. – Po lonské bídě o pícniny záhy
z jara zasvitla nová naděje zlepšení. Tráva se zazelenala a kvapem rostla. Letos lidé nečekali
s pasením až tráva poněkud povyroste. Jakmile se kde ukázala travička, již se vyháněl
dobytek na pastvu; neboť přes zimu následkem nedostatku píce a slámy dobytek tak zhubeněl
a seslábl, že bylo nutno jej zvíhat. Mnoho dobytka i vyhynulo na měknutí kostí z příčin
nedostatečné výživy. Proto též letošní zima proslula nebývalým nedostatkem mléka, což
nejhůř postihlo ty, kteří neměli dojných krav ani koz. – Jaro mělo pohodlné počasí. Jakmile
bylo zaseto, zapršelo a zase svítilo teplé slunce, takže obilí již tehdy slibovalo pěknou úrodu.

Jarní mrazy..
Svatí Pankrác, Servác, Bonifác a Žofie potěšili zahradníky a vinaře, neboť minuli bez
nejmenšího mrazíku, ba dokonce vůbec beze chladu. Tím více však byl překvapen celý svět,
když 27. května náhle udeřil mráz a rána za ranou se opakovala až do 5. června 1918 právě,
když kvetla žita (rži)! Zemáky, kukuřice a fazole zmrzly namnoze „až na kořen“ – rži pak
pouze na dolinách, které právě kvetly. Smutná to byla podívaná! Než ku podivu! Zemáky,
které byly nejvíc zmrzlé, utrpěly nejméně; za krátký čas se úplně spravily, - které pak byly
pouze namrzlé, mrazem ožehnuté, zůstaly hodně pozadu a budou již asi „chybné“. – Rež se
však nepopravila, poněvadž jí zmrzl květ. Někde posečena za zelena. Ještě štěstí, že nebyla
mrazy postižena všechna.-
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Ovoce.
Za teplých jarních dnů kvetlo stromoví až milo, vyjma jabloně a sem tam i hrušně (v
Šumicích – jinde kvetly i jabloně a hrušně). Nejvíce se uchovalo – přes pozdější mrazy –
ovoce peckovité. Třešní bylo mnoho, sklizeň trnek je též slibná, jmenovitě dorancií,
„kulovaček“ (švesteček) a podobných plodů, pod jejichž tíží stromy se lámou. Za to ořechů
letos bude málo, poněvadž omládí a květy pomrzly.-

Včely.
Včelám nebylo lze letos porozuměti. Pastvy bylo dost, ale včely jako kdyby byly chtěly
zahájiti passivní resistenci – snad proto, že včelaři – či snad kupci nebo obojí – med báječně
předražili. Za míru byl 1 kg medu za 2 K, letos však dosáhl nebývalé výše obnosu 40 K!! –
Ani rojů nebylo – a kde byly, tam bude letos běda pro veliký nedostatek cukru.

Příděl cukru na zavařování.
Nedostatek cukru jest už citelný. Ještě loni přidělen na 1 osobu měsíčně 1 kg cukru a
mimo to přiděleno ještě slušné kvantum krystalového cukru na zavařování ovoce; tak na př.
některé osoby obdržely 30-40-50 kg, ba jeden dům obdržel dokonce 1 metrický cent. Ovšem
přihlášek na zavařeninový cukr byl loni mnohem menší než letos. Letos přihlásil se kde kdo o
cukr na zavařování, ačkoliv ani stromů neměl, a sice jenom z té příčiny, že si chtěl nahraditi
nedostatek sladidla, neboť letos čítá se na venkově pro 1 osobu měsíčně pouze ½ kg cukru a
to ještě jen krystalového; kostkového jako kdyby už vůbec nebylo.Letos přiděleno Šumicím k účelům zavařování ovoce celkem 2.5 q, takže někdo dostal až
i jenom 1/5 lonského přídělu, nejvíc jich však poděleno – aby každý něco dostal – po ½ kg!
Z toho vzešla všeobecná nespokojenost – a panující napětí mezi venkovem a městy se
zbytečně jen, přiostřilo.-

Drahota.
Všecka sebe přísnější nařízení, všecky zákazy politických úřadů a hrozby velikými
pokutami ve příčině překračování zákonem ustanovených maximálních cen jsou lichváři a
chamtivci vůbec ignorovány – a konečně nejen prodavači, nýbrž i kupci. Objeví-li se na př.
nějaké ovoce nebo cokoliv na trhu, prodává se za přemrštěné ceny – vyhlásí-li se pak
maximální cena na ně, zmizí s trhu a kupci sami jezdí na venkov, kdež se tytéž věci prodávají
pod rukou mnohem dráže, vždyť jim t. zv. „podpora“ umožňuje nabízeti ceny sebe větší…..
Tak prodávány:
1 kg třešní…………………..po 5 K
" marhulí………………….7-12 K

1 pár koňského postroje 1000 – 1100 K
opratě

190 – 300 K

1 kus hřibů……………………..1 K

párka selat

1000 – 1200 K

1 kg másla………………….....60 K

1 tele

500 – 560 K

1 l mléka…………………….1.60 K

kráva

4000 K

vejce (1 kus)………………...1.10 K

hříbě

3000 K

1 kuře………………..…15 – 20.- K

kůň

1 kachna………………..60 – 65.- K

kůzle

60-70 K

1 husa………………....90 – 100.- K

koza

500 K

6000 – 10.000 K
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ženské botky…………….až 300.- K

ovčí jehně

200 K

mužské pohorky

1 q ječmene

200 K

1 q žita nebo pšenice

500 K

320 – 360.- K

oprava starého klobouku
nový plstěný klobouk

16.- K
50 – 70.- K

1 kg mouky

4 - 16 K!!

Žně.
Za nynějších těžkých poměrů a neutuchající, ba stále hrozněji se rozvíjející války
nesleduje lidstvo nic s takovým napětím jako vývin obilné úrody na poli, neboť na ní záleží
všecka výživa jeho, všecka naděje a sklamání. Proto zaplesalo srdce lidské pohledem na jarní
obilnou zeleň a naděje na dobrou žeň rostly postupem času, neboť po mnoho let nebylo tak
pěkných výhlidek jako letos. Všecky druhy obilí slibovaly hojnou žeň. Rolníci sice nalézali
různé a různé chyby na pěkném obilí, hned viděli červíky, hned sněť a jiné vady, ale v tichém
duchu se asi usmívali. Růžové naděje však skutečně povadly, když přišly květnové mrazy se
svým zkázonosným účinkem. Ještě se však člověk utěšoval, že aspoň nepomrzlo všechno žito
a časem se uklidnil přece. Zatím blížily se zně. Rolníci chvatně sekli žita, ječmeny, žita –
neboť všecko skoro rázem dozrávalo. Sekli, něco svázali a složili do mandelů, ale nestačili na
všechno. Pouze žito (rež) svezli domů, ostatní zůstalo v mandelích na poli a přemnoho leželo
pouze posečeno na hrstích, když pojednou začalo pršet a pršet….. Všecko obilí na polích
promoklo a nepomohlo obracení, neboť zmoklo zase, až konečně začalo i růst. Tak naděje na
dobrou a hojnou žeň pohasly docela; vždyť i rolník pojednou, zapomenuv se, vyznal: „Taková
krásná byla úroda, že mnoho let takové nebylo, všechen svět by se byl obživil – a nyní všecko
porostlo…..!“ Jest pravda, něco porostlo, ale ne všecko, ale to něco (porostlé) bude draho
prodáno potřebným konsumentům……

Manifestační schůze učitelstva okresu.
Válka se všemi hrůzami vstupuje již do 5. roku, všecky potřeby životní a j. od samého
jejího začátku stoupají neustále, nabývají závratné výše, a dle toho zařizují se všecky stavy a
upravují své příjmy v poměru k rostoucí drahotě, rolníci zvyšují své výrobky, řemeslníci
užívají repressalií, úřednictvu pomáhá vláda, - jen učitelstvo zůstává opuštěno, jeho zoufalého
volání nikdo neslyší, vlastně slyšeti nechce, jeho „fixní“ plat zůstává „fixním“ – a stane-li se,
že se přece někdy ozve svědomí chlebodárce, odhlasuje se něco učitelstvu na honem, aby se
neřeklo, že se nic nedělá, ještě se s tím udělá nějaká politika – a věc je odbyta. Kdy to něco
bude učitelstvu vyplaceno, o to už není mnoho starostí. – Mučené učitelstvo tako jak
nevšímavou veřejností tak lhostejností chlebodárcovou a nespravedlností neplněním platných
zákonů na něm páchanou donucováno jest vzchopiti se k nejostřejšímu protestu.
Předsednictvem Ústředního Spolku Učitelů Moravských svolány na sobotu, dne 6.
července 1918, okresní schůze všeho učitelstva na Moravě v sídlech okresních hejtmanství za
účelem jednomyslného protestu proti zadržování zasloužené mzdy.
Učitelstvo žalujíc před celým světem na dosavádní jednání s ním a jeho odstrkování, žádá
důrazně:
1.

aby bezodkladně vyplacen byl doplatek nákupního přídavku za rok 1917 a zemská
záloha drahotního přídavku na rok 1918;

2.

aby vyplacen byl drahotní přídavek na r. 1918 se vším možným urychlením;

3.

aby svolány byly zákonodárné sbory (zemský sněm a říšská rada) za účelem
projednání a vyřízení našich spravedlivých požadavků;
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4.

aby provedena byla rovnost učitelstva s úřednictvem obdobného vzdělání
automaticky v platech, přídavcích a všech jiných požitcích;

5.

aby provedena byla zemským sněmem před válkou přijatá osnova zákona o 35 leté
služební době učitelské;

6.

aby všichni příslušní činitelé vůči učitelstvu vykonali svou povinnost. –

Účast manifestační schůze učitelstva okresu uherskobrodského byla obrovská. Byli k ní
včas pozváni páni poslanci, členové okresní školní rady, obecní rady královského města Uh.
Brodu, měst Bojkovic a Val. Klobouk, zástupcové různých politických stran a j. pánové,
zejména též bývalý pan okresní dozorce škol Antonín Šicha. Mnozí ze jmenovaných
korporací a jiných pozvaných přišli, připojili se k učitelstvu, aby protestu dodali váhy – kdo
však se nedostavil, byli – páni poslanci! Omluvili se sice, ale omluva jejich byla slabá,
vyhybavá. Jedna z nich vyzněla podobně: Patero spřežení volů jsem koupil a jdu je zkusit,
prosím, mějte mne omluvena…….
Deputace učitelstva, z nich jeden německý učitel, odešla do bytu pana c. k. okresního
hejtmana, který se byl omluvil, že pro nemoc nemůže se schůze súčastnit, aby mu přednesla
požadavky učitelstva shromážděného v měšťanské dívčí škole v Uh. Brodě. Pan hejtman
sílíbil tyto požadavky tlumočiti telegraficky c. k. místodržitelství v Brně a c. k. vládě ve
Vídni. Když vrátivší se deputace učitelstva tuto příznivou zprávu byla pronesla, schůze klidně
skončena a davy učitelstva s myslí zachmuřenou rozešlo se do svých domovů ke svým
strádajícím rodinám se skrovnou nadějí v lepší budoucnost. Mnoho bylo těch, kteří litovali, že
si zvolili učitelství za cíl svého života, mnoho zase těch, kteří se zařekli, že nikdy nedají své
dítě na učitelský ústav, aby se stalo otrokem stran na místě vychovatele dětí národa svého….

Ustavení se »Nákupního učitelského družstva«
Stále rostoucí drahota jak životních tak i průmyslových potřeb s jedné strany a
osamocenost a bída učitelská s druhé strany donutila učitelstvo sáhnout k svépomoci
založením spolku t. zv. »Nákupního učitelského družstva«, odkud by bylo lze za levnější
peníz nakupovati členům shora naznačených nejnutnějších potřeb pro uhájení života rodin a
jich ošacení. Ihned přikročeno k činu.
Ustavující valná hromada učitelstva okresu uh. Brodského svolána na den 1. srpna 1918.
Stanovy schváleny po vykonaných příslušných volbách. Každý svobodný člen složí podíl 10
K a 1 K zápisného, rodiny povinny jsou složiti nejméně 2 podíly – rovněž osoby svobodné,
které někoho podporují. Dle počtu upsaných podílů řídí se též počet hlasů. »Nákupní učitelské
družstvo« jest společnost s ručením obmezeným; každý člen ručí za podnik pateronásobným
obnosem upsaných podílů.Vše, čeho bylo třeba, zařízeno. Jakmile dojde schválení stanov, začne družstvo pracovat.
– Zdař Bůh!
Z učitelského sboru v Šumicích stali se členy »Nákupního učitelského družstva«:
Antonín Vaněk, řídící učitel, ……………….3 podíly,
Vilém Trylč, učitel,………………………….2

" ,

Bohumil Balíček, učitel,……………………..1 podílem,
Marie Kremlova, učitelka……………………1

" ,

Štěpánka Doležalova, učitelka……………….1

" ,

M. Bachůrková, vdaná ind. učitelka…………2 podíly.
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Mimo to přihlásili se odtud za členy:
frant. Kremel, nadučitel – pensista –

2 podíly,

Tom. Sedláček, učitel z Pulčin, jeho zeť -

2

Frant. Zachova, ind. učitelka z Biskupic

1 podílem.

" ,a

Padli na poli slávy.
Roku 1917 a 1918 v boji za vlast obětovali život svůj:
Ulek Josef padl na bojišti 23./9. 1917.
Lekeš Jan

"

Hřib Jan

"

"
"

"

12./10 1917.

"

9./10 1917.

Slíva

1918.

Tabella.

Stav žactva
začátkem

koncem
škol. roku 1917/1918.

Třída

Chlapců

Děvčat

Celkem

Třída

Chlapců

Děvčat

Celkem

I.

19

29

48

I.

19

29

48

II. a.

18

20

38

II. a

16

20

36

II. b.

25

16

41

II. b.

23

16

39

III. a

20

22

42

III. a.

19

22

41

III. b

17

26

43

III. b.

16

22

38

IV. a

20

17

37

IV. a

18

17

35

IV. b

34

36

70

IV. b

19

23

42

Úhrnem

153

166

319

Úhrnem:

130

149

279

Zakončení šk. roku 1917/18.
Školní rok 1917/18 zakončen děkovnými Službami Božími v neděli, dne 14. července
1918, načež rozdány školním dětem »Školní zprávy«j a ony propuštěny na prázdniny.
1. 2. 19

94

Školní rok 1918 -19.
Zahájení šk. r.
Nový školní rok zahájen vzýváním Ducha sv. a slavnými Službami Božími v pondělí, dne
16. září 1918. Po Službách Božích roztříděny školní děti, obeznámeny se školním a
železničním řádem a řádem požárním. Na to poděleny dítky chudé knihami chudinskými.

Roztřídění.
Odpoledne vykonána porada. Vyučování rozděleno takto:
V I. tř. převzal vyučování správce školy,
ve II. a.) ujala se
ve II b.)

"

sl. Božena Viceníková,

"

"

"

" Štěpánka Doležalová,

ve III. a.) "

"

"

" Marie Kremlová,

ve III. b. + IV. a vyučoval p. Vilém Trylč, učitel.
Toto rozdělení tříd trvalo od 16./9. – do 1/11 t. r. do kteréžto lhůty udělena místní školní
radou úleva všem žákům 7. a 8. školního roku.
Od 1. listopadu 1918, kdy nastoupili úleváci, upraveno vyučování takto:
v I. tř.

vyučoval Ant. Vaněk, správce školy, celodenně,

ve II. a) " vyučovala sl. Bož. Viceníková, zat. učitelka, " ,
ve II. b.)

"

sl. Štěp. Doležalová,

ve III. a + III b. "

"

" ,

" ,

sl. Marie Kremlová, učitelka, polodenně,

ve IV a + IV b. vyučoval p. Vilém Trylč, učitel,

celodenně;

ve třídách III. a) a III. b.) – IV. a) + IV. b) suplovaly: sl. Bož. Viceníková
ve IV. tř (a+b) v kreslení (2 hod. týdně) – a ve III. a.) 1 hod. slohu; sl. Doležalová Štěp.
ve III. a a ve III. b. v zeměpise (2 hodiny týdně.) – do 1. dubna 1919, kdy udělena 41 žákům
7. a 8. škol. roku částečná úleva výnosem okresní školní rady v Uh. Brodě ze dne 4. března
1919, č. 647.-

Stav žactva počátkem šk. roku.
Na počátku škol. roku 1918/19 zapsáno do:
I. tř.

25 chl. +

17 děvčat

=

42 žáků

II. a "

16 " +

32

"

=

48 "

II. b. "

22 " +

16

"

=

38 "

III. a.)

21 chl. +

20 děvčat

=

41 žáků,

III. b.)

18 "

+

17

"

=

35 " ,

IV a.)

17 "

+

25

"

=

42 " ,

IV. b.

32 "

+

37

"

=

69 " ,

=

315 žáků.

Úhrnem: 151 chl. +

164 děvčat
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Od návštěvy školy osvobozeni Cyrill Vlček, Jaroslav Havlíček, Bachůrek františek a
Bachůrek Stanislav, žáci vyšší zem. reálky v Uh. Brodě, - Jaroslav Vaněk, studující na k. a.
gymnasiu v Kroměříži, Olga Vaňková, žačka III. tř. měšťanské školy v Uh. Brodě a dvě děti:
1 chlapec a 1 děvče pro tělesné zmrzačení.
Z těchto osvobozených žáků během škol. roku dosáhli 14 roku svého věku a z matriky
školní vymazáni: Havlíček Jaroslav, nar. 23./4. 1905., Vaněk Jaroslav, nar. 29./7. 1905., a
Jančářova Anna, nar. 20./7. 1905.

Zimní pobočka 1918/19 (a 1917/18!)
Dne 22. července 1918 podána žádost c. k. zemské školní radě v Brně o ponechání zimní
pobočky při IV. tř. Žádost vyřízena příznivě výnosem ze dne 26./8. 1918, č. 22.127, intimov.
výnosem c. k. okresní školní rady v Uh. Brodě ze dne 9./9. 1918, č. 1715.
Zimní pobočka při IV. tř. ve škol. roce 1917/18 povolena dodatečně výnosem zemské
školní rady v Brně ze dne 27./11. 1918, čís. 33. 257, intim. Výnosem okresní šk. rady v Uh.
Brodě ze dne 17./12. 1918, č. 2405.

Zkoušky uč. způsobilosti.
V listopadovém období 1918 přihlásily se ke zkoušce učitelské způsobilosti: sl. Štěpánka
Doležalová v Polské Ostravě, sl. Božena Viceníková u zkušební komise v Brně. Obě složily
zkoušku s dobrým prospěchem – sl. Štěpánka Doležalová s vyznamenáním.

Změna osob učitelských
Pan učitel Bohumil Balíček přidělen výnosem c. k. okresní školní rady ze dne 15. září
1918, č. 1606. měšťanské škole chlapecké ve Valašských Kloboukách zatímně – a na jeho
místo ustanovena zatímní učitelkou sl. Božena Viceníková, zat. učitelka z Nevšové, výnosem
c. k. okres. školní rady v Uh. Brodě ze dne 12. září 1918, č. 1799. Mimo to výnosem c. k.
okres. školní rady ze dne 12. září 1918, č. 1675. oznámeno správě školy, že slečna Marie
Stivarová, ustanovená zde definitivní učitelkou, resignovala na toto místo, takže bylo nutno je
znovu vypsati, což se i stalo konkursem dto 12./1. 1918. – O místo podány 2 žádosti: sl.
Štěpánka Doležalová a sl. Božena Viceníková, obě zdejší zatímní učitelky. Místo uděleno sl.
Štěpánce Doležalové dekretem zemské školní rady v Brně ze dne 5. května 1919, č. 8175,
intim. Výnosem okres. škol. rady č. 1273.-

Španělská chřipka.
Hned s počátku školního roku bylo nápadno, že mnoho dětí ve škole schází. Příčinou
tohoto úkazu byla nemoc zvaná »španělská chřipka«, na niž noviny připravovaly, a kterou
onemocnělo mnoho lidí i ze Šumic, a šířila se nyní též mezi školními dětmi. I správce školy
touto nemocí vážně postižen a nemohl proto po několik dní vyučovati. Po tu dobu suplovala
v I. tř. sl. Štěp. Doležalová, učitelka třídy II. b.). Později však onemocnělo mnoho – možno
říci polovice školních dětí, a tu na základě dobrozdání okresního lékaře vyučování vůbec
přerušeno výnosem c. k. okr. školní rady ze dne 17. října 1918, č. 2075, na dobu od 21. října
do 4. listopadu 1918.-

Sbírky.
Ve prospěch čs. »Červeného kříže« uspořádal učitelský sbor dne 12. a 13. dubna 1919
dětské divadlo »Zakletá princezna Zlatohlávka« se zpěvy a průvodem smyčcových nástrojů
(1. a 2. housle a cello): 1. housle: p. V. Trylč, 2. housle: Ant. Vaněk, cello: Bohumil Vaněk,
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studiosus VIII. gymn. Přednes byl celkem velmi zdařilý. – Z čistého výnosu věnován obnos
120 K „Čs. Červenému kříži“ – 45 K „Českému srdci“ v Brně – a 20 K „Českému srdci“
v Pol. Ostravě.Úspěch školní a veřejné sbírky provedené žactvem dne 28. června 1919 v obnosu 120
K zaslán tajemnickému úřadu „Českého srdce“ v Brně.-

Dar p. škol. insp. prof. R. Pelíška.
Dne 21. října 1918 překvapena byla správa školy vzácným darem 11 cenných knih pro
zdejší učitelskou knižnici od pana okresního školního dozorce prof. Rudolfa Pelíška, za něž
šlechetnému dárci vysloven upřímný povinný dík.

Úprava industr. vyuč. v zimě. (4 skup.)
Poněvadž počet žákyň ve IV. tř. stoupl nad 40 podala správa školy žádost c. k. zemské
školní radě v Brně o rozdělení žákyň ve 4 skupiny. Žádost vyřízena příznivě výnosem ze dne
27. listopadu 1918, č. 33.259, intim. Okres. šk. rady dto 10./12 1918, čís. 2376. Povoleno
vyučovati ženským ruč. pracím ve 4 skupinách a 13 hod. týdně a to v I. skup.: 2 hod. ve 2.
skup.: 3 hod., ve III. a ve IV. po 4 hod. týdně.
Za toto zimní vyučování udělena industriální učitelce pí. Marii Bachůrkové remunerace
100 K výnosem zemské škol. rady v Brně ze dne 11./6. 1919, č. 14.053, intim. Výnosem okr.
škol. rady dto 27./6. 1919, č. 1656, k jejíž výplatě poukázán berní úřad v Uh. Brodě.-

Změna vlády: Kabinet Lamaschův
V důsledcích demisse vlády barona Hussarka, kterou císař Karel přijal, pověřen byl Dr
Lamasch sestavením nové vlády dne 28./10. 1918. Kabinet Lamaschův složen byl takto:
Ministerský předseda: Dr Lamasch, ministr vnitra: Gayer, justice: Vitorelli, financí: prof.
Redlich, obchodu: Wieser, vyučování: bar. Lehnsheim, orby: hr. Sylva Taroucca, soc. péče:
prof. Dr Seipl, železnic: Bahnhans, zdravotnictví: Dr Horbaczewski, pro Halič: Galecki.-

Státní převrat
Válka světová ještě neskončila, ba zdálo se, že její konce jsou nedozírné. Občas přece jen
bylo pozorovati, že různé »vítězné zprávy« jsou vymyšleny k oklamání lidu, jenž cítil, že se
kdesi cosi bortí, že se válka dostala na jakousi šikmou plochu…. První katastrofa nastala, kdy
Bulharsko musilo kapitulovat. Pádem tohoto spojence otřáslo se Německo a RakouskoUhersko v základech. Ve Vídni nastal zmatek a bezradnost jako v domě, který hrozí nad
hlavami se sesouti.- Následkem kapitulace bulharské italské fronta se počala bortiti, vojsko
rakosko-uherské ustupovalo a houfně se dalo zajímati. Nejinak bylo na frontě německofrancouzské. I tam nastal chaos a zmatený ústup. V tomto všeobecném napjetí rozletěla se
náhle jako blesk pro náš národ radostná zpráva, že Rakousko-Uhersko stihl zasloužený osud.
Budova jeho se rozpadla, a z jeho trosek povstávají náhle nové útvary – nové státy – na naší
půdě československý stát. – První tato telegrafická zpráva, jíž zároveň Národní výbor v Praze
prohlašuje v novém našem československém státě první zákon ze dne 28. října 1918,
zapůsobila v Šumicích dojmem nevýslovné radosti.
Do Šumic došla zpráva už sám večer, než přes to rozhlaholily se zvony znova, ač již po
„klekání“, a lid sbíhal se do kostela, kdež zapěna děkovná hymna „Bože, chválíme Tebe“ a
národní »Kde domov můj?« - Po celou noc na to neustávala hlaholiti hudba a nadšený zpěv;
vždyť, Bože, ujařmený národ náš, zbaven byv pout, probudil se k novému životu, ku svobodě!
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Dnem 28. října 1918 začíná našemu národu nová éra, dej Bůh, šťastnější, kdy ujala se
řízení jeho osudů vláda nové naší vlasti „Československého státu.“

Národní výbor
Než se ustavila v celém svém složení, vydával rozkazy, nařízení a zákony Národní výbor
jako vykonavatel svrchovanosti státní ve státě Česko-slovenském. Podobně rychle zvoleny ve
všech venkovských okresních městech »Okresní národní výbory« podřízené Národnímu
výboru v Praze. V ostatních městech a větších obcích zřízeny místní národní výbory a
podřízeny okresním. Tak sestaven primitivní státní aparát, jenž konal všecky předběžné práce
a fungoval dobře.Zatím válečné děje chýlily se k svému konci a 3. listopadu odpoledne bylo oficielně
sděleno, že příměří mezi vrchním velitelstvím rakousko-uherské armády a ententou bylo
smluveno. – Konec války nastal dne 11. listopadu 1918.Dne 14. listopadu sešlo se v Praze „Národní shromáždění“ složené z poslanců bývalé
vídeňské říšské rady a prohlásilo československý stát republikou. Prvním presidentem této
nové republiky zvolen největší pracovník pro svobodu naší vlasti doma i v cizině: pan T. G.
Masaryk.Ve druhé schůzi „Národního shromáždění“ rozděleny resorty československých ministrů
takovým způsobem:
Předseda: Dr Kramář.
Ministr zahraničí: Dr Beneš, ministr vnitra: posl. Švehla,
ministr financí: Dr Rašín, ministr osvěty: Haberman,
ministr spravedlnosti: Dr Soukup, min. obchodu: Dr Stránský,
ministr železnic: Dr Zahradník, min. pošt a telegr.: Stříbrný,
ministr veřej. prací: Staněk, min. zemědělství: K. Prášek,
ministr Národní Obrany: Klofáč, min. soc. péče: Dr. Winter,
ministr zdravotnictví: Dr Šrobár a min. výživy: Dr Vrbenský.
Min. bez portefeuile: Dr Hruban a min. vojenství: Štefanik.Vynikající tento muž posléze jmenovaný – vojín – učenec – vyrván z našeho středu
náhlou tragickou smrtí, jež dotekla se velmi bolestně celého našeho národa. Za přeletu z Italie
na Slovensku – vlastně na konce této vzdušné cesty – sřítil se ministr Stefanik u města
Bratislavě i s létadlem na zem a zůstal okamžitě mrtev – († asi 8./5. 1919 – pohřben ve svém
domově 10./5. 19)

Visitace školy.
Pan profesor Rudolf Pelíšek, okresní inspektor škol, visitoval naši školu dne 1. února
1919. Výsledek inspekce byl celkem uspokojivý.

Okresní a zemská učit. konference.
Dne 11. prosince 1918. konala se opět okresní konference učitelstva z hejtmanství
uherskobrodského za předsednictví p. inspektora, prof. Rud. Pelíška – a 3 dni na to: dne 14.
prosince 1918 rokovala zemská konference moravského učitelstva v Brně o důležitých
otázkách školských naší republiky.-
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Slavnosti školní.
Dne 8. listopadu 1918 konána vzpomínka na nešťastnou pro náš národ bitvu na Bílé Hoře.
Po téměř 300 letech vzešla našemu národu jitřenka svobody, a dej Bůh, by mu již nikdy
neuhasla.Dne 7. března 1919. oslaveny narozeniny a současně jmeniny pana presidenta Tomáše G.
Masaryka. Oslavě věnovány první 2 hodiny vyučovací. Čtvrtá třída ozdobena jeho obrazem.
Dne 28. března 1919. věnována v prvních 2 hodinách vyučovacích vřelá vzpomínka
arciučiteli národů J. A. Komenskému. Přednáškou učitelů přiměřenou dětskému věku a jeho
chápavosti.
V něděli, dne 27. dubna 1919, konána významná stromová slavnost školní spojená se
slavností všeobecnou veřejnou: sázení »lípy svobody«. Školní děti i občané Šumic s hudbou
odebrali se na připravené místo za kostelem – v trojúhelníku ohraničeném cestou, silnicí a
mlýnskou struhou), kdež za sborového zpěvu zdejších mládencův a panen, řízeného p.
učitelem Trylčem, a za hlaholu hudby zasazena mladá lipka.
Zapěna píseň „Česká lípa“, potom v přestávce přednesl řídící učitel zdejší, Antonín
Vaněk, slavnostní řeč, načež opět zapěn sbor: „Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú….“ –
Slavnost skončena hymnou. „Kde domov můj?“ a „Hej, Slované!“ Toho dne hlaholila hudba
dlouho do noci, lid všecek cítil se slavnostně naladěn, a nebylo snad nikoho, kdo by si nebyl
přál, aby se lipka ujala, přetrvala věky a stala se tak pomníkem dnešních dnů, prvních dnů
nově nabyté svobody….
Ujala se ta naše lípa svobody, ujala se, zazelenala se nadějně – a přec – běda – dnes už jí
není. – Živelní katastrofa, o níž bude učiněna zvláštní bolestná vzpomínka, vyrvala ji z kořen
a zničila. – Už jí není – uschla – umřela. Nedej Bůh, aby snad – jako ta lípa – svoboda naše
byla ohrožena“ -

Různé funkce učit. sboru.
Z finančních důvodů, by naše mladá republika válkou zadlužená a zničená opět se
povznesla, nařídil pan ministr Rašín, by předloženy byly všecky válečné půjčky, válečná
pojištění, pokladniční poukázky, všecky státní papíry cenné domácí i cizí, všecky jiné druhy
pojištění životního i všechny druhy bankovek (mimo koruny a dvoukoruny) k okolkování, by
čeleno bylo různým podvodům a zavlékání cizích peněz (rakouských a uherských) k nám.
Nařízen též soupis a výkup stříbra a zlata pro zvýšení státního pokladu a soupis movitého i
nemovitého jmění, knihovních i neknihovních dluhů – a všemi těmi úkoly a pracemi u nás
v Šumicích obšťastněn byl náš učitelský sbor. Práce ohromná, ale vděk od lidí praskrovný!—
Okolkování bankovek stalo se tím zajímavým, že v Šumicích sepsáno bankovek v obnosu
více než ¼ milionu korun, z nichž polovina byla státem zadržena, by prý ozdravěla valuta
našich peněz …..Než peníze klesaly dále, za to však potřeby životní i jiné stoupaly náhle do
závratné výše – a není naděje, že by v dohledné době nastaly poměry zdravější a vhodnější
pro zvýšení naší valuty.-

Některé nynější ceny potřeb.
Pisatel těchto řádků, aby si zajistil pro svou rodinu potřebné tuky, byl nucen koupiti vepře
– selátko za – 600 K ve váze 8-10 kg !
Kráva je za 2000 K, 3000 K až 3500 K,
kůň "

" 6000 K, 7000 K " 8000 K,
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hříbě " " 3000 K
koza " " 500 K
husa nebo housata odrostlá za 80 K – 100 K
slepice za 20-24 K
americká mouka 1 kg za 3 K až 3.20 K (naše za 6 K!)
hovězí maso

1 " " 18 K " 20.-K, 1 kg sádla = 60 K

1 l mléka 1.60 K – 2 K, 1 kg másla za 40 K – 60 K
1 vejce 50 h – 1.20 K, 1 kg cukru za 3.20 K,
1 m plátna 20 K – 22 K, mužský klobouk – 40 K
ženské botky 120 K, mužské boty 120 K až 160 K,
1 m látky na mužské šaty 75 K, 80 K i více,
1 arch psacího papíru 20 h – 30 h, 1 tužka (2h) – 20 až 30 h,
1 péro – 10 h, 1 láhvička inkoustu 80 h – 1 K až 1.20 K.

Volby do obec. zastupitelstva dle volebního nového zákona.
Dne 15. června 1919 vykonány volby do obecního zastupitelstva obce Šumic dle nového
volebního řádu. Volební právo vykonávali všichni muži i ženy ve věku od 21 – 60 letpovinně, přes 60 let dobrovolně. Voleno v naší obci dle dvou kandidátních listin: čs.
socialistické a lidové s agrární sdružené. Všech volebních lístků odevzdáno 674, (294 muž. a
380 ž.), z nichž za neplatné prohlášeno 12, takže platných lístků odevzdáno 662. – Poněvadž
dle počtu obyvatelstva zdejšího (do 1500 hlav) připadá na naši obec 18 členů obecního
zastupitelstva, jest dle vzorce 662: (18+1)= 34 16./19 = 35 volebním číslem.
Čs. strana socialistická obdržela 313 hlasů, čs. lidová s agrární 349 hlasů. Dělíme-li počet
obdržených hlasů volebním číslem (313:35=8) – (349:35=9), obdržela čs. strana socialistická
8 mandátů (a 4 náhrad.), čs. lidová s agrární 10 mandátů (a 5 náhradníků).
Dle toho zvoleni do obecního zastupitelstva obce Šumic
a.) z čs. strany socialistické:

b.) ze čs. strany lidové s agr.:

1. Dvořáček Jan, rol. a zedník, č. 64,

1. Vaculín Jan, rol., č. 60

2. Trylč Vilém, učitel, č. 93.,

2. Sliva Jan, " , č. 43.

3. Synčák Josef, rol., č. 191

3. Březovský Jos., farář, 29.

4. Pilka frant., zedník, č. 116.,

4. Plášek fr., rol., 64.

5. Tlach Leopold, " , č. 255.,

5. Mudrák fr., " , 24.

6. Hřib frant., " , č. 21.,

6. Tlach Mik., " , 84.

7. Volařík Matěj, " , č. 33.,

7. Kůdela Josef, " , 77.

8. Ulek Jan, rolník, č. 75.,

8. Hasoň Tom., " , 87.

(náhrad.: 9. Kůdela Jan, 58.,

9. Šojdr Martin, " , 80.

10. Jančařík Jan, 61.,

10. Synčák Alois, " , 133.

11. Synčák fr., host. Č. 128.

11. Gajdoš Ant., " , 107.,

100

12. Dvořáček Jos., zed. č. 2.)

12. Hasoň fr., " , 169,
13. Hřib Jan, "

74,

14. Šojdr Jan, kovář, č. 234.
15. Šidlo Jan, rol., č. 134.)
V prvním sezení nově zvoleného obecního zastupitelstva ze dne 12. července t. r. (!)
vykonána volba obecní rady (dle znění nového zákona měla býti obecní rada zvolena 8 dní po
volbě do obecního zastupitelstva; že se tak nestalo, zaviněno asi nedopatřením dohlédacího
úřadu, ježto přece nebylo podáno zcela žádných námitek.
Výsledek volby obecní rady byl tento:
Starostou zvolen:

p. Jan Sliva, 43., lid. s agr., nar. r. 1873,

I. náměstkem starosty:

" Jan Dvořáček, 64., soc.,

II.

" Martin Šojdr, 80., lid. s agr., " 1873,

"

"

:

"

1878,

I. radním …………..:

" Josef Synčák, 191., soc., "

1879,

II.

"

…………..:

" Jan Vaculín, 60., lid. s agr.,

" 1870,

III.

"

…………...:

" frant. Hřib, 21., soc.,

"

1885.

Úprava učit. platů dle 4 tříd stát. úředn.
V Národním shromáždění v Praze dto odhlasován zákon o úpravě učitelských platů dle
čtyř tříd státního úřednictva (XI., X., IX. A VIII.), dle něhož postaveno učitelstvo na roveň
státních úředníků, čímž konečně vyhověno mnoholetému marné – volání jeho. Paritní zákon
tento se zpětnou platností od 1. listopadu 1918 potvrzen panem presidentem republiky
československé T. G. Maarykem 23./V. 1919.

Drahotní doplatek za rok 1918.
Výnosem okresní školní rady v Uh. Brodě ze dne 27. listopadu 1918 č. 2271. dodán
rozvrh doplatku na drahotní příspěvek pro zdejší učit. sbor:
Antonín Vaněk, řídící učitel, obdržel

2656 K

Vilém Trylč, učitel,

"

1654 "

"

961 "

-

Bohumil Balíček, " , -

Marie Kremlová, učitelka, obdržela

642 "

Štěpánka Doležalová, zat. ",

"

293 "

Marie Bachůrková, " ind. ",

"

38

"

*

Drahotní přídavek na rok 1919.
Pro měsíc leden roku 1919 poukázan drahotní přídavek výnosem berního úřadu v Uh.
Brodě ze dne 28. prosince 1918, č. 2193:
Antonín Vaněk, řídící učitel, vyfasoval…………………….338.- K
Vilém Trylč, učitel,
Marie Kremlová, učitelka,

212.- "
85.16 "
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Štěpánka Doležalová, zat. ",

45.66 "

Božena Viceníková, " " ,

45.66 "

Marie Bachůrková, " ind " ,

45.66 "

Takto pobíral zdejší učitelský sbor drahotní přídavky po 5 měsíců, t. j. do konce měsíce
května 1919.- Výnosem okres. školní rady v Uh. Brodě dto 5./6. 1919, č. 1434, poukázán
Národním Shromážděním povolený drahotní příplatek a scházející obnosy doplaceny. Pro
zdejší učitelský sbor rozvržen drahotní i s doplatkem pro každý další měsíc r. 1919 takto:
Antonín Vaněk, řídící, obdrží měsíčně 458 K drah. př.,
Vilém Trylč, učitel,

"

"

277 K "

",

Marie Kremlová, učitelka, "

"

133 K "

",

Štěp. Doležalová,

,"

"

101 K "

",

,"

"

101 K "

",

Marie Bachůrková, " ind. ", "

"

161 K "

",

"

Bož. Viceníková, zat. "

Nákupní přídavek za r. 1919.
Nákupní přídavek učitelstva za r. 1918 propadl, na r. 1919 jest povolen a záloha naň byla
vyplacena dne 9. září 1919.
Antonín Vaněk, řídící, obdržel…………..2960 K
Vilém Trylč, učitel,

"

………...1880 "

Marie Kremlová, učitelka, "

………...1000 "

Štěp. Doležalová, učitelka, "

………… 720 "

Bož. Viceníková, zat. učitelka, " ………… 720 "
Marie Bachůrková, " ind. "

, …………1520 ".

Osevní statistika katastralní obce Šumic.
Dne 21. května 1919 počato se soupisem orné půdy za účelem zjištění, čím oseta nebo jak
jí užito dle stavu hned po skončení jarního osevu r. 1919.
Statistika (obecní přehled) vyhotoven trojmo: koncept zůstal v obci, opis a čistopis zaslán
okresnímu hejtmanství v Uh. Brodě. Osevním komisařem jmenován Antonín Vaněk, řídící
učitel, jenž si přibral k výpomoci p. učitele Trylče, poněvadž kotár šumický je velmi rozlehlý,
aby soupisné práce v určeném termínu (do 10. června t. r.) mohly býti skončeny.
Výsledek soupisu byl tento:
Počet zdejších hospodářů majetníků v katastru vedených bylo 272, nájemců 5, nečítajíc
malorolníky – přespolních bylo: 139 hosp. majitelů a 7 nájemců. Úhrnem bez malorolníků
411 hosp. maj. a 12 nájemců.
Hlavní snáška vykazuje:
Celková rozloha: 1570.93 ha (A.) domácí 1421.10 + B.) přespolní 149.83)
Z toho: luk 64.83 (A. 62.33 + B 2.50), zel. zahrad 0.24 (A 0.24 + B = 0)
ovoc. zahrad 30.93 (A. 30.63 + B 0.30) – pastvin 485.94 (A 473.77 + B. 12.17)
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lesů 130.14 (A. 69.59 + B 60.55) – močálů 0.51 (A 0.51 + B = 0)
stavební plocha 77.- (A 76.69 + B 0.31). Orná p = 781.34 (707.34 + 74.-)
Orná půda vydala v ha:
pšenice ozimé

A. 113.95

+

1.10 "

1.10

+

0.10 "

-

0.10

69.94 "

64.50

5.44

0.20 "

0.20

-

0.60 "

0.60

-

42.62 "

35.60

7.02

137.02 "

128.77

8.25

13.91 "

11.34

2.57

čočky

0.02 "

0.02

-

vikve

2.95 "

2.95

-

číčeru

0.06 "

0.06

-

směsky

1.18 "

1.18

-

máku

0.06 "

0.06

-

konopí

0.37 "

0.35

0.02

zemáků ranných

0.29 "

0.29

-

55.17 "

49.06

6.11

1.95 "

0.15

1.80

"

:

jarní

špaldy
žita (rži) ozim.
" jarního
ječmene ozim.
"

jarního

ovsa
souržice

"

pozdních

cukrovky
krmné řepy

121.45 ha

-

B.

7.50
0.10

17.09

A.16.25

1.81

1.79

0.02

116.54

98.14

18.40

jetelových směsek

12.89

7.43

5.46

střídavých luk

39.83

37.88

1.95

čistého úhoru

144.03

135.50

8.52.

zelí
jetelů

+ B.

0.84

*

Povodňová katastrofa – dne 8. a 9. července 1919.
V úterý, dne 8. července 1919 po poledni – asi ke 2. hodině snesla se nad Šumicemi
bouře, jež vyvrcholila v silnou průtrž mračen spojenou s krupobitím; kroupy byly zvící
holubího vejce, ale na štěstí padaly dosti řídce. Za to bylo pozorovati náhlé stoupání vody a
v brzku rozletěla se Šumicemi poplašná zpráva, že »Ovčírka« se rozvodnila a působí v
„Kutech“ pravé spousty. A skutečně: v Kůtech, kde by byl nikdo neočekával přívalu vody,
bylo zle, tak zle, že občanu p. Pilkovi, č. 84. utonul do vozu zapřažený vůl ve vlnách náhle
rozvodněné Ovčírky, jež si zvolila jiný tok a to plnou ulicí Kůtů. Voda stoupala vůčihledě i
v Olšavě, takže jí profil mostu sotva stačil. K večeru počala voda konečně klesati. Každý si
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oddechl a měl za to, že veškeré nebezpečí minulo, ačkoliv z vlaku přijíždějícího z Vláry
vojáci nás varovali, že přijde ještě druhá voda – mnohem horší. Přes to že varovné hlasy
nalézaly málo víry, ustanoveny stráže noční a lid všecek bděl.
Později večer ohromilo nás poznání, že voda nejen nepřestala klesat, nýbrž naopak jí
rapidně přibývalo. Noc přikrývala blížící se hrůzu temným závojem mraků, z nichž valily se
celé proudy vod. S utajeným dechem pozorovali jsme přecházení nočních stráží s hořícími
pochodněmi na »Suchém řádku« a bučení dobytka poučilo nás, že je tam zle. Co se však děje,
nikdo určitě nevěděl, poněvadž každý hleděl chrániti sebe, svůj dům, svou rodinu.
Zatím voda rostla a rostla. Bylo patrno, že i u nás třeba učinili proti vodě nějaká opatření,
neboť voda se již drala na dvorek. Především bylo třeba zachránit zemáky ze sklepa. Sotva že
se tak stalo, spěchali jsme přenésti vepře do bezpečí. Jen jen, že jsme tak učinili – voda rostla
vůčihledě a poplach venku se vzmáhal; netrvalo dlouho, a celé proudy vody jako vodopád
vylévaly se ze dvorka oknem do sklepa. Kuchyňské světlo zrcadlilo se ve vodě rozlité a
proudící mezi školou a »Podfářím« či „Malou stranou“ celou šířavou. Bylo zle, opravdu zle –
a noc na krku. Nikdo nespal, všude v oknech světla a na Suchém řádku přes tu chvíli
plápolala a mihotala se světla rudých pochodní. Dětský pláč, křik a bučení převáděného
dobytka, hukot a šplouchání vody rušily ticho noční.

K 11. hodině voda přestala stoupati, takže blízko půlnoci jsme šli spat v naději, že
nebezpečí minulo………Voda zůstala v téže výši (u nás na dvoře asi ¾ m vysoko). Až do
rána, teprve po 4. hodině náhle počala klesat, takže se ztratila brzy i ze dvora. – Než déšť stále
se valil z hustých mračen.
Z rána 9. července asi o ½ šesté hodině náhle kdosi venku zvolal poděšeně: „Tatínku, ide
druhá !!! …..Hluk, zmatek, zděšení a křik šíří se po celé obci. Všecko je na nohou, a voda
znova rapidně stoupá a valí se z Olšavy do dědiny. Hrozný je pohled z učíren v 1. patře naší
školy na vodu valící se po vesnici jako vlny rozbouřeného moře unášející vše, co jí přijde do
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cesty: dřevo, klády, slámu, seno s luk, vyvrácené stromy, trámy, bečky, ploty, - ó, Bože,
pomoz.- co to bylo?.....kolébka, stůl, lože s peřinami……..- ó, už je opravdu zle, musí slabý
člověk s hrůzou uznati…..To už není pouhé divadlo, to už je tragika smrti………..
V tom hrozný praskot a dunění vzdáleného hřmění a zas a zas! To, Bože, řítí se lidská
obydlí v trosky. A voda nejen neklesá, ale znova náhle ještě stoupá, neboť dosud aspoň po
silnici a u domů proti škole bylo možno přecházeti, nyní i tam valí se proudy rozbouřených
vln hledající novou cestu. Ozýval-li se dříve zmatený hluk, přebíhání lidí spějících na pomoc
ohroženým – nastalo náhle hrobové ticho…..
Voda přerušila všecko spojení. Každý nyní myslil jen na ochranu svého majetku. Tento
hrozný stav, zatím co na všech stranách v malých přestávkách zaznívalo příšerné dunění
hroutících se budov, domů obytných, chlévů, stodol, trval až skoro k 10. hodině dopolední,
kdy voda náhle opět opadala. Také přestalo pršet.
Jakmile se voda počala stahovati v omezené proudy, kde kdo spěchal shlédnout nadělané
spousty. Zase ozýval se se všech stran nářek srdcervoucí -; neboť dle zběžného pouze odhadu
půl obce leželo u troskách.
Ihned sestoupil se pomocný komitét, jenž bez pobídky počal pracovat. Vyslány telegramy
na okresní hejtmanství, na místodržitelství a do Prahy Národnímu shromáždění o katastrofě
povodní, jíž zdejší obec postižena dne 8. a 9. července t. r. – Jakmile pak byl umožněn přístup
k obytným stavením, (když se totiž voda vtěsnala do svých břehů) sepsány poškozené domy,
což vykonali pp. Sliva Jan, Vaculín Jan a p. učitel Trylč Vilém, zatím co řídící učitel Antonín
Vaněk rozesílal písemné prosby na okolní obce o rychlou pomoc zdejším trosečníkům,
z nichž některým voda vzala naprosto vše, takže zachránili holé životy. Pomoci té bylo
nanejvýš potřeba.
Také úřady ukázaly nevšední účast na neštěstí naší obce. Již na sobotu (12./7) ohlášena
komise k vyšetření škod. K 10. hod. dopolední přijel automobil, jenž zastavil na začátku obce,
kdež ohlášenou komisi očekávalo obecní zastupitelstvo. Vítali jsme pana sekčního šéfa
(místodržitele) J. Černého, jež doprovázel pan vrchní státní inženýr Mrkva z Uh. Hradiště,
pan okresní hejtman Stříž a zástupce tisku z Brna.
Při komisionelním šetření vyslovili se jmenovaní pánové, kteří již jinde shlédli spousty
touto povodní způsobené, že Šumice jsou na tom nejhůře a přirovnali zdejší katastrofu velmi
případně k zemětřesení v Lublani. Zároveň pod tímto strašným dojmem se vzácnou účastí
přislíbili rychlou a vydatnou pomoc.
Komise odjela na to do Bojkovic a do Pitína automobilem, neboť jiným způsobem šetření
nebylo lze vykonati, poněvadž železniční dráha vlárská na mnohých místech porušena, koleje
vytrhány, mosty strženy nebo silně poškozeny jako též v Šumicích samých. – Odpoledne
téhož dne vykonána společná porada zástupců všech poškozených obcí našeho okresu i
okresů sousedních (: z Kunovic, Uh. Brodu, Těšova, Újezda, Luhačovic, Šumic, Nezdenic,
Záhorovic, Bojkovic, Pitína a z jiných a jiných obcí – též ze Zlína) v Uh. Brodě v obecním
domě za předsednictví p. sekčního šéfa Černého a za přítomnosti již jmenovaných: pp.
vrchního stát. inženýra Mrkvy a okr. hejtmana Stříže. Ze Šumic zúčastnili se porady p. p. P.
Josef Březovský, farář, - Ant. Vaněk, Vilém Trylč, Jan Slíva a Vaculín Jan.
Po návratu z Uh. Brodu večer vykonána volba obecní rady na jiném místě již
vzpomenutá, která za stávajících okolností byla již nejvýš potřebná.V následujících dnech skoro ob den konána nová a nová komisionelní šetření, a nové a
nové vzácné návštěvy poctily naši nešťastnou obec. Mezi jinými dostavili se též p. ministr
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veřejných prací Hampl, mons. Dr. Jan Šrámek, p. přísedící Sotolář, vrchní účet. Rada
Kratochvíl, zem. staveb. rada Horák, posl. Dr. Stojan a j…
Pomoc od obcí očekávaná počala se scházeti za několik málo dní po katastrofě.
Na prvním místě sluší zaznamenati pomocnou akci vojenského Červeného kříže z Uh.
Brodu, jehož předseda pan berní Nagl, provázený několika pány a dámami, po dressině
převezl potraviny všeho druhu ve značném množství – první to pomoc pro zdejší hladovící
děti.
Z obcí přispěly první Prakšice již 14. července t. r. k umírnění nastávajícího hladu
zaviněného tím, že jednak životní zásoby zničeny, jednak odplaveny, jednak ani nebylo, kde
vařit, za to však bylo nezbytně třeba pokračovati v zachraňovacích pracích, což se i dálo až
téměř do vysílení.
Obec Prakšice zaslala 8 pytlů mouky asi 400 kg zemáků a 22 ½ pecna chleba, což ihned
odpoledne trosečníkům rozdáno. –
Dne 15. července dovezeno do Šumic nákladním automobilem vojenským 40 pytků (3000
kg) režné mouky, která dne 17./7. mezi lid rozdána zdarma.Částkov dodal 20./Z. 4 měchy mouky, 4 měchy zemáků a 2 pecny chleba.Pašovice – 21./7. : 4 měchy mouky, 4 měchy zemáků, 1 pytel rži a 9 pecnů chleba.Újezd – 22./7.: 11 pecnů chleba, 2 pytle zemáků, 2 pytle a 2 trochy mouky.Těšov – 22./7: 10 měchů zemáků, 6 ½ měchu a 2 bednice režné mouky, 1 měch a 1
bednici ječné mouky, 1 ½ měchu žitné mouky a 5 ½ pecna chleba.Vlčnov – 22./7.: 17.10 q ječmene, 4.30 q rži, 29 kg mouky míchané, 60 kg zemáků a na
penězích 654 K.Lhotka – 22./7: 172 kg ječmene, 247 kg rži, 46 kg žita a 47 kg mouky; na penězích 12 K.Bánov – 22./7. t.r.: 266 kg rži a žita, 41 kg ječmene, 61kg režné a 36 kg žitné mouky, 71
kg zemáků.
Suchá Loza – 22./7. : 200 kg žita, 152 kg rži, 38 kg ječmene, 18 kg mouky, 34 kg zemáků
a 4 pecny chleba.
Nivnice.- 23./7.: 175 kg mouky žitné, 353 kg m. režné, 163 kg m. ječné, 132 kg žita, 365
kg rži, 304 kg ječmene a 37 pecnů chleba; na penězích: 50 K
Hradčovice: 24./7 : 3 pytle rži, 3 pytle ječmene a 1 pytel mouky.
Drslavice: 24./7.: 1 měch a trochu mouky, trocha žita, 2 měchy zemáků, 2 měchy rži, 2
měchy ječmene.
Maršov: trochu rži a trochu mouky.
*
Školním dětem ze Šumic, jichž rodiče povodní mnoho utrpěli a při tom i chudí jsou,
darovali lázeňští hosté z Luhačovic za návštěvy zde – 100 K, z nichž polovice ( t. j. K 50.-)
ihned věnována na zakoupení prádla pro děti nejnešťastnější.
K témuž účelu zaslal pan Rudolf Soukup, báňský úředník na Mariánských Horách, správě
školy jako úspěch stolové sbírky………………………………100 K
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Za pohřbu p. nadučitele v. v. františka Kremla dne 25 září t. r. darovala zdejším školním
dětem jistá paní, přítelkyně rodiny zesnulého, a do rukou správce školy zdejší odevzdala
»místo věnce« …………………………100 K od rodiny Haluzických.*

Stavební ruch.
Zatím počal se též vzmáhat stavební ruch, jenž se zatím jevil pouze v odstrańování rumu
a trosek. Žně byly přede dveřmi a pro obilí nebylo místnosti, poněvadž přes 30 stodol se buď
úplně sesulo neb aspoň silně bylo poškozeno.
Dne 23. srpna pan vrchní stát. inženýr Mrkva, jenž tentokráte navštívil naši obec i se svou
chotí, uvedl k nám pana stavitele Macha, jemuž správce školy Ant. Vaněk nabídl 1. poschodí
nové školní budovy (-kterého se pro nedostatek učitelských sil k účelům vyučovacím zatím
nepoužívalo) – k obývání a pro stavební kancelář, což tento s díkem přijal a hned se tam
zařídil. – Jiného obydlí prozatím ani nebylo.
Pan stavitel Mach zahájil své práce vyměřením míst pro stodoly a mohlo se ihned počít se
stavbami několika stodol, pokud zásoby cementu a cihel dovolovaly. Od té doby staví se
horečně a stavby rychle rostou. Největší obtíž prozatím působí dovoz materiálu, poněvadž při
naší zastávce nemáme výhybky. Jakmile vlak doveze cihle aj. materiál, dá se znamení
kostelním zvonem, lid nechá všeho a pospíchá skládat s vagonů a vozit, až jest vše sklizeno.
Často dojíždělo denně až 30 i více vagonů cihel, jež musily během 2 hodin býti složeny, aby
nenastalo přerušení pravidelné jízdy – a mimoto byly žně v plném proudu – toť jsou práce
herkulovské. – Při skládání cihel vyznamenaly se i školní děti pilností, vytrvalostí a
trpělivostí.-

Škola asylem trosečníků.
Hned druhého dne po povodní katastrofě otevřel správce školy obě budovy školní všem,
kdož neměli přístřeší, kdož neměli, kam by hlavu položili – a tak naplnily se oba domy
trosečníky. Toliko vrchní třída v nové budově reservována pro nepředvídanou potřebu. Jak již
vzmíněno, nabídnuta p. staviteli Janu Machovi za obydlí, jenž si dal třídu přepažiti deštěnou
stěnou, čímž získal rázem 2 pohodlné místnosti: kuchyň a pokoj. Slečnina světnička (sl. Bož.
Viceníkové) proměněna ve stavební kancelář.
V přízemí nové budovy usadily se 2 rodiny:
Rolník františek Dvořák z č. 24 – a rodina p. Čejky, mistra obuvnického, jenž, sotva se
tam zařídiv, počal ve třídě provozovati své řemeslo.
Ve staré budově školní přízemní učebna (I. tř.) proměněna z nouze: v obecní kancelář,
skladiště a prodejnu všech možných věcí: mouky, obilí, krupice, otrub, jutových měchů,
přikrývek, šatstva, kalikových pytlů, kokosu, konserv, americké slaniny, fazole. – Mimo to
v ní uložen nábytek 2 rodin: pí. Havlíčkové a Švecové.- Ve II. tř. (malé) zařídil se zdejší p.
kooperativ P. Ignác Boxan, přestěhovav se tam se vším svým majetkem. Pan farář P. Josef
Březovský bydlí prozatímně ve světničce slečny učitelky Štěpánky Doležalové.Ve IV. tř. složena kostelní paramenta, která musila býti z kostela přestěhována a
rozvěšena, poněvadž vodou byla zaplavena a silně poškozena. (Za povodně bylo v kostele
tolik vody, že stála nad lavicemi a omývala plochy bočních oltářů….)
Kromě toho hostí tato prostranná třída rodinu p. Jana Jančáře, rolníka z č. 26 – a po
některý čas sloužila i za nocleh tesařům (z cizích dědin). –
Ve III. třídě složen jest farní nábytek a jest zároveň ložnicí z nouze.
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I půdu propůjčil správce školy některým rodinám za sýpku, kamž uloženo jednak
zachráněné obilí – jednak sklizeň letošních žní. (Alois Tomek, č. 153, fr. Kozub, č. 111. Jan
Jančář, č. 26., Kubáň 88.) –
Poněvadž tedy obě budovy naplněny trosečníky a stavba přes horečnou činnost dosud
nepokročila tak dalece, by se rodiny ony mohly buď do svého neb aspoň někam jinam
prozatím uchýlit, požádána okresní školní rada dne 18./8 1919 místní školní radou a správou
školy, by počátek vyučování ve škol. roce 1919/20 z příčin právě uvedených byl poodložen na
dobu pozdější; neníť v ten čas ani jediné místnosti pro vyučování uvolněné.-

Přehledná tabulka o návštěvě školy ve šk. roce 1918/19.
Návštěva

počátkem

školy:

koncem
školního roku 1918/19

Třída

chlapci

děvčata

úhrnem

Třída:

chlapci

děvčata

úhrnem

I.

25

17

42

I.

26

17

43

II.a.

16

32

48

II.a.

13

30

43

II.b.

22

16

38

II.b.

22

16

38

III.a

21

20

41

III.a.

21

20

41

III.b.

18

17

35

III.b.

18

17

35

IV.a

17

25

42

IV.a

15

25

40

IV.b.

32

37

69

IV.b.

19

18

37

Celkem:

151

164

315

Celkem:

134

143

277

*

*
*

Rekonstrukce kabinetu Čs. republiky.
Dne 10. července 1919 sestavena nová vláda slohu prozatímního takto:
Předsedou ministerstva jest: Vl. Gusar,
Ministrem zahraničním:……………………Dr. Beneš
"

vnitra…………………………….A. Švehla

"

financí…………………………… Cyr. Horáček

"

osvěty…………………………… Habrman

"

spravedlnosti……………………. Dr. f. Veselý

"

obchodu………………………… Dr. I. Heidler

"

železnic…………………………. Stříbrný

"

pošty a telegrafu…………………fr. Staněk

"

veřejných prací…………………. Ant. Hampl

"

zemědělství….………………….. Karel Prášek
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"

národní obrany………………….. V. Klofáč

"

sociální péče…………………….. Dr. L. Winter

"

zdravotnictví……………………. Dr. V. Šrobár

"

výživy…………………………… Ed. Houdek.-

Naši invalidi.
Seznam invalidů
ze Šumic.
Jméno invalidy:

Datum
narození:

Způsob
zranění Kde?
nebo nemoci

Bachůrek fr., č. 93.

18 26./4 76.

revma a nervosa

Volařík Aug., č. 147.

18 25./8. 93.

raněn do
šrapnelem

Bartoš fr., č. 90.

18 9./11. 98

na ledviny nemoc.

ital. boj.

Juřeník Leop., č. 121

18 9./11. 98

"

"

"

"

Jahoda Ludvík, č. 144

18 19./8. 88.

"

"

a plíce

Jančařík fr., 186

18 3./10 94.

do chodidla raněn na Soči
granátem

Jančařík fr., 54.

18 15./8. 75.

střelen do
kyčle explozí

Hasoň Tomáš, 87.

18 21./12. 81.

šrapnelem raněn na "
pravém lokti

100%

Dvořák Tomáš, 252.

18 18./12. 87

raněn do
granátem

60%

Dvořáček frant., 243.

18 30./11. 95.

onemocněl na plíce v Jozefově
(v zázemí)

50%

Červenka Josef, 133.

18

ve voj. službě

20%

94.

% invalidity

na
ruské
frontě

nohy

"

100%
40%

"

rus. boj.

levé rus. boj.

kolena "

25%
33 1/3 %
50%
18%
uznán schop.
stráž. služby
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Zakončení škol. roku 1918/19.
Školní rok 1918./19. skončen rozdáním „Školních zpráv“ žactvu tentokráte již 28. června
1919 – a děkovnými Službami Božími v neděli, dne 29./6. 1919.
11. června 1920.
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Školní rok 1919-20.
Začátek šk. r. 1919/20 zahájen 12./12. 1919.
V důsledcích katastrofální povodně z 8. a 9. červnence r. 1919., kdy škola otevřela se
dokořán přístřeší zbaveným trosečníkům, nemohl začátek školního roku položen býti na den
16. září, nýbrž se svolením školních úřadů až do 12. prosince 1919, kdy konečně uvolněny
aspoň 3 vyučovací místnosti – pro sedm tříd a – 5 učitelů.

Stav žactva počátkem školního roku.
Žáků zapsáno:
do I. tř.

22 chlapců

a

17 děvčat

= 39 žáků,

" II. a.) 22

"

"

20

"

= 42

" ,

" II. b.) 16

"

"

27

"

= 43

" ,

" III. a. 22

"

"

18

"

= 40

" ,

" III. b. 17

"

"

18

"

= 35

" ,

" IV. a 18

"

"

18

"

= 36

" a

" IV. b 33

"

"

41

"

= 74

" .

Úhrnem: 150 chlapců

a 159 děvčat

= 309 žáků.

Kromě těchto školou povinných a do zdejší školy chodících žáků zapsáno do »Školní
matriky« ještě 6 žáků, z nichž 1 chodil do veřejné školy obecné v jiném obvodě školním (Hřib
františek, 103 – v Uh. Brodě), 4 navštěvovali vyšších školu (Vlček Cyrill III. tř., 26 – Hasoň
Tomáš, 87. I. tř – frant. Bachůrek II. tř, č. 93 – Stanislav Bachůrek, 93, II. tř. vyšší zem.
reálky v Uh. Brodě) a 1 žák (Mrázek Tom., č. 237.) pro zmrzačení od návštěvy školy
osvobozen.
Z posléze jmenovaných žáků dosáhl Vlček Cyrill dne 30. září 1919 14. roku a proto
z matriky školní vymazán a propuštěn.

Roztřídění.
Vyučování žactva 7 tříd pro nedostatek volných učíren rozděleno 5 učitelům takto:
V I. tř. ujal se vyučování Ant. Vaněk, řídící učitel,
" Marie Kremlová, učitelka,

ve II. a.) ujala "
ve II. b + III. b. "

"

" Božena Viceníková, " ,

ve III. a + IV a "

"

" Štěp. Doležalová,

ve IV b. ujal se

"

" ,a

Vilém Trylč, učitel.

V I.a ve II. a. vyučováno celodenně, v ostatních třídách polodenně. Tento stav trval až do
10. března 1920, kdy nám uvolněna čtvrtá místnost vystěhováním se dvou rodin z přízemní
třídy „nové školy“.
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Částečná úleva.
Od 10./3 20 ponechali si sice učitelé své dosavádní třídy, ale rozmnožili si počet
vyučovacích hodin. Takto vyučováno až do 1. května 1920, kdy žáci dvou posledních ročníků
(IV. tř b.) obdrželi úlevu v návštěvě školy (částečnou) počtem 51 – výnosem okr. šk. rady
v Uh. Brodě, dto 8./4. 1920, č. 777.

Onemocnění učitelky: dovolená.
Od 1. května způsob vyučování opět byl změněn následkem úbytků žáků – úleváků a
onemocnění učitelky Štěp. Doležalové, která si vyžádala napřed 14 denní dovolené, jež jí
později byla prodloužena do konce škol. roku 1919/20 výnosem o. š. r. v Uh. Brodě ze dne
11./5 1920, č. 1075.
I. třída a II. a vyučována svými učiteli nezměněně, za to sl. Božena Viceníková ke své II.
b přibrala si III. a a uč. Vilém Trylč převzal vyučování ve III.b a IV a. – První třída a II. a
vyučovány celodenně, ostatní třídy jednak celodenně jednak polodenně – ve všech pak třídách
použito nejvyššího možného počtu vyučovacích hodin, při čemž vyučování ženským ručním
pracím přeloženo do místnosti I. třídy po skončeném vyučování v této třídě. Takto již
vyučováno až do konce školního roku, který letos trval málo víc než 6 měsíců. Aby i za těchto
abnormálních poměrů dosaženo bylo učebného cíle, bylo všem učitelům vynaložiti všecku
energii a nadlidskou píli až do strhání nervů…..
Doklad: Přepracovanost a onemocnění učitelky Štěp. Doležalové-. a to vážné; jest dosud
léčena v sanatoriu u Jevíčka. (Psáno 30./7 20) Ostatní učitelé cítí rovněž přepracovanost na
svém těle, která již trvá od začátku války až do dneška. – A pro nastávající škol. rok nezdají
se poměry slibovati příznivější vyhlídky: zbývají nám opět jen 4 uvolněné místnosti pro 7 tříd
a 5 učitelů….! Obec není dosud po povodni dostavěna…

Celoroční pobočka při IV. tř.
Při IV. tř. povolena byla celoroční pobočka výnosem zemské školní rady v Brně ze dne
19. září 1919, čís. 2368., intim. Výn. okr. škol. rady v Uh. Brodě dto 19./9. 19, č. 2368. (opis).
s právem vyučovati 7 tříd v 6 učírnách dle osnov pro pětitřídní školy obecné.

Národní a školní slavnosti.
V předvečer 7. března a 7. března 1920 konána školní a občanská slavnost na oslavu 70.
narozenin a jmenin našeho prvního presidenta Československé republiky, T. G. Masaryka –
Osvoboditele. V sobotu (6./3) pořádána ve škole za účasti žactva a přátel dítek i učitelů jejich.
Slavnost zahájil řídící učitel Antonín Vaněk, načež pronesli vybraní žáci různé k slavnosti
přiléhající deklamace před ozdobeným obrazem oslavencovým. Zdařilá tato slavnost
zakončena hymnami »Kde domov můj« a »Nad Tatrou….«.
Večer pořádán slavnostní průvod pochodňový s hudbou a zpěvem, jehož súčastnil se
hasičský sbor zdejší a ohromný zástup mládeže i lidu. Průvod ubíral se od školy celými
Šumicemi směrem k Uh. Brodu a zpět za stálé hudby a zpěvu národních písní až poblíže »lípy
svobody«. Tam promluvil řídící učitel, A. Vaněk, slavnostní řeč, v níž vylíčil stručně
životopis presidentův a objasnil všecku jeho činnost pro osvobození naší vlasti. – Po skončení
řeči zanotila hudba hymnu „Kde domov můj?“, kterou nadšeně zpívalo všecko přítomné
množství.- Slavnost zakončena 7./3. slavnými Službami Božími s hudbou. –
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Před zakončením školního roku uspořádána čistě domácí školní slavnost s přednáškami
učitelů ve svých třídách o významu slavného našeho vůdce husitského Jana Žižky
z Trocnova pro náš národ. –

Sbírky školní.
Dne 20. října 1919 při školní slavnosti »Devátého dětského dne« vykonána sbírka
všeobecná, jejíž úspěch 19.20 K odeslán České zemské komisi pro ochranu mládeže v Brně.Dne 29. května odveden ze sbírky »Letnice mrzáčkům« výsledek její (=55.20 K=)
zemskému spolku pro léčbu mrzáčků v Brně.- a týž den:
»Českému Srdci« v Brně 58 vajec – a 5./6. 20 – 10 K.

Úmrtí nadučitele v. v.
Dne 23. září 1919 zemřel po dlouhé a bolestné nemoci zdejší bývalý nadučitel františek
Kremel. Pohřeb jeho tělesných pozůstatků vykonán dne 25./9. za obrovské účasti lidu všech
tříd společenských, což svědčí o nevšední jeho oblíbenosti. Ku hrobu na zdejším hřitově
doprovodilo jej též mnoho kolégů. Pokoj popeli jeho!

Soupis oseté půdy r. 1920.
Pro letoší soupis oseté půdy a sklizně jmenován opět (bohdá naposledy) řídící učitel,
Antonín Vaněk, osevním komisařem. Za pomoci učitele zdejšího, p. Vil. Trylče, vykonány
veškeré soupisné práce v 1. polovici června t.r., tedy mnohem dříve než v minulých letech,
poněvadž konány soustavně a prakticky. Mimo to konána zimničně tato nevděčná práce, aby
mohla býti co nejspíš odvedena a učitelstvo mohlo se cele věnovati svým školním
povinnostem. – Lid také vykazoval neochotně.

Upisování »půjčky práce.«
Na půjčku práce 4 ½ upsali ze sboru učitelského zde: Antonín Vaněk, řídící učitel, 100 K,
slečna Štěp. Doležalová 100 K, sl. Bož. Viceníková 100 K; půjčky složili u zdejší
Raiffeisenky. Vilém Trylč 500 K a sl. Marie Kremlová…………200 K; oba posléze
jmenovaní uložili půjčku u jiných peněž. ústavů.

Seznam platů učitelstva našeho sboru od 1./1. 1920. dle »paritního
zákona« ze dne 23./5. 1919 a zákona »říjnového« ze dne 7./10 1919. a
novely prosincové 1919.
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hodnostní a stupň

učitele (učitelky)

Od 1. ledna 1920 příslušící služeb požitky
a to:

drahotního
přídavku

Třída

místního přídavku

Služební
vlastnost

služného

Jméno
(rodné a
křestní)

Služné
(adjut
um)

Místní
(aktivní)
přídavek

řídící
učitel

VIII./3
.

III.

učitel

VIII./1
.

III.

IV.

učitelk
a

IX./1.

III.

učitelk
a

XI./2.

učitelk
a

Bachůrková učitelk

Vilém

Trylč
Vilém

Kremlová
Marie

Doležalová
Štěpánka

Viceníková
Božena
Marie

a ž. r.
pr.

Úhrn
em

Dra
hotn
í
příd.

ročně korun

dne 1. ledna 1920

Vaněk

Činov
nický
(funkč
ní)
přídav
ek

VIII.

6804

1791

400

9095

5196

5808

2040

-

7848

3600

I.

4608

1620

-

6228

1632

III.

I.

3108

1092

-

4200

900

XI./2.

III.

I.

3108

1092

-

4200

900

50%
IX./3

50%
III.

50%
VI.

2604

912

-

3516

2202

osob.
př. 100

Připadající příspěvky pro pensijní fond učitelský:

Jméno (rodní a křestní)

učitele (učitelky)

ze zvýšení na
požitcích do
výslužného
započítatelný
ch

20%
příspěvek
jednou
provždy
splatný v 10
stejných
splátkách

z ročního
důchodu do
výslužby
započítatelného
obnosu

roční 8%
příspěvek splatný
v měsíčních
částkách

korun

korun

korun

K

h

Vaněk Ant., říd. uč. VIII./3.

5505

1101

8905

712

40

Trylč Vil., učitel VIII./1.

4060

812

7260

580

80

Kremlová M., učitelka IX./1.

3760

752

5760

460

80

Doležalová M., učitelka XI./2.

2285

457

3885

310

80

Viceníková B., učitelka XI./2.

2485

497

3885

310

80

Bachůrková M, ind. uč-ka IX/3

2755

551

3255

260

40
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Po dlouholetých bojích dosáhlo učitelstvo rovných příjmů se státním úřednictvem, jak
naznačeno v tabelách na předchozí stránce. Zákony ze dne 23. května, 7. října a prosincovou
novelou r. 1919. odčiněna dlouholetá křivda učitelstvu, které teprve nyní může se klidně
věnovati svému povolání bez obav o svou i svých rodin budoucnost.

Volby do Nár. shromáždění.
Dne 18. dubna 1920. vykonány první volby do Národního shromáždění Československé
republiky za plné volební rovnoprávnosti mužů i žen počínajíc 21. dokonaným rokem věku a
ž do roku 60.
V Šumicích kandidovalo 6 (volebních) politických stran: lidová, socialistická, agrární,
německá, státoprávní a sociálně-demokratická.
Výsledek voleb byl tento:
Strana československá lidová obdržela hlasů

385

"

českých socialistů

"

"

196

"

českosl. agrárníků

"

"

64

"

" nár. demokr. (státopr.) "

"

14

"

social. demokratická "

"

8

"

německá

"

1

"

Všech platně hlasujících =

668

K volbě oprávněných osob bylo:
mužů: 363
žen

: 420

Úhrnem…….:783
Z súčastnilo se volby:
mužů: 291
žen : 380
Úhrnem……: 671
Neplatné hlasy byly - 3

Volby do senátu.
Týden po vykonaných volbách do Národního shromáždění provedeny volby do senátu, t.
j. dne 25. dubna 1920. Hlasujících bylo tentokráte méně, protože k volbě oprávněné osoby
byly až 26 loté do 60. roku.
Do senátu postavilo kandidátku 6 politických stran:
Lidová, socialistická, agrární, nár. demokraté a social. demokracie a obchodn.
Čs. lidová strana dosáhla

362 hlasů,

Č. socialisté

150

"

45

"

Čs. agrárníci a domkaři

116

Nár. demokraté

11

"

Soc. demokracie

9 hlasy a

Strana obchodn.

1 hlas
Celkem hlasovalo 578 osob (platně)

(K volbě opráv.

mužů = 290
žen = 367
všech = 657

Hlasovalo mužů = 261
žen = 321
všech = 582

2 obálky prázdné
2 hlasy neplatné ….4+578=582)

Pro oboje volby ustanoven vládním komisařem zdejší řídící učitel Antonín Vaněk.
Členy obou volebních komis byli pp:
Za str. lidovou – členem: Mart. Šojdr 80. – náhrad.: Mudrák fr., 24.
"

" socialist. - "

fr. Jančařík, 54 -

"

" agrární

Cyr. Stehlíček, 129 - "

Tlach Mik., 84.

"

" nár. dem. - "

fr. Bárta, poštm., 70.- "

Tlach Jan, 34.

- "

"

Ulek frant, 75.

Předsedou komise zvolen Cyrill Stehlíček.

Volba presidenta Čs. R. v Nár. shrom.
Dne 23. května vykonalo Národní shromáždění zvolené 18. a 25 dubna formální volbu
presidenta, jímž opět zvolen bývalý president T. G. Masaryk, který téhož dne složil slavnostní
slib na ústavu Československé republiky. Toho dne ozdobeny všecky vládní budovy a školy
prapory v barvách našeho státu.-

Stavba hospodář. Budovy při škole.
Mezi budovami loňskou povodňovou katastrofou zničenými bylo i hospodářské stavení
školní, jehož vnitřní stěny příční se sesuly. Ani venkovní zdi by nebyly obstály, pročež obecní
zastupitelstvo usneslo se tuto bez tak již sešlou budovu odstrojiti a zbořiti a znova účelněji
vystavěti. Stalo se tak na podzim r. 1919. – Nákres navrhl řídící uč. A. Vaněk, ale p. starostou
změněn poněkud: kde v navrženém místě byl chlév, umístěn uhelník a naopak. Než i tak jest
budova nynější mnohem výhodnější, ježto ve starém stavení byl špatný chlév a prádelny
vůbec nebylo. – Budova tedy vystavěna, s omítkou se ještě čeká; ale nevadí, budova aspoň
dobře proschne.-

Pomocná akce ve prospěch povodní z 8. a 9./7. 1919 poškozených rodin.
Po katastrofě povodňové ze dne 8. a 9. července 1919 měla se rychle ustavit pomocná
komise. To se však nestalo, nýbrž všecka starost o poškozence ponechána obecní radě a
starostovi. Porad byla spousta, ale poněvadž každý měl co činit sám se sebou, byl touto
komisí de facto řídící učitel Ant. Vaněk a výpomocnou silou jeho choť. Na těch dvojích
bedrech spočívala všecka pomoc a s ní spojená práce – často velmi nevděčná. Za přední
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povinnost si uložil anebo mu byla jako tajemníkovi uložena. dopsati všude, do všech končin,
odkud bylo lze očekávati pomoc nějakou: žádosti do obcí, na úřady, memoranda a pod.
Účinek dopisů a „zaslán“ do novin a žádostí dostavil se brzy. První pomoc poskytly obce
okolní jednak v obilí, mouce, zemácích, jednak poslaly chléb, jednak i peníze. Začátek byl
slibný.
Později však veřejnost ochladala, až další pomoc v naturaliích úplně uvázla. Byla už
jediná pomoc, do níž postižené obyvatelstvo mohlo skládati své naděje: okresní obilní úřad.
Tento úřad činil, co mohl, a dosud zásobuje nemajetné »nesamozásobitele«, třeba že příděly
daleko neodpovídají skutečné potřebě. Co však do obce přijde, opět jest to řídící učitel a jeho
choť, kterým práce rozdělovací a účtování padne za krk. Od počátku pomcné akce se nedělo
jinak až na malé výjimky, kdy obecní rada ujala se práce, aby ji oběma ulehčila, ale seznavši,
jak jest nevděčná, praskla vším, a škola zůstala opět sama aprovisačním úřadem, do něhož se
ob čas svezl některý ten hrom nespokojenosti….

Pomoc krajanů z Ameriky.
V největší nouzi, když už veškery naděje ve vydatnější pomoc se rozplynuly, ohlásil se
jistý rodák z Bánova, odstěhovavší se před lety do Ameriky, a dotazoval se na spoustu
v Šumicích po katastrofě povodňové ze dne 8. a 9./7 1919, tvrdě, že se zpráva (bez pochyby
novinami) dostala až za oceán. Mezi řádky dalo se vycítiti, že by krajané v Americe usedlí
snad mohli nejakými sbírkami zdejším povodní poškozeným vypomoci. Dopis tento stal se
řídícímu učiteli novou zpruhou k další pomocné akci. Měl za to, že krajané v Americe přispějí
nějakým šatstvem a potravinami, budou-li požádáni.
Vyžádav si od představenstva seznam poškozených, napsal žádost a vylíčil zdejší ubohé
poměry v ní, načež ji zaslal na v dopise naznačenou adressu: „Klub Moravan“, New York,
501 Bast. Street – Amerika.Poznamenávám hned, že seznam přiložený nebyl úplný, ač neúmyslně, poněvadž žádosti
nepřikládal nikdo značnějšího významu. Žádost odeslána před Vánocemi 1919. – Už se mělo
za to, že žádost hozena prostě do koše, ba u nás se na ni docela zapomnělo.Než Amerika nezapomněla. Z jara 1920 došel nový list, tentokráte od tajemníka „Klubu
Moravan“ z New Yorku, pana J. Smejkala, rodáka z Hané, jenž, projevuje vřelou účasť svou i
svých soudruhů dělnických s trosečníky zdejší neštěstím navštívené obce Šumic, sděloval
zároveň, že bude ubožákům co nejdříve zaslána klubem „Moravan“ peněžitá pomoc 800
dolarů, v korunové měně 61.600 K!
Ještě jsme se ani neprobrali z pohádkového překvapení, když tu zdejší poštovní úřad
vyplatil zdejšímu představenstvu plnou sumu 61.600 K současně s novým dopisem s kvitancí,
kterou měli obdarovaní – celým jménem vyjmenovaní – vlastnoručně podepsati a sumu
obdrženou vyznačiti !!!
Nezní to jako v pohádce, kdy americký strýček v nejvyšší nouzi pomohl? Věru, zdá se to
neuvěřitelným, ale pomoc byla tu, jenže nikoliv od strýčka, ale od chudých dělníků, krajanů
vystěhovalých do Ameriky!
Přiložená kvitance, kterou si vyžádal klub „Moravan“ ku podpisu a zpětnému zaslání,
obsahovala tato jména obdarovaných rodin, počtem 32, jež dostávaly rovným dílem po 1925
K:
Zapletal flor.,
Hřib frant.,

č. 9.
č. 17.

Stehlíčkova A.,č. 18.

Švrček Jan,
Pilka Jan,

č. 179.
"

83.

Pavlíčkova Ter., " 1.
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Dvořák frant, č. 24.

Šojdr Frant., "

Vaculín Jan,

Kubáňova M., " 160.

č. 25

82.

Vlček Cyrill, č. 26.

Grajova Ter., " 101.

Brumovský fr., č. 31.

Tlachova Ter., " 208.

Volařík Matěj, č. 33.

Majerova Fr., " 157.

Chromkova Just, č. 38.

Španěl frant., " 193.

Šidlova Teresie, č. 238.

Tlach Vincenc, " 246.

Tlachova B., č. 168.

Bachůrkova M., "152.

Pragrovi sirotci 129.

Dvořák Tomáš, " 252.

Jančářova

185.

Bachůrek Jan, " 82.

Procházkova

232.

Dvořáček Josef, " 2.

Šojdr Martin, č. 80.

Červenka Jan, " 172.

Ulkova Anna, č. 85.

Kokošova M., " 200.

Jak si šlechetný klub »Moravan« výslovně přál, byly peníze v obnosu předem označeném
(1925 K) jen těmto rodinám vyplaceny bez jakékoliv odchylky od přání dárců. Stalo se tak ve
čtvrtek, dne 15. dubna 1920. za přítomnosti starosty, Jana Slivy, který peníze vyplácel, a
tajemníka, Antonína Vaňka, jenž výplatu kontroloval a všem obdarovaným darovací listinu
přečetl.
Oči všech obšťastněných naplnily se slzami vděčnosti k těm, kdož – sami nebohati – ze
svých mozolů přispěli jim tak velkolepým darem na založení nového štěstí…
Při rozchodu prosili řídícího učitele, aby tlumočil nelíčený dík a vřelý pozdrav všem
šlechetným dárcům klubu »Moravanu«, což jim netoliko přislíbil, ale i splnil.-.

Nová vláda.
Dne 23. května ustavena nová vláda Českoslov. republiky. Pan president T. G. Masaryk
jmenoval předsedou nového ministerstva pana Vlastimila Tusara, jemuž svěřil též prozatímní
správu ministerstva Národní Obrany.
Ministrem zahraničí jmenován

Dr. Beneš,

"

vnitra

"

Ant. Švehla,

"

financí

"

Dr. K. Engliš,

"

zdravotnictví a unifikace "

Dr. Vávro Šrobár,

"

pošt a telegrafu

fr. Staněk,

"

sociální péče "

Dr Lev Wintr,

"

školství

"

G. Habrman,

"

železnic

"

J. Stříbrný,

"

spravedlnosti "

Dr. A. Meissner,

"

veřejných prací "

Dr B. Vrbenský,

"
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Později

"

obchodu

"

K. Sonntag,

"

zásobování

"

V. Johanis,

"

zemědělství

"

K. Prášek,

"

bez portefeuile "

Dr Iv. Dérer (Slovensko),

"

zahran. obchodu "

Dr Hotowetz;

"

Nár. Obrany "

Markovič.

Visitace školy.
Dne 11. června 1920 vykonal p. školdozorce, Rudolf Pelíšek, jen krátkou visitaci naší
školy a byl přítomen vyučování v I. třídě. Návštěva jeho měla pouze informativní význam.-

Místní školní rada.
Poněvadž lhůta trvací zdejší místní školní rady dle starého zákona již vypršela, zvolena na
pokyn okresní školní rady, než nový zákon bude vyřízen a uskutečněn, nová místní školní
rada prozatímní starého složení dne 14./2. 1920.
Předsedou zvolen opět P. Josef Březovský, farář.
Místopředsedou "

" p. Hřib frant, rolník č. 17.

Členy m. školní rady zůstali: p. Tlach frant., 34,
Krhůtek Jan, rol. č. 131. a bez volby: Ant. Vaněk, spr. školy.
Náhradníky zůstali: Vaculín Jan, č. 60. a Hřib Tomáš, 103.

Nová povodeň 19 20./6. 20.
Čeho se kdo nejméně nadál, překvapilo uklidněné Šumice v neděli, dne 20. června 1920.
Déšť, který trval několik dní, sesílil ráno, dne 20./6, tou měrou, že „Ovčírka“ za krátko
vystoupila z břehů a v okamžiku zatopila »Kúty« jako loni. Překvapení bylo tak mocné, že
nastal nepopsatelný zmatek a zase stěhování z ohrožených domů jak v „Kútech“ tak i na
»Suchém řádku« i na »Podfáří«. Všecky známky ukazovaly na to, že loňská katastrofa se
může opakovati. A v skutku: Olšava takem „Ovčírky“ tak se vzdula, že jí nestačil profyl
mostu u dráhy, a vylila své spousty vod do dědiny. Každou minutu voda stoupala až do 11.
hodiny před polednem, kdy dosáhla svého vrcholu – potom již klesala. Nebezpečí minulo.
Ačkoliv proudila povodeň vesnicí jako loni, přece jí nebylo tolik; neboť loni byl stav vody
aspoň o 1 až o 1 ½ m výše. Letos neproudila po silnici ani se nedostala na školní dvůr, za to
však ve sklepě bylo vody aspoň na 1 m. Stavení tentokráte nepoškodila nikde, za to však
škody na polích jdou do několik set tisíců K.-

Slety všesokolský a učitelský v Praze.
Sletů všesokolského a učitelského súčastnili se z našeho učitelského sboru p. V. Trylč a
slečny M. Kremlová a Bož. Viceníková. Tato jako „sokolka“ činně. Po sletu všesokolském,
pořádaném ve dnech 27., 28. a 29. červnu následoval slet všeučitelský, který trval do 6.
července 1920. Dle ústních i novinářských zpráv oba slety korunovány plným zdarem a
přispěly znamenitě ku zvelebení jména českého jak doma tak i v cizině.- Protektorem sjezdu
všeučitelského byl sám president republiky Československé, pan T. G. Masaryk, jenž poctil
účastníky sletu – učitele v pravdě kolegiální, srdečnou promluvou, která zůstavila v jejich
duších dojmy nezahladitelné, nejutěšenější vzpomínky pro celý život…-
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Ovoce.
Pěkná pohoda jarní obalila stromy květem. Nebylo stromku, nebylo kříčka, aby se nebyl
honosil aspoň několika květy. Ačkoliv se květy dostavily skoro o měsíc dříve než jiná léta, či
snad právě proto, odkvětly šťastně; ani deštíky ani studené větry květu neuškodily. Plody se
vyvinovaly pravidelně, zavíječů jablečných nebylo mnoho, a tak záhy ověšeny stromy
takovým množstvím plodů, že byla obava, by se stromy nerozlámaly pod tíhou ovoce. Příroda
pomohla si sama: mnoho – víc než polovice – ovoce spadlo, ostatek pak tím prospěšněji se
vyvíjel, takže podzim slibem jara se nezklamal. Ovoce – a to krásného, vyspělého ovoce jest
všude nebývalá hojnost všeho druhu. – A přece tržní cena jeho jest nezvykle veliká, protože
kežaství se rozmohlo jako jedovaté býlí…. 1 kg jablek, hrušek nebo trnek prodává se za 50 až
60 h.-

Včely.
Pohodlné jaro mělo příznivý vliv na pastvu včel a vývoj včelstev. První snůška dle toho
byla uspokojivá a roje průměrně dobré. Než deštivé léto působilo zhoubně na včely. Bude je
na podzim třeba hodně přikrmovat. – Neobyčejně zle dařilo se včelám při loňské zdejší
povodni a po ní; neboť mnoho, přemnoho včelstev se utopilo, bylo odplaveno a pomřelo:
z 182 včelstev v naší obci zazimováno r. 1919 pouze 58, z nich 9 s dílem nepohyblivým a 49
s dílem pohyblivým. Částečnou vinu na takové zhoubě včel nese též vykrádání včelího cukru
přídělového ze železn. vagonů. Dlouho asi potrvá, než se naše včelaření opět vzpamatuje!

Žně.
Loňský podzim (1919) byl mokrý a dle toho oziminy jen jen živořily. Než příznivé jaro
vzpružilo oziminy tou měrou, že vzbudily nejlepší naděje v nadprostřední, někde i velmi
bohatou žeň. Než všecky odhady zklamaly. Rži (žita) a pšenice velmi pochybily, jařiny
vynesly něco víc než výsevek, ale zrno je chudé, seschlé, nevyspělé. Deště stálé uspíšily zně,
které u nás nastaly o měsíc dříve než jiné roky. – Špatná jest letos vyhlídka na aprovisaci!
Maximální cena pšenice a žita ustanovena i s premiemi na 190 K, ale prodává se q i za 1000
K !!! ---

Výstavba povodní zničených Šumic.
Stavba povodní zničených budov pokročila tak daleko, že až na několik případů jsou
všechny pod střechou. Farní budova se právě staví. Dne 26. července počali zedníci faru
bourat a byli hotovi za tři týdny, za dalších 14 dní postavili přízemí až do úrovně. Takový je
dnešní stav (27./8.) Zatím použito skoro výhradně starého materiálu, jehož vykopáno tolik, že
stačil na celé přízemí. Tím se náklad neobyčejně zlevnil, neboť, kdo byl nucen kupovati letos
materiál, musil platit dvojnásobnou cenu. Zbývá vystavěti pouze ještě 3 podkrovní světničky
a stavba fary bude skončena.- Ostatních několik chaloupek v obci bude snad ještě letos
vystavěno a pro příští rok zbudou už jen dodělávky. Už dnes získaly Šumice velmi na
malebnosti. -

Ukončení šk. r.
Školní rok 1919/20 skončen byl dne 30. června 1920 rozdáním »Školních zpráv«.
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Přehledná tabulka o návštěvě školy ve šk. roce 1919/20.

Počet
žactva

počátkem

koncem
školního roku 1919/20.

Třída

Ch.

Děvč.

Úhrn:

Třída

Chl.

Děvč.

Úhrn:

I.

22

17

39

I.

22

15

37

II. a.

22

20

42

II. a

21

19

40

II. b.

16

27

43

II. b.

16

24

40

III. a.

22

18

40

III. a.

20

18

38

III. b.

17

18

35

III. b.

15

18

33

IV a.

18

18

36

IV. a

16

15

31

IV. b.

33

41

74

IV. b.

22

30

52

Celkem:

150

159

309

Celkem:

132

139

271

________ o ________
V Šumicích 27./8 1920.
Ant. Vaněk
spr. školy
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Školní rok 1920/21.
Zahájení škol. roku 1920/21.
Školní rok 1920/21 zahájen dne 1. září 1920 za pohotovosti 5 učitelů (3 muž. a 2 žen.) pro
7 tříd, pro něž zatím ještě nebylo více učíren k disposici než jen čtyři: posud ještě abnormalita
zaviněná povodňovou katastrofou z roku 1919.

Stav žactva začátkem škol. roku.
Žáků zapsáno:
do I. tř.19 chlapců a 21 děvčat

=

40 žáků,

" II.a 23

"

20

"

=

43

" ,

" II.b. 18

"

21

"

=

39

" ,

" III.a 17

"

21

"

=

38

" ,

" III.b 20

"

18

"

=

38

" ,

" IV.a 15

"

19

"

=

34

" ,

" IV.b 28

"

41

"

=

69

" .

Úhrnem: 141 chlapcův a 160 děvčat =

301 žák.

Do »Školní matriky« zapsáno mimo to ještě 11 žáků a to: 10 chlapců a 2 děvče, kteří
chodí do školy mimo zdejší obvod školní: Hasoň Tomáš, Bachůrkovi Stanislav a František,
Havlíček Otakár, Jahoda Ludvík a Šlahora Josef – vesměs do zemské vyšší reálky v Uh.
Brodě; Oldřich a Vladimír Vaňkovi do arc. Gymnasia v Kroměříži, Juřeník Jan a Tlachova
Božena do obecné školy mimo Šumický obvod školní. Jeden žák: Mrázek Josef pro tělesné
zmrzačení od návštěvy školy byl vůbec osvobozen.
Z těchto žáků, kteří zapsáni byli pouze ve »šk. matrice«, vymazáni byli během a koncem
školního roku 1920/21 z Matriky školní tři po dovršení 14 let: Mrázek Josef, narozený 29.
září 1906, Vladimír Vaněk, nar. 21./2. 1907, a Hasoň Tomáš, narozený 18 srpna 1907.-

Uvolnění školy.
Ani letos začátkem školního roku 1920/21 nebyly všechny stávající učírny následkem
katastrofy povodňové z roku 1919 uvolněny, neboť „malá třída“ sloužila dosud za útočiště
pana faráře, dokud farní budova nebyla dostavěna – a horní třída v nové budově školní
obsazena ještě rodinou státního stavitele povodňové akce Františka Macha. Obě učírny však,
aby vyučování nebylo poškozováno, ještě v první polovici školního roku z nařízení školních
úřadů postupně byly uvolněny. Pan stavitel František Mach vystěhoval se kolem 15. října
1920 do nového bytu (k panu Cyrillu Stehlíčkovi, č. 129.), takže po úpravě a vyčištění učírna
odevzdána svému účelu dne 18. října 1920 a hned se v ní počalo vyučovati. – Malá třída
vyklizena během vánočních prázdnin. Počalo se v ní vyučovati hned po Vánocích, t. j. dne 7.
ledna 1921.-
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Roztřídění.
Poněvadž po zahájení školního roku 1920/21 byly k disposici pouze 4 třídy (učírny),
rozděleno učitelstvo takto:
I. třídu reservoval si Antonín Vaněk, řídící učitel,
II.a třída přidělena sl. učitelce Boženě Viceníkové,
IIb

"

Marii Kremlové,

"

"

"

III.a "

"

p. učiteli Vilému Trylčovi a

III.b + IVa "

p.

"

Josefu Šustkovi;

IVb obdržela úlevu v návštěvě školy do 1/11 1920.
Vyučování rozděleno tak, aby každý učitel měl půl dne v tém dni prázdno za účelem
uvolnění své učírny pro třídu pátého učitele. Takovým způsobem bylo postupováno do 18.
října. Od 18. října 1920, kdy vyklizena 5. místnost: horní třída v nové škole, kterou měl
obsazenu p. stavitel, vyučoval každý učitel ve své třídě plný počet hodin. Když pak po 1.
listopadu přišli úleváci, spojeny byly třídy III. a III.b a vyučoval v nich p. učitel Vil. Trylč; ve
spojené IVa + IVb vyučoval p. učitel Josef Šustek.
Tento postup zachován až do vánočních prázdnin jako zařízení provisorní.
Od 6. ledna přibyla šestá učírna, takže vyučování mohlo býti nově upraveno. Každý učitel
měl třídu svou a kromě toho suploval ve třídě III.b – Antonín Vaněk, řídící, vyučoval 2 hod.
silozpytu a 2 hodiny kreslení, učitel Vilém Trylč 3 hod. zeměpisu a 2 hod. psaní, učitelka
Marie Kremlová 4 hod. počtům a 1 hod. přírodopisu, učitelka Božena Viceníková 6 hodin
jazyku vyučovacímu a učitel Šustek Josef 1 hod. tělocviku a ½ hod. zpěvu.Tak vyučováno až do 1. dubna 1921, kdy udělena žákům IV.b. (7 a 8letým) úleva
v návštěvě školy, načež vyučováno od 1. dubna až do konce roku dle téhož rozvrhu hodin jak
vyučováno v období od 18. října do 1./11. 1920.-

Změna v učitelském sboru.
Na místo slečny učitelky Štěpánky Doležalové, která byla ustanovena prozatímně na
Mariánských Horách a ze služby školní na zdejším okresu vyvázána výnosem okr. šk. rady
v Uh. Brodě ze dne 9. září 1920, č. 2104, ustanoven na zdejší škole zatímně p. učitel Josef
Šustek, zatímní učitel z Vlčnova, rodák ze sousedního Újezda, dekretem okresní školní rady
v Uh. Brodě ze dne 18./8. 1920.-

Pobočka při IV. tř.
Při IV. tř. povolena byla celoroční pobočka výnosem zemské školní rady moravské ze dne
10. srpna 1920, č. 23.406, intim. okr. šk. r. dto 21. VIII. 1920, čís. 2027, s právem vyučovati 7
tříd v 6 učírnách dle osnov pro pětitřídní školy obecné.

Jmeniny a narozeniny pana presidenta.
Jmeniny a narozeniny pana presidenta čs. republiky Tom. G. Masaryka oslaveny 7.
března 1921 ve škole přednáškou p. učitele Josefa Šustka, po níž žactvo předneslo vhodné
básně. Slavnost ukončena zapěním národních hymen. – Ten den byl feriální.-
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Slavnost Komenského.
Dne 15. listopadu 1920 oslavena památka arciučitele Jana Amose Komenského
přednáškou p. učitele Jos. Šustka ve škole, provázenou recitacemi básní školní mládeže –
večer pak novou přednáškou zahájen lidovýchovný kurs ve spodní třídě nové školní budovy.
S vyučov. započato až 15./12 20.

28. říjen.
Také 28. říjen, den našeho osvobození, oslaven důstojným způsobem jak ve škole tak i
veřejností.-

Lidovýchovný kurs.
Za oslav Komenského zahájen mnoho připravovaný kurs lidovýchovný, do něhož se dalo
zapsati přes 60 posluchačů neobmezeného věku. Než začátek vyučování pro různé, zejména
technické překážky stále odkládán až téměř do Vánoc. Teprve v polovici prosince vysvětlen
program kursu a s vyučováním započato. K přednáškám přihlásil se ochotně celý zdejší
učitelský sbor bezplatně. Antonín Vaněk, řídící učitel, přednášel počty a měřictví, učitel Vil.
Trylč dějepis, učitel Jos. Šustek zeměpis, sl. učitelka M. Kremlová češtinu, sl. uč. B.
Viceníkova zdravovědu a geologii. – Návštěva přednášek byla z počátku hojná, ale čím dál
tím víc ochabovala, až 8. března vidělo se přednášejícím nejvhodnějším skončiti. Proč? Není
divu: mnozí z účastníků kursu navštěvovali také kurs zednický v Záhorovicích a přímo ze
Záhorovic měli jíti zase do přednášek našich, které počínaly až po ½ 7. hod. večer. Únava
byla větší příčinou ochabování návštěv než snad malý zájem. Pro příště bude snad také
s větším prospěchem, přijímati účastníky určitých hranic věku – nejvýše snad do 20. roku – a
program rozšířiti na 2 roky.Kurs skončen oslavou jmenin a narozenin pana presidenta, přednáškami, recitacemi,
zpěvem a smyčovou hudbou dne 8. března 1921.-

X. Dětský den.
Jako jiná léta vykonána školní slavnost ve prospěch fondu pro sirotky a zanedbanou
mládež a zároveň sbírka, jejíž výnos 98.20 K zaslán pošt. Složním lístkem »České sekci pro
ochranu mládeže v Brně. –

Sbírky.
Za té příležitosti vykonána též sbírka pro „Útulnu dívek“ v Brně; obnos 100 K na
jmenovaný humanní účel odevzdán sl. učitelce M. Kremlové, která jej zaslala ředitelství
„Útulny“. – Žákovská sbírka na Štefanikův pomník vynesla 25 K a na »Červený kříž« - zdraví
lidu – sebráno 20 K. Poslední sbírky 1. chekem poštovní spořitelny – výnos sbírky na
„Červený kříž“ zaslán okres. polit. správě v Uh. Brodě. -

Chudinské knihy.
Od okresní školní rady došly dne 28. XI. 1920, číslo 2958, zdejší správě školy pro chudé
žáky naší školy chudinské knihy: 5 Slabikářů, 2 První početnice a 1 Druhá početnice, celkem
8 knih.
Podruhé zaslala okr. školní rada dne 3. VI. 1921, čís. 1581, 6 knih: 1 První čítanku, 1
Druhou čítanku, 3 Třetí čítanky a 1 Třetí cvičebnici čes. jazyka – vesměs vydání trojdílného.
Všechny tyto knihy opatřeny razítkem školním a zapsány do inventáře chudinských knih.126

Úprava vyučování žen. ruč. pracím.
Pro nadpočetní stav dívek ve II. a III. skupině žen. ruč. prací zažádala správa školy dne
15. ledna 1921, č. 8, o rozdělení žákyň ve 4 skupiny. Povoleno výnosem okr. šk. rady ze dne
23. února 1921, č. 549, pouze v zimních měsících. Remunerace pí. M. Bachůrkové, ind. uč.,
v obnosu 60 K za 2 hodiny nadpočetní za ten čas povolena a poukázána výnosem zem. šk.
rady ze dne 28. V. 1921, č. 18171, (intim. okr. šk. r. v Uh. Brodě dto 8. VI. 1921, č. 1660).

Jednotlivé úlevy.
Na podanou žádost rodičů o úlevu v návštěvě školy v měsících září a říjnu 1920,
vyhověno 56 žákům a žákyním jednotlivým 7. a 8. školního roku výnosem okr. škol. rady
v Uh. Brodě ze dne 23. srpna 1920, čís. 2017. – Letní úleva (od 1./4. – 28/6 21) povolena 47
jednotlivým žákům a žákyním výnosem okr. šk. r. ze dne 26. února 1921, č. 473.-

Sv. biřmování škol. dětí.
V pondělí dne 27. června 1921 udělil nový pan arcibiskup Dr. Antonín Cyrill Stojan,
senátor Nár. Shrom., většině žactva zdejší čtyřtřídní školy svátost biřmování v Uh. Brodě.
Biřmovancům udělena na ten den dovolená. Ostatní žáci měli pravid. vyučování.

Pojištění škol.
Školní budovy nová i stará i s pomůckami a hospodářskou budovou pojištěny proti ohni
dne 6. VI. 1920 do 18. VI. 1921, úhrnnou premií 51.96 K -

Mapa Čs. republiky.
Z nařízení p. předsedy okresní školní rady v Uh. Brodě ze dne 15. ledna 1921, č. 178,
pořízena pro zdejší školu mapa Československé republiky (Machát – Horák) za 250
K s poštou a balením za 264 K.-

Sčítání lidu. roku 1921.
Z nařízení vlády Československé republiky ze dne 30. října 1920, jímž se provádí zákon o
sčítání lidu ze dne 8. dubna 1920, čís. 256 Sb. z. a n., vykonáno v celém státě a tedy i
v Šumicích dne 16., 17. a 18. února 1921 sčítání lidu dle stavu z půlnoci 15. na 16. únor 1921.
Obec Šumice rozděleny na 3 obvody, z nichž každý přidělen zvláštnímu komisaru.
Okresní správa politická v Uh. Brodě na návrh obecní rady v Šumicích jmenovala výnosem
ze dne 31. ledna 1921, č. 2610, pro I. obvod p. Antonína Vaňka, řídícího učitele v Šumicích,
pro II. obvod sl. Marii Kremlovou; učitelku a pro III. obvod p. Viléma Trylče, učitele
v Šumicích.

Šumice mají 1480 obyvatelů
V I. obvodě napočítáno 260 mužů a 300 žen

=

560 lidí,

v II.

"

"

221

"

a 244 "

=

465 " a

v III.

"

"

208

"

a 247 "

=

455 "

úhrnem: 689 mužů – 791 žen =

1480 lidí.

Pro Šumice zdá se výsledek sčítání lidu nepříznivě překvapujícím, jelikož odhadován
počet obyvatelstva daleko nad 1500, ale věc dá se vysvětliti tím, že mnoho zdejších dělníků
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započteno jest jinde, kamž byli před sčítáním lidu odešli na práce. Připočteme-li je a vojíny
vykonávající vojenskou povinnost, jest skutečný počet obyvatelstva obce Šumic mnohem
vyšší (aspoň o 60 hlav). -

Změna škol. orgánu
Od 1. ledna 1921 vychází místo Věstníka Vládního objemný »Věstník ministerstva
školství a nár. osvěty« za roční předplatné 60 K.-

Soupis osevních ploch r. 1921.
Soupis osevních ploch svěřen byl na návrh p. starosty obce dp. faráři P. Josefu
Březovskému. Soupis nebyl tetnokráte nařízen k účelům rekvisičním, nýbrž jen za účelem
docílení spolehlivé statistiky, a přece přiznávka ukázala se – snad jen z obvyklé nedůvěry –
velmi neochotnou.

Zásobování.
Obilní úřady zrušeny a obilí z větší části úplně nevázlo, proti loňsku valně snížen,
poněvadž otevřeny hranice pro mouku cizozemskou. Zemědělci jsou povinni odváděti pouze
60 kg ušlechtilého obilí z 1 ha jím oseté půdy.
Obyvatelstvo republiky mimo samozásobitele samostačné rozděleno na 2 třídy: a.)
s příjmy ročními nad 10.000 K (dle jiných zpráv nad 24.000 K) a b.) s příjmy menšími. Tito
budou z nové sklizně zásobováni moukou levnější (asi 3 K za 1 kg), - oni moukou dražší (za 6
– 8 K za 1 kg.).-

Druhá pomoc krajanů z Ameriky.
Američtí naši přátelé z klubu »Moravan« v New Yorku, kteří již jednou zdejším
poškozencům povodňovou katastrofou z r. 1919 zaslali, jak loni poznamenáno, 800 dolarů,
(v naší měně 61.600 Kč) na děkovný list řídícího učitele Ant. Vaňka a na vřelou přímluvu
tajemníka klubu „Moravan“, p. J. Smejkala, přislíbili novou pomoc, tentokráte sice již menší,
ale přece pomoc, aby se aspoň něčeho dostalo těm, kteří se cítili býti zkráceni.
Šlechetný přímluvce jménem klubu »Moravan« zaslal tentokráte 100 $ (t.j. dolarů), v naší
korunové měně 5 900 Kč za těchže podmínek jako poprve, t. j. aby v darovací listině označení
povodňoví poškozenci poděleni byli rovným dílem. Přání klubu bylo plně respektováno. 20
poškozenců navržených a v darovací listině označených rovně poděleno. Jsou to:
Šidlo Ferdinand, č. 161.

Bartoš Martin,

čís.

4.

Lekšova Františka, " 46.

Surý Martin,

"

5.

Ševeček Josef,

č. 180.

Gajdoš Tomáš,

"

11.

Dvořák Josef,

č. 213.

Jaroš Albert,

" 248.

Dvořák Josef,

č. 146.

Ševečkova Barb., " 15.

Chmela Aug.,

č. 157.

Bachůrkova Marie, " 16.

Němcova Anna, č. 231.

Dvořáčkova Marie, č. 221.

Šmíd Josef,

č. 207.

Jančařík frant.,

č. 186.

Šojdr Josef,

č. 227.

Hasoň Martin,

č. 89.

Jahoda Josef,

č. 122.

Struhař Jan,

č. 79.
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Po vykonaném podělení trosečníků zaslal řídící uč. děkovný list šlechetným dárcům
klubu „Moravan“ jakož i jeho tajemníku, jehož horlivé přímluvě děkovati jest za tak
bezpříkladně vydatnou pomoc po dvakráte. Touto prací pro blaho lidu vyvinula se srdečná
korrespondence mezi řídícím uč. a tajemníkem americkým, který mu zaslal na památku
tableau členů klubu „Moravan“ v národních morav. Krojích a mnoho pohlednic amerických
z New Yorku. – Tento přátelský poměr – bohužel – náhle a neočekávaně jako by byl přeťat,
neboť děkovný list za pěknou vzpomínku vrácen odesílateli jako nedoručitelný…
Bezpochyby se přestěhoval jinam, nebo vůbec se z Ameriky zatím vrátil do vlasti, jak
v listech svých napověděl…Budoucnost snad vše vysvětlí…. –

Změna vlády Čs. rep.
Dne 16. září 1920 padal ministerský kabinet Tusarův demisi. Pan president republiky T.
G. Masaryk pověřil hned na to p. presidenta moravské správy politické sestavením nové vlády
(úřednické). Ministerský kabinet sestavil se takto.
Ministerský předseda Černý jmenován též ministrem vnitra,
Generál Husák převzal ministerstvo

Nár. Obrany,

Gen. Ředitel Dr Fatka

"

"

pošt a telegrafů,

Prof. Dr Brdlík

"

"

zemědělství,

Odbor. přednosta Dr Burger " "

železnic,

Župan Dr Mičura

"

"

pro Slovensko,

Prof. Dr Gruber

"

"

sociální péče,

Pres. tabule Dr Fajnor

"

"

pro sjednoc. zákonod. a org. správní,

Vicepres. Zem. spr. pol. Průša " "

zásobování lidu,

Zdravotní rada Dr Procházka " "

zdravotn. a těl. výchovy,

Dr Beneš

"

"

zahraničí,

Dr Engliš.

"

"

financí,

Prof. Dr Šusta

"

"

školství a nár. osvěty,

První přres. nejv. soudu Dr Popelka "

spravedlnosti,

Dr Hotowetz

"

"

obchodu,

Dr Kovářík

"

"

veřejných prací.
_____________

Pan ministr Průša v 2. polovici ledna 1921 podal demissi, která přijata vlastnoručním
listem pana presidenta republiky ze dne 24. ledna 1921.
Správcem zásobování lidu jmenován ministr orby p. Dr Brdlík. – Ministerstvo financí po
demisi Englišově převzal Hanačík.-

Nově jmenovaní dozorci školní.
Úřední Věstník uh. Brodský, č. 1. r. 1921 přinesl zprávu, že pan ministr školství a národní
osvěty jmenoval na zbývající čásť bězného funkčního období ředitele občanské školy
v Luhačovicích, Františka Vařechu, okresním školním inspektorem pro soudní okres Uh.
Brod a Bojkovice; pan Jan Heralt, ředitel občanské školy ve Val. Kloboukách, okr. škol.
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inspektorem pro soudní okres Valaš. Klobouky. – Takto poprvé rozdělen polit. okres uh.
Brodský na 2 inspektoráty.-

Visitace školy.
Nový pan inspektor, František Vařecha, visitoval zdejší školu dne 25. dubna 1921. Kázeň
shledal dobrou, prospěch uspokojivý a velmi uspokojivý. Návštěvu školy jest zlepšiti.-

Volba zástup. učit. do m. šk. rady.
Poněvadž na zdejší škole působí 6 učitelů, nařídil p. předseda okresní školní rady
výnosem ze dne 27. prosince 1920, č. 3487, volbu 3 učitelů dle nového zákona do místní
školní rady. Volba tato vykonána v domácí konferenci učitelského sboru dne 7. ledna 1921.
Ze šesti odevzdaných hlasů zvoleni byli 5 hlasy tito 3 učitelé do místní školní rady:
1. Antonín Vaněk, řídící, naroz. 1869, bydlí v Šumicích od r. 1917.
2. Vilém Trylč, učitel,

" 1880,

"

"

" " 1903.

3. Marie Kremlová, učitelka, " 1886,

"

"

" " 1909.

Volba zástupců obce do m. š. rady.
Ve schůzi obec. zastup. v Šumicích ze dne 7./4 1921 zvoleni byli do m. š. rady dle § 21.
z. ze dne 6/4 192 jednohlasně:
1. Jan Sliva, rol. č. 43., nar. 1873 – v Šumicích od narození,
2. Vaculín Jan, " č. 60., " 1870 -

"

"

"

,

3. Kůdela Josef, " č. 77., " 1879.-

"

"

"

,

4. Březovský Jos., farář, 29, "1869.-

"

"

5. Dvořáček Jan, zedník, 64, " 1878.-

"

" narození,

6. Hřib františek, " , 21., "

"

"

1885.-

r. 1903,
"

.

Za náhradníky do m. šk. rady zvoleni:
1. Šojdr Martin, rol. 80., nar. 1873 – v Šumicích od narzení.
2. Synčák Josef, rol. 191, " 1879. –

"

"

"

3. Ulek Jan, rol. 75.,

"

"

"

" 1883.-

.

Všichni volbu přijali.

Okres. konference.
Ani letos nebyla konána okresní konference učitelstva politického okresu UherskoBrodského.

Školní veselica.
Dne 5. června 1921 byl pořádán výlet mládeže školní zdejší čtyřtřídní školy a veselica
v zahradě pana starosty Jana Slívy. Pestrá čísla programu s velikou péčí nacvičil zdejší
učitelský sbor. Zpěvy, recitace, hry, výstupy a tělesné cviky střídaly se příjemně se
smyčcovou hudbou ochotníků z Újezda, chvalně známou kapelou Trylčovou“, jež znamenitě
oživovala účastníky veselice. Radostná tato slavnost školní skončena až večer. Možno směle
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tvrditi: vydarila se – a zůstavila jistě v srdéčkách drobotiny hřejivé vzpomínky. – Pro dospělé
skončila veselica až po půlnoci taneční zábavou v hostinci p. Františka Tlacha.

Změna v učit. sboru.
Pan učitel Vilém Trylč hned počátkem škol. roku 1920/21, dne 2. září podal žádost o
uprázdněné místo učitelské v Uhřičicích u Kojetína, svého domova, kdež má stařičkou matku.
Žádost jeho vyřízena příznivě. Dekretem zemské školní rady v Brně ze dne 13. prosince 1920,
č. 36766, (intim. okr. šk. r. v Uh. Brodě ze dne 8. ledna 1921, č. 3391,) Vilém Trylč
ustanoven def. učitelem v Uhřičicích u Kojetína. Místo nastoupí až od 1. září 1921. Má
dokonce naději, že bude přeložen do Kojetína samého a bude bydleti pod svou střechou. – Ze
Šumic odstěhoval se již dne 7. července t. r. – Těžký byl asi jeho odchod z obce, v níž 18 let
působil (od r. 1903 – 1921)!

Změna v okres.
v Uh. Brodě.

politické

správě

Koncem října 1920 povolán byl dosavádní
okres. hejtman Uh. Brodský, místodržitelský
rada Jan Stříž do zemské správy politické
v Brně, a na jeho místo jmenován byl
správcem okr. politické správy v Uh. Brodě –
a počal ještě v posledních dnech říjnových
1920 úřadovati – okresní hejtman Peduzzi.Okresní hejtman Peduzzi byl již jednou
před několika roky (před válkou) v Uh. Brodě
jako okr. komisař.-

Zařazení učitelstva do hodnostních
tříd dle zákona ze dne 9. IV. 1920.
Dle zákona ze dne 9. dubna 1920
vykonáno z nařízení předsedy okresní školní
rady v Uh. Brodě ze dne 12. ledna 1921, č.
130, zařazení učitelstva škol obecných a
měšťanských, pokud se týká našeho
učitelského sboru, od 1. ledna 1921 dle tohoto
od zvolené učitelské finanční komise
zdělaného vzorce:
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Srážky:Nouzová výpomoc vyplácena bude pouze do 31.
XII. 1921. Za měsíc říjen 1920 vyplacena zatím polovice,
(nejméně 200 K) a to podmínečně – (jako záloha). Druhá
polovice vyplacena 1. XI. 1921. (22./10 1921, č. 3108)

Suchý rok.
Podzim r. 1920 byl tak suchý, že rolníci nemohli ani zaset
všecky oziminy. Selo se na dvakrát, hned po žních a potom až
před Vánocemi. Kdo mohl zaset v prvním, vlhčím období, dobře
byl na tom, kdo však sel před Vánocemi do suché země, pochodil
špatně. Obilí v zemi málo klíčilo a mnoho semene zaschlo. –
Zima byla mírná, skoro beze sněhu, což mělo též zhoubný vliv na
vzrůst ozimin. – Jaro až na menší pršky, bylo rovněž suché.
Zemáky špatně rostly – a jest malá naděje na prostřední jejich
úrodu. Obilí zaseté do suché země je řídké a krátké. Slámy bude
málo – zrna nebude také mnoho, ale zdá se alespoň vyspělé, plné.
– Stromy z jara květly hojně, než mnohé květy zaschly. Ořechy,
trnky a durancie odkvetly dobře a slibují hojnou úrodu, ač,
nespadnou-li ještě suchem. Jablek bude něco, hrušek nejméně.

Včely.
Letošní rok byl pro včely velmi nepříznivý. Zima byla mírná a včely se často probouzely,
takže velmi zeslábly. Kdo včely nepřikrmoval, ztratil mnoho včelstev. Jarní pastvy bylo velmi
poskrovnu, medonosné rostliny záhy zasychaly, následkem čehož nebylo ani rojů ani medu
jako jindy.-

Částečný pokles cen.
Následkem hrozného sucha, které trvá již od podzimka 1920 hrozí veliká pohroma jak
lidem tak i dobytku. Pastvy není, sena není, na otavy – nepoprší-li – není vůbec naděje,
poněvadž po 1. senoseči tráva vyhořela do kořenů. Tato kalamita způsobila pokles cen
dobytka nejcitelnější. Krává, která loni prodávána byla za 5000 zl jest nyní za 1200 zl i
levnější. Také cena koní a hříbat velmi poklesla. Jistý občan zdejší na podzim 1920 dostával
za pár koní 60.000 K, což se mu zdálo málo, na jaře byl nucen týž pár prodati za 12.000 K.
Hříbata mají nyní cenu 200 K na pořád proti dřívějším 6000 K ! – Dobytek pro špatné
vyhlídky na jeho zásobení potřebnou pící nelze odprodati leda na zabití, čímž cena jeho nyní
rapidně klesá. Maso hovězí a telecí prodává se dnes za 8, 7, 6 až za 5 K (dříve až za 24 K).
I vepřový dobytek hodně klesl. Před Vánocemi byla párka selat za 680 K, v červenci r.
1921 za 140 K nejvybranější, jinak jsou ještě levnější. Přes to vepřové maso prodává se proti
všem zákazům až 20 K za 1 kg.
Máslo bylo loni průměrně 1 kg za 54 K, letos za 40 K, ale jakosti mnohem horší. Vejce
loni o Vánocích byla prodávána po 1.80 K, letos v červenci po 88 h, mléko udržuje se u nás
v ceně 2 K – 240 K za 1 l.
Pokud se týká textilního zboží, není znamenati valný pokles cen, také kůže málo zlevněla.
Sukno prostřední jakosti prodává se po 110 K za 1 m., plátno za 16 K á 1 m., šifon po 12
K i dráže, košile hotové za 50 K – 90 K podle jakosti; hotový oblek přijde za 600 K až za 700
K prostřední jakosti.
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Botky dámské jsou průměrně za 200 K, trepky kožené za 120 K – v téže ceně jsou asi též
boty pánské.-

Ošacovací akce úřadníků a stát. zaměstnanců.
Pro vysoké ceny textilního zboží všeho druhu, hotového oděvu, obuvi a j. potřeb
poskytnul stát svým úředníkům a zaměstnancům příležitost k nákupu těchto potřeb tak zvanou
»ošacovací akcí« za cenu asi o 30% nižší než v obchodech. Zboží z této akce bylo možno
odebrati buď za hotové nebo na úvěr.
Každá učitelská osoba měla právo odebrati zboží jakékoliv v ceně 1000 K, v rodinách:
manželka za 500 K a každé dítě za 300 K – vše na úřední odběrní knížky. Prodej zboží
v našem případě svěřen: „Nákupnímu a hospodářskému družstvu učitelskému v Uh. Brodě.
Dle výnosu zemské školní rady moravské ze dne 30. XI. 1920, č. 38.858, (intim. okr. šk. r.
v Uh. Brodě 15. XII. 1920, č. 3240,) uloženo všem správám škol, aby počínajíc 1. lednem
1921 strhli měsíčně 1/12 z částky, za kterou k odběru se přihlásivší mají právo z »ošacovací
akce« zboží nakoupiti. –
Zboží po dlouhém očekávání konečně v únoru došlo, něco (lepšího) rozprodáno, ostatní
(špatnější zboží) vráceno. Akce málem ztroskotala, ale obnova její slíbena na podzim 1921.-

Výstavba obce Šumic dokončena.
Stavba obce Šumic, které katastrofální povodní ze dne 8. a 9. července 1919 z větší části
byly pobořeny, spěje k svému dokončení. Státní stavební oddělení v Šumicích hodlá
počátkem měsíce srpna činnost svou zastaviti, poněvadž – až na malé dodělávky, které si
každý sám pořídí, - jest výstavba skončena.-
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Zakončení škol. roku 1920/21.
Dne 28. června 1921 skončen školní rok 1920/21 rozdáním školních zpráv školní
mládeži, při čemž žáci poučeni o chování se v čas prázdnin, které končí dnem 31. srpna 1921.
– Odpoledne vykonal sbor učitelský závěreční konferenci a rozloučil se s p. učitelem
Vilémem Trylčem, který odchází na Hanou.-

Postup do vyšších stup. hodn. tříd.
Během škol. roku 1920/21 postoupili do vyšší hodn. třídy, po případě do vyššího stupně
hodn. třídy:
Antonín Vaněk, řídící učitel, výnosem okres. šk. rady v Uh. Brodě ze dne 10. listopadu
1920, číslo 2609 z VIII. tř 3. stupně do VII./1. stup. od 1. prosince 1920.
Vilém Trylč, učitel, výnosem přes. okr. škol. rady v Uh. Brodě ze dne 19. III. 1821, čís.
829, postoupil ze VIII. tř. 2. stup. do VIII./3. stup. od 1. dubna 1821.
Marie Kremlová, učitelka, výnosem předs. okr. šk. rady v Uh. Brodě ze dne 10. dubna
1921, č. 830., postoupila z IX. Tř. 2. stup. do IX. tř. 3 stup. od 1. V. 1921.*

Přehledná tabuka.

Počet
zactva

počátkem

koncem
školního roku 1920/21

Třída

Chl.

Děvč.

Úhrn

Třída

Chl.

Děvč.

Úhrn

I.

19

21

40

I.

19

21

40

II.a.

23

20

43

II.a.

23

20

43

II.b.

18

21

39

II.b.

18

19

37

III.a

17

21

38

III.a.

16

21

37

III.b.

20

18

38

III.b.

19

18

37

IV.a

15

19

34

IV.a.

12

20

32

IV.b.

28

41

69

IV.b.

19

15

34

Celkem

141

160

301

Celkem

126

134

260

V Šumicích dne 31. července 1921.
Ant. Vaněk
řídící uč.
Viděl:
15/2 22.
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Školní rok 1921-22.
Zahájení šk. r. 1921/22.
Školní rok 1921/22. zahájen ve čtvrtek dne 1. září 1921 za pohotovosti 5 liter. Učitelů (4
muž. + 1 žen.), 1 ind. učitelky a 2 katechetů (P. Jos. Březovského, faráře, a P. Ign. Boxana,
zdejšího kooperatora, který však již 10. října 1921 převzal vyučování sv. náboženství ve
všech třídách, poněvadž p. farář pro vážnou nemoc přinucen vzdáti se vyučování. Později
obdržev dvolenou odejel do Luhačovic na léčení k Dr Šipkovi…….
Dne 18. února odešel i P. Ignác Boxan za kaplana do Dobromělic u Nezamyslic – a na
jeho místo povolán P. Karel Kolář, jmenovaný o něco později provisorem fary, který již dne
21. února 1922 ujal se vyučování katol. Náboženství ve všech třídách zdejší pětitřídní školy
s 2 pobočkami – 12 hod. týdně.) –
Dopoledne 2. září od 10. hod. vykonána obvyklá zahajovací konference.-

Stav žačtva počátkem šk. r. 1921/22.
Žáků zapsáno:
do I. tř.

13 chl.

a

17 děv.

=

30 žáků

" II.a "

18 "

"

16 "

=

34

"

" II.b. "

21 "

"

21 "

=

42

"

" III.a. "

18 "

"

17 "

=

35

"

" III.b. "

16 "

"

20 "

=

36

"

" IV. a "

18 "

"

22 "

=

40

"

" IV.b. "

29 "

"

30 "

=

59

"

Úhrnem:

133 chlapců

a 143 děvčat

=

276 žáků.

Do »Školní matriky« zapsáno mimo to 7 žáků, z nichž 5 chodí do vyššího zemského
reálného gymnasia v Uh. Brodě, 1 do arcibiskupského gymnasia soukr. s právem veř.
v Kroměříži, 1 do vyššího gymnasia v Uh. Hradišti.
Školou povinných dítek bylo tedy letos úhrnem 283.

Roztřídění.
Jelikož žactvo 7. a 8. škol. roku (IV.b.) obdrželo úlevu v návštěvě školy, vyučováno
začátkem škol. r. v 5 místnostech.
V I. tř. ujal se vyučování Antonín Vaněk, řídící učitel,
II. a " přidělena Marii Kremlové, def. učitelce,
II. b. "

"

Josefu Šustkovi, zat. učiteli,

III. a. "

"

Frant. Bártovi,

"

" ,

III.b + IV.a " " Lad. Havelkovi, výpom. " .
IV b. obdržela úlevu v návštěvě školy do 1. listop. 1921.
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Takto vyučováno do vypršení úlevy t. j. do 1./11 1921, načež učitelstvo supplovalo ve III.
b a výpom. Učiteli přidělena IV.a + IV.b.

Jednotlivé úlevy.
V podzimních měsících udělena 46 žákům 7. a 8. šk. r. úleva v návštěvě školy výnosem
okres. školního výboru v Uh. Brodě ze dne 8. srpna 1921, č. 2229.v měsících letních – od 1. dubna 1922 do konce šk. roku opět 46 žákům 2 nejvyšších
stupňů výnosem okr. šk. výboru v Uh. Brodě ze dne 28. února 1922, č. 541.-

Rozšíření školy.
Výnosem zemské školní rady moravské v Brně ze dne 27. listopadu 1921, čís. 41.588
(intim. okr. škol. výboru v Uh. Brodě ze dne 10. prosince 1921, č. 3728) rozšířena zdejší
čtyřtřídní smíšená škola obecná se 2 stálými a 1 zatímní poboč. na školu pětitřídní se 2
pobočkami (1 stálou při IV. tř. a 1 zatímní při V. tř. od 1. IX. 1921. s povolením vyučovati 7
tříd v 6 učírnách.
Roztřídění učitelů zdejší školy zůstalo totéž pouze pojmenování tříd následkem rozšíření
školy pozměněno.
V I. tř vyučoval Ant. Vaněk, řídící učitel,
ve II. "

" -a M. Kremlová, def učitelka,

ve III. "

"

ve IV. 1. " "

Jos. Šustek, zat. učitel,
Fr. Bárta, "

"

,

IV. 2. byla učitelstvem supplována a
ve tř. V a+b spoj. Vyučoval výp. uč. Lad. Havelka.
Takto bylo vyučováno do konce března 1922 (do udělení letní úlevy.). Od 1. dubna 1922.
supplování ve tř. IV. 2. přestalo a výpomocný učitel vyučoval potom až do prázdnin ve
spojených třídách IV. 1 + Va.

Úprava vyučování ž. ruč. pracím.
Výnosem zemské školní rady moravské v Brně ze dne 30. listopadu 1921, č. 44.845,
intim. okr. šk. výboru v Uh. Brodě z 12. prosince 1921, č. 3761. povoleno bylo vyučovati
žačky zdejší školy ve 4 skupinách 12 hodin týdně (v I. stup 2 hod., ve II. skup. 3 hod., ve III.
skup. 3 hod. a ve IV. skup 4 hodiny) od 1. listopadu 21. do 31. března 1922.- Rozvrh hodin
bylo upraviti kromě rozskupení i s ohledem na kurs pro vzdělání ind. učitelek v Uh. Hradišti
na úterek, středu a pátek, aby zdejší industr. Učitelka mohla se v sobotu, v neděli a pondělí
zúčastniti kursu, do něhož se přihlásila.
Remunerace za 2 nadpočetní hodiny poukázána zdejší ind. učitelce Marii Bachurkové
v obnosu 100 K výnosem okr. škol. výboru ze dne 24. června 1922, č. 2296, dle rozhodnutí
zem. šk. r. moravské ze dne 7./6. 22, č. 19.562.-

Změny v uč. sboru.
Zatímní učitelka Božena Viceníkova přeložena výnosem okr. šk. výboru v Uh. Brodě ze
dne 30. VIII. 1921, č. 2481.- do Bojkovic. – Nově ustanoveni: František Bárta, abiturient
učitelského ústavu v Olomouci ( , který maturoval na vyšší zem. reálce v Uh. Brodě, vykonal
přípravný kurs na řečeném učitelském ústavě a podrobil se s prospěchem zkoušce zralosti
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učit.,) ustanoven dekretem okr. šk. výboru v Uh. Brodě ze dne 16./17. 21, č. 2079, zat.
učitelem v Šumicích – a Ladislav Havelka, technik se 2 semestry, výpomocným učitelem zde
dekretem okres. škol. výboru v Uh. Brodě ze dne 30. VIII. 21, č. 2285 – oba od 1. září 1921.
Slečna Františka Zbořilova, def. učitelka na St. Hrozenkově, ustanovená def. učitelkou
v Šumicích dekretem zemské školní rady moravské ze dne 19. prosince 1921, čís. 45.847,
která měla své místo nastoupiti od 1. února 1922, vzdala se místa tohoto z nouze o vhodný byt
v Šumicích. – Bytová otázka, t. j. nouze o byty, která z nepochopitelných příčin všude jest
dosud akutní, ač již dávno jest po válce, za níž přece poměrně dosti značné množství lidstva
ubylo, jeví se i u nás – a přece při výstavbě povodní zničené naší obce nebylo zcela nic
pamatováno na příznivé rozřešení bytové otázky!!!.....

Změna vlády – ministerstvo Benešovo.
Tusarovu vládu vystřídala úřednická vláda Černého, která s různými změnami (min.
financí Rašín, Engliš, Sontag, Hanačík..) vytrvalo do 26. září 1921, kdy pan president Čs.
republiky pověřil dosavádního ministra zahraničí Dra Beneše sestavením nové vlády. Dne 26.
září 1921 jmenováni:
Dr Beneš minister. předsedou a minist. zahraničí,
Černý, presid. zem. správy politické

" vnitra,

Novák, vrchní ředitel bank. úř.

" financí,

Dr Šrobár…………………………….. " školství a nár. osvěty,
Dr Dolanský…………………………. " spravedlnosti,
Novák, ing……………………………. " zahran. obchodu,
Dr Šrámek……………………………. " železnic,
Tučný………………………………… " veřej. prací,
Staněk………………………………… " zemědělství,
Udržal………………………………… " nár. obrany,
Habrman……………………………… " soc. péče,
Vrbenský ministrem veřej. zdravotnictví a těles. Výchovy,
Srba…………."

pošt a telegrafů

Dr Dérer……. "

pro sjednocení zákonod. a org. správy

Mičura……… "

bez portefeule.-

Školní slavnosti a sbírky.
Jmeniny a narozeniny pana presidenta Tom. Masaryka - památka na arciučitele J. Amose
Komenského a památný den vybojované svobody = 28. říjen = oslaveny vhodnými
přednáškami, recitacemi básní a písněmi ve škole. Také pořádán »Dětský den«, za kteréžto
školní slavnosti provedena v obci sbírka, jejíž úspěch = 100 K zaslán složenkou „České
zemské komisi pro ochranu dítek a péči o mládež v Brně“ dne 3. listop. 1921. – Dne 21.
listopadu zasláno 15 K za „Naše domečky“ »Českému Srdci« v Brně. –
Pro zdejší chudé žáky vykonána též sbírka s úspěchem 100 K, za kterýžto obnos
nakoupeno sešitů a per, jimiž chudí žáci, dokud zásoba stačila, podělováni.-

138

Chudinské knihy.
Dne 21/11 1921, č. 3358 zaslal okr. šk. výbor v Uh. Brodě 16 knih (3 Slab., 4 Čít I, 4 Čít.
II a 5 Čít III.) pro chudé žáky. Knihy opatřeny úřed. Razítkem a zaznamenány do inventáře
chudinských knih.

Pojištění školy:
od 11./6 22 – 18/6 23. Smlouva platí do dne 18./6. 1928.

Pro nezvyklé vysoké ceny stavebního materiálu ujednala místní školní rada zdejší
v dohodě se správou školy znovu zvýšiti pojištění školních budov (staré i nové) s učebnými
pomůckami, nářadím a hospodářskými budovami z 30000 K na 70.000 K u „Všeobecné
pojišťovny“ v Brně. – Pojistné v obnosu 207 K včas vyrovnáno. 11/6 22. Čís. poj. 201.444.-

Visitace školy.
Pan okresní školní inspektor, František Vařecha, navštívil zdejší školu dne 15. února
1922, při kteréžto vzácné příležitosti otcovsky učitelstvu poradil a udělil mu vzácné pokyny,
na něž mu učitelstvo musí býti vděčno.- Návštěvu školy a kázeň shledal dobrou, prospěch v I.
tř. velmi dobrý, ve tř. V. 1. a 2. oddělení uspokojivý a ve třídách ostatních a ve vyučování
žen. ruč. pracím dobrý. -

Okr. konfer. učitel. Stoupání cen.
Okresní konference letos také nebylo……….. Očekávaný pokles cen zklamal úplně.
Textilní zboží poněkud polevilo, ale ceny ostatních potřeb stále ještě stoupají. Maso je za 18,
20 K za 1 kg. a řezníci slibují, že bude v dohledné době ještě dražší. (Dnes je 15./7 23)
Cena koní a hovězího dobytka v zimě značně klesla, ale už je zase na postupu. Selata,
která byla loni touto dobou za 140 K i méně za pár, letos v červenci opět stoupla na 500 až
600 K. Obuv jest stále ještě drahá. Zkrátka: věci, kterých se méně potřebuje, polevily, ale jiné
nejen podržely vyšší cenu, ale i stoupají.-

Ošacovací akce.
Ošacovací akce likvidovala, poněvadž zboží jednak neuspokojovalo jakostí, ale bylo i
dražší než v obchodech.-

Snížení nákupních a nouzových výpomocí učitelům.
Národní Shromáždění v Praze vedeno – jsouc snahou „šetřiti“ a v očekávání značnějšího
poklesu cen všeho zboží a potřeb a tím i stoupnutí naší valuty, což prý na jaře všecko „zcela
jistě se dostaví“ – dopustilo se osudné chyby tím, že odhlasovalo „výhodný zákon“ ze dne 21.
prosince 1921, sb. z. a n. č. 450 - §. 2., jímž snižují se učitelům nákupní a nouzové výpomoci
o 20 až 30% od 1. ledna 1922. Činem tím uvrženo učitelstvo zvláště starší s rodinami do
nelíčené bídy a nedostatku. Záhy seznala vláda, která takových výsledků nečekala, že chybila,
pročež jala se znovu řešiti choulostivý problém a snažila se učitelstvu křívdu napraviti. Na
konec jarního zasedání 1922 podala novou předlohu úpravy učitelských platů s obnovením
porušení parity s úřednictvem, ale učitelstvo dosud tápá v nejistotách, kterak mu jeho služné
novým zákonem bylo či bude upraveno. Zatím doufá, že vláda spravedlivě zase urovná, co
„výhodovým“ zákonem prosincovým bylo porušeno. Vždyť přece spravedlnost jest oporou
státu! –
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Volba místní školní rady.
Dne 30. srpna 1921 vykonána volba předsedy a místopředsedy místní školní rady
v Šumicích za účasti místodržitelského koncipisty p. Jaroslava Brázdy.
Předsedou zvolen Sliva Jan…..6 hlasy, místopředsedou Josef Březovský, farář,…..6
hlasy. Zároveň vykonána náhradná volba za jinam přeloženého učitele Viléma Trylče, i
zvolena aklamací Marie Bachurková, učitelka žen. r. pr. Nato všichni členové místní školní
rady i náhradníci vzati do slibu.Nově ustavená místní školní rada na dobu 4 let složena je takto:
Předseda: Sliva Jan – Místopředseda: Jos. Březovský.
Členové míst. škol. rady:
Josef Kůdela, rolník, č. 77.
Jan Dvořáček, zedník, č. 64.
František Hřib, zedník, č. 21.
Jan Vaculín, rolník, č. 60.
Antonín Vaněk, řídící uč., č. 113.
Marie Kremlová, def. uč-ka, č. 86.
Marie Bachurková, ind. uč.-ka, č. 93.
Náhradníci:
Šojdr Martin, rol., čís.. 80.
Synčák Josef, " , čís. 191.
Ulek Jan, rolník, čís. 75.

Zkoušky členů uč. sboru.
Zatímní učitel Josef Šustek se zkuškou dospělosti podrobil se zkoušce způsobilosti
učitelské v období listopadovém r. 1921 před zkušební komisí v Příboře a obdržel dobré
vysvědčení o způsobilosti učitelské ze dne 28. listopadu 1921, č. 101.
Ladislav Havelka, výpomocný učitel zdejší, nar. 1900., vykonal zkoušku dospělosti
učitelské před zkušební komisí v Příboře v květnu (písemní) a červnu 1922 (ústní) a nabyl
vysvědčení dospělosti učitelské v Příboře dne
června 1922, čís.
, načež ustanoven
dekretem okresního školního výboru v Uh. Brodě ze dne 6. července 1922, č. 2406, zatímním
učitelem v Šumicích od 1. července 1922, č. 2406, zatímním učitelem v Šumicích od 1.
července 1922. (Působiti bude zde asi jen do 1. října 1922, neboť uznán byv v dubnu t. r.
schopným ke službě vojenské, nastoupí pravděpodobně toho dne aktivní službu.)

Postup do vyšších hodn. tř. a stup.
Propočítáním služebných let dle zákona ze dne 9./4. 1920 zařazen byl Ant. Vaněk, řídící
učitel, jak již v seznamu o zařazení učitelstva do hodnostních tříd a stupňů ve šk. roce
1920/21 poznamenáno, od 1. ledna 1921 ze VII./1. do VII./2. stup. s dalším postupem od 1./3.
1923.
Def. uč. Vilém Trylč postoupil dne ¼ 21 z VIII./2. do VIII./3.
Kremlová Marie, def. uč-ka, " -a " 1./5. 21 z IX./2. do IX./3.
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M. Bachurková, zat. ind. uč.-ka, "

"

" 1./7. 21 z VIII./2 " VIII./3 50%.

Šustek Josef, zat. učitel, po vykonané zkoušce učit. způsobilosti zařazen z doby
čekatelské do XI. hodn. třídy 1. stup. od 1./9. 1921.

Nemoci.
Ve školním roce 1921/22. řádil ve zdejší obci tyfus a úplavice, které si vyžádaly i mezi
žactvem 2 oběti. Nadaná žačka II. tř. Dvořákova Kristina, č. 24., zemřela 14./12. 1921 na
tyfus a František Pavlíček, žák III. tř. zemřel dne 8. února 1922 na úplavici. – Ostatní žáci
nemocmi navštívení po dlouhém utrpení opět okřáli.-

Doplněk ku škol. kronice z roku 1918/19 =
Poznámky: Dne 21. února 1919 vykonán soupis rakouských válečných půjček za účelem
jich likvidování. – Po převratu páchány spekulanty pochybné pověsti veliké podvody
s penězi, které jsme po manarchii zdědili, proto nařídila vláda kolkování bankovek, což
provedeno 3., 4. a 5./3. 1919, načež okolkované bankovky 7./3. 19 vráceny po srážce 1% za
kolek. – 25./9. 1919 náhle padly rak-uh. Pírové K o 10%, staženy a nahrazeny novými
korunami Československými (Kč.) –

Naše peníze kovové.
Pro nedostatek drobných peněz a ze zkušenosti, že velké spousty železných rak a
uherských 20 h přepašovány byly ze sousedních zemí, vydala vláda v březnu 1922 naše nové
20 h a 50 h. Rak. – uh. 20 h (železné i niklové) padly náhle o 50% a v dubnu 1922 přestaly
vůbec býti platidlem v Československé republice. – V květnu na to vydány také kovové Kč. -

Stavba plotu kolem kostela a školy a zřízení letní tělocvičny.
Katastrofální povodeň ze dne 8. a 9. července 1919 kromě známých nadělaných spoust
zničila i plot kolem kostela i školy. Pro důležitější starosti s výstavbou zbořené obce a pro
neutěšené finance v obci nemohlo býti zatím ani pomyšleno na pronikavé opravy zničených
plotů, až teprve letos rázně věci se ujal velmi zasloužilý, ačkoliv málo pochopený starosta
obce: Jan Sliva, jenž ve schůzi obecního zastupitelstva ze dne 4. června 1922 prosadil, aby
postaven byl plot kolem kostela a školy, ale i aby též zřízeno bylo nejvýš potřebné tělocvičiště
pro potřebu školy. Jednou ranou dosáhl svou důležitých věcí! Objednal potřebné dřevo a
tyčky, najal dělníky, a skoro ve třech týdnech (koncem června a začátkem července 1922)
byly kolosální platy úplně nově postaveny a kromě toho ohrazeno i místo pro vytouženou
letní tělocvičnu, která zřízena z části školní zahrady z části přidaným obecním pozemkem
vyrovnaným až po železnou lávku, vedoucí přes mlýnský náhon od kostela k faře. Jest ještě
jen třeba tělocvičiště upraviti, vyrovnati a opatřiti potřebným nářadím, což při dobré vůli a
známé ochotě ještě během letoších hlavních prázdnin se zajisté uskuteční – a dlouholetým
tužbám tělesné výchovy žactva bude konečně vyhověno aspoň tím nejpotřebnějším.
Jakmile dovolí stavbám příznivější poměry, zamýšlí místní školní rada v dohodě s naším
pro školu obětavým obecním zastupitelstvem rozšířiti školní budovu spojením staré a nové
školy, aby bylo odpomoženo nedostatku učíren, a při tom chce blahovolně pamatovati na
zřízení kryté tělocvičny zimní (ve školní budově), čímž bude dokonáno velezáslužné dílo,
které bude pomníkem hlásajícím všem příštím pokolením ušlechtilou péči otců o zdraví,
blaho a tělesnou výchovu svých dětí a budoucích občanů –
Ploty kolem kostela, školy a tělocvičtě pořízeny tímto značným nákladem:
Tyčky a příčky byly za
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sloupky
práce tesařská
hřebíky
práce kovářská
přeřezování tyček na podél
Úhrnný náklad

Konkurs o místo učitelky v Šumicích.
Okresní školní výbor v Uh. Brodě vypsal dne 18. února 1922, č. 595, místo def. učitelky,
o čemž uvědomil zdejší místní školní radu výnosem ze dne 22. května 1922, č. 1627, zaslal
jedinou žádost: Františky Procházkové, definitivní učitelky ve Štítné, o toto místo, s 10
přílohami s výzvou k podání zprávy, není-li námitek proti jejímu ustanovení při zdejší
pětitřídní škole obecné.
Místní školní rada v dohodě se zdejším obecním zastupitelstvem rozhodla se pro
ustanovení žadatelky bez námitek. – Spisy vráceny na to okr. šk. výboru. -

Suchý rok
Podzimní setí 1921 se zdařilo a slibovalo lepší úrodu než rok minulý. Loni bylo zrno sice
pěkné, ale bylo ho málo, sláma krátká a křehká. Zemáky zklamaly úplně, sklidila se sotva
sadba; pouze v mokřinách byla sklizeň lepší. – Píce pro dobytek byla tak skrovná, že dobytek
prodáván pod cenu z obavy, že ho nebude lze uživiti. – Zima byla celkem mírná, později
dostavily se i deště, ale poněvadž země byla zamrzlá, voda nevsákla do ní a odtekla, takže
jaro bylo velmi žíznivé. Oziminy se tratily vůčihledě. Teprve v červnu a červenci 1922 půda u
nás zavlažena několika vydatnějšími – a hle! tvářnost všeho se potěšitelně změnila. Obiliny se
vzebraly a slibují pěknou žeň – u nás, - z jiných krajů Moravy docházejí naopak smutné
zprávy: na Hané špatná úroda následkem sucha (jmenovitě na Olomoucku) – na Brněnsku
zničená úroda kroupami a povodňovými katastrofami. – Stav zemáků u nás jest dobrý. Sena
bylo sice poskrovnu, ale červencové deště, jmenovitě v druhé jeho polovici, pomohou
otavám. – Ovoce následkem větrů bude asi podprostředně (jablek a hrušek) ovoce
peckovitého bude více. –

Včely.
Pro včely byl tento rok méně příznivý; květiny brzy uschly. Rojů bylo málo – medu
prostředně. I lípy valnou většinou zaschly……

Zakončení škol. roku.
Školní rok 1921/22 skončen dne 28. června rozdáním školních zpráv a poučením žactva
pro prázdniny.Závěreční konference učitelského sboru vykonána 27./6. 22 odpoledne, kdy zároveň
zjištěn postup žactva do vyšších tříd.
*
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Přehledná tabulka.

Počet
žactva

začátkem

koncem
školního roku 1921/22.

Třída

Chl.

Děvč.

Úhrn

Třída

Ch.

Děvč.

Úhrn

I.

13

17

30

I.

14

17

31

II.

18

16

34

II.

18

16

34

III.

21

21

42

III.

21

21

42

IV. 1.

18

17

35

IV. 1.

17

17

34

IV. 2.

16

20

36

IV. 2.

16

18

34

V. a

18

22

40

V. a

16

21

37

V. b.

29

30

59

V. b.

22

22

44

Celkem

133

143

276

Celkem

124

132

256

V Šumicích dne 20. července 1922.
Ant. Vaněk
řídící učitel.
17/2 23.
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Školní rok 1922 – 23.
Zahájení šk. r. 1922/23.
Školní rok 1922/23 zahájen v pátek dne 1./9. 1922 za pohotovosti 7 učitelů literních (5
muž. a 2 žen.), 1 učitele náboženství a 1 industriální učitelky. Po roztřídění a zápisu žactva do
jednotlivých tříd vykonána zahajovací konference zdejšího učitelského sboru.

Stav žactva
Žáků pro školní rok 1922/23 zapsáno:
do I.
II.

chl. 12 + devč. 12

24 ž.

"

20

=

33 "

" 16

+ "

17

=

33 "

IV. 1. " 19

+ "

20

=

39 "

IV. 2. " 17 + "

21 =

38 "

V. 1. " 17

+ "

18 =

35 "

V. 2. " 26

+ "

32 =

58 "

III.

" 13 +

=

Úhrnem: chl. 120 + děv. 140 = 260 žáků.
Školní matrika za rok 1922/23 vykazuje mimo to 7 žáků od návštěvy zdejší obecné
školy osvobozených, kteří chodí do škol středních, a 2 žáky, kteří chodí do škol obecných
mimo zdejší obvod školní. Jsou to:
1. Stanislav Bachurek, nar. 11./9. 1908., chodí do reál. gymn. v Uh. Brodě,
2. Oldřich Vaněk, nar. 23./2. 1909.,

"

" arc. gymn. v Kroměříži,

3. Josef Šlahora, nar. 11./8. 1909.,

"

" reál. gymn. v Uh. Brodě,

4. Ludvík Jahoda, nar. 4./11. 1909.,

"

"

"

"

"

"

5. Jan Juřeník, nar. 30./9. 1910.,

"

" "

"

"

" ,

6. František Bartoš, nar. 13./11. 1910.,

"

" "

"

"

" ,

7. Otakar Havlíček, nar. 17./11. 1909.,

"

"

"

"

" ,

8. Jarmila Havlíčkova, " 3./11. 1911.,

"

" dív. obč. šk v Uh. Brodě,

9. František Hřib, nar. 1./12. 1909.,

"

" chl. "

"

,

" v Uh. Hradišti.

Školou povinných dítek bylo tedy počát.šk. r. 128 chlapců a 141 dívek, úhrnem 269 žáků.
– Z žáků od návštěvy zdejší školy obecné osvobozených žáků vymazáni z matriky školní 3
chlapci, kteří během školního roku dosáhli 14. roku. Výmaz proveden koncem školního roku
t. j. dne 28. června 1923. -

Roztřídění
Jelikož letos v důsledcích „Malého školského zákona“ úlevy v návštěvě školy jak
všeobecné tak i částečně na všech školách všech kategorií byly zrušeny, zahájeno vyučování
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hned na počátku školního roku za příznivých podmínek a za účasti všeho žactva školou
povinného:
V I. tř. ujal se vyučování Antonín Vaněk, řídící učitel,
ve II. tř……………….sl. Marie Kremlová, učitelka,
" III. tř…………………Josef Šustek, zat. učitel,
" IV. 1. tř. ……………sl. Františka Procházková, učitelka,
" IV. 2. "……………….. František Bárta, zat. učitel,
v V. 1. tř…………………Ladislav Havelka, "

" ,

" V. 2…………………….František Hanák,

" .

"

Těchto 7 tříd bylo vyučováno v 6 učírnách, tak že v I., II. a III. tř. dle přiměřeně
upraveného a výnosem okr. šk. výboru v Uh. Brodě ze dne 3./11. 1922, č. 3320, schváleného
rozvrhu hodin vyučování se střídalo ve dvou učírnách.
Takto vyučováno do konce politického roku 1922. Průběhem této doby nastaly osobní
změny.

Osobní změny
Dne 31. září 1922 vyvázán ze služby školní zat. učitel Ladislav Havelka výnosem okr. šk.
výboru v Uh. Brodě ze dne 23. září 1922, č. 3516, za účelem nastoupení povinné vojenské
služby. Dne 1. října t. r. odešel napřed do Znojma, později do Brna.
Na jeho místo ustanoven výnosem okr. šk. výboru v Uh. Brodě ze dne 29. září 1922, č.
2864, výpomocně p. Jiří Pacák, absolvent uh. Brodského reálného gymnasia t. č. v Újezdě u
Luhačovic, a počal vyučovati od 1. října 1922.
Koncem polit. roku 1922 přeložen František Hanák, zat. učitel zdejší, výnosem okresního
školního v Uh. Brodě ze dne 31. prosince 1922, čís. 5016, ze Šumic do Březové. V Šumicích
vyučoval celkem 4 měsíce t. j. od 1./9. do 31./12 1922.
Od 1. ledna 1923 sloučeny třídy V.1 + V2. a přiděleny výpomocnému učiteli Jiřímu
Pacákovi.
Toto roztřídění dle rozvrhu hodin, schváleného od okr. školního výboru v Uh. Brodě ze
dne 23. ledna 1923, č. 132., zachováno až do konce školního roku.-

Sňatky.
Počátkem července 1922. zasnoubil a oženil se Lad. Havelka, svobodný zat. učitel zdejší,
s Ludmilou, svobodnou dcerou Frant. Krmenčíka, řezníka a uzenáře ve Slavičíně. – Sňatek
tento povolen dodatečně výnosem okr. škol. výboru v Uh. Brodě ze dne 2. září 1922, č. 2712.
V sobotu, dne 11. listopadu 1922 vykonán civilní sňatek Josefa Šustka, svobodného
zatímního učitele v Šumicích, s Marií, svobodnou učitelkou v Šumicích, dcerou † Frant.
Kremla, nadučitele v. v., a jeho manželky Barbory. – Žádost jejich o povolení sňatku vyřízena
příznivě výnosem okr. šk. výboru v Uh. Brodě ze dne 9./11. 1922, čís. 4056. -

Úmrtí p. faráře Jos. Březovského
Dne 13. října 1922 zemřel zdejší p. farář, P. Josef Březovský, člen zdejšího sboru
učitelského (katecheta) a dlouholetý předseda místní školní rady. Pohřbu jeho (dne 16./10 22)
mimo ohromnou účast domácích i cizích zúčastnilo se i žactvo, vedeno jsouc svými učiteli. –
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Za dlouhé a bolestiplné jeho nemoci vedl duchovní správu P. Josef Kolář, který již dne 1.
dubna 1922. nejd. arcib. konsistoří v Olomouci ustanoven provisorem fary. -

Osobní výkazy:
P. Karel Kolář
P. Josef Kolář, naroz. 8. listopadu 1885 ve Vlčkové na Valašsku, okr. Holešov,
vystudovav v Kroměříži gymnas., maturoval r. 1905, a vstoupiv nato do bohosloví
v Olomouci, vysvěcen byl na kněze (pausivovav 1 rok pro nemoc) dne 5/7 1910.
Jako novokněz ustanoven kooperatorem v Šumicích od 1. záři 1910, kdež setrval do 1/3
1914, kdy byl přeložen do Mysločovic. Do Šumic vrátil se zase dne 1. února 1922. Dne 1.
dubna 1922 ustanoven provisorem zdejší fary za nemoci p. faráře a po jeho smrti ustanoven
od 15. října 1922 – administratorem téže fary. – Na místo zemřelého p. faráře unvestován P.
Josef Páník, kaplan z Uh. Brodu. –
Když pak nový p. farář P. Josef Páník – ani se ještě do Šumic neodstěhovav – již 17.
března 1923 ochrnutím nervů náhle zemřel, ustanoven P. Karel Kolář opět administratorem
již zatím jako kaplan Uh. Brodský. Z Uh. Brodu dojížděl do Šumic spravovat duchovní
záležitosti a vyučovat ve škole. Poněvadž však to mělo své potíže, ustanoven znovu od 1/5 23
pouze pro Šumice, kdež už setrval až do instalace (8./7. 1923) nového faráře, P. Josefa
Bergera, kaplana z Velkého Ořechova. Od toho dne ustanoven P. Karel Kolář opět kaplanem
v Uh. Brodě.-

P. Jos. Berger, nový p. farář.
P. Josef Berger, nový farář v Šumicích, naroz. 31./7. 1882. ve Starém Jičíně. Vystudovav
na gymnasiu ve Val. Meziříčí a vykonav zkoušku maturitní r. 1904, vstoupil do bohosloví
v Olomouci, kdež vysvěcen na kněze 5./7. 1908.
Jako novokněz ustanoven od 1./8 1908 kooperatorem na Velkém Ořechově, kdež horlivě
působil jako kooperator a 1. kaplan skoro celých 15 roků t. j. až do svého jmenování farářem
v Šumicích. (Investován dne 27. června 1923, do Šumic přesídlil 4./7.; instalován dne 8./7.
1923.-

Fr. Procházková, učitelka.
Františka Procházková, učitelka v Šumicích, narozená v Polešovicích, pol. okr. Uh.
Hradiště, dne 27./8. 1892, svobodná dcera † Jana Procházky, rolníka z Polešovic, a jeho
manželky Jenovefy Dolákové, vzdělávala se v letech 1898 – 1905 na ob. Škole
v Polešovicích, načež navštěvovala měšťanskou školu ve Bzenci v letech 1905 – 1907.
Přípravného vzděláví ku stavu učitelskému nabyla v Přerově (1908-1911) a v Řepčíně (19121914). Zkoušku učitelské dospělosti vykonala v Řepčíně 6. července 1914,č. 28, zkouška
způsobilosti učitelské pro školy obecné v Příboře dne 21. listopadu 1916, č. 37. – Působila:
v Bojkovicích jako výpomocná učitelka od 18/10 1914 do 3/12 1914. (Dekr. okr. šk. r.
12/1914, 2271.) ve Štítné jako zat. uč. od 3/12 14. do 1/10 1917. (Dekr. zem. šk. r. 26/11
1914, č. 3573.) ve Štítné jako def. uč-ka od 1/10 17 – 1/9 1922. (Dekr. zem. šk. r. 12./9 1917,
č. 15633.) v Šumicích ustanovena def. učitelkou dekretem zem. škol. rady v Brně ze dne 21.
srpna 1922, čís. 24.995 od 1./9. 1922.-
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Fr. Hanák, zat. učitel.
František Hanák, zat. učitel v Šumicích, narozený v Chromči u Šumperka dne 16. února
1903, svobodný syn + Frant. Hanáka, rolníka v Chromči, a jeho manželky Františky, rozené
Horáčkové z Chromče, chodil doma do školy obecné od r. 1909 – 1915, načež navštěvoval
měšťanskou školu v Bludově od 1915-1918. – Přípravného vzdělání k učitelství nabyl ve Sv.
Janě u Prahy (1918-1919) a v Olomouci (1919-1922). Vykonav zkoušku učitelské dospělosti
na učitel. ústavě v Olomouci 6. června 1922, č. 2., ustanoven dekretem okr. škol. výboru
v Uh. Brodě ze dne 24./7. 1922, č. 2516, zatímním učitelem při pětitřídní škole obec (s 2
poboč.) v Šumicích od 1. září 1922. – V Šumicích působil pouze 4 měsíce; výnosem okr. šk.
výboru v Uh. Brodě ze dne 31./12. 1922, č. 5016, přidělen obec. škole v Březové. -

Jiří Pacák,
Jiří Pacák, výpomocný učitel v Šumicích, naroz. 19. září 1900. v Příboře, pol. okr. Nový
Jičín na Moravě, svobodný syn Jiřího Pacáka, akadem. Malíře z Velkého Barchova, bytem
v Újezdě u Luhačovic, a jeho manželky Marie, rozené Hlavové z Citolib u Loun, vzdělával se
na škole obecné a měšťanské v Bučovicích na Moravě od r. 1906 – 1912, načež studoval na
reál. gymnasiu v Uh. Brodě od r. 1912 – 1920. Vykonav tamže středoškolskou maturitu 8./7.
1920, č. 14., nastoupil povinnou voj. službu u pěšího pluku č. 34. v Opavě od 30. října 1920
do 30. října 1922. Dosáhnuv hodnosti četaře důst. aspiranta obdržel od 1. – 30/X. 1922
existenční dovolenou. Nato výnosem okr. šk. výboru v Uh. Brodě z 29./9 1922, č. 2864.
ustanoven výpomocným učitelem při pětitřídní škole obecné (s 2 pobočkami) v Šumicích od
1. října 1922. – Demobilisoval 7/11 1922.
Jiří Pacák, vykonav před zkušební komisí na učit. ústavě v Příboře ve dnech 14. – 16.
května 1923 písemní a dne 21. června 1923 ústní doplňovací zkoušku učitelské dospělosti,
obdržel vysvědčení maturitní ze dne 21. června 1923, č. s prospěchem dobrým. – Nato
ustanoven zatímním učitelem v Šumicích dekretem okr. škol. výboru v Uh. Brodě ze 17./7.
1924, č. 2456 od 1. července 1923.

Nová vláda republ. Čs.
Nová vláda. Dne 6. října publikováno vyhlášení nové vlády. Složení její jest toto:
Předsedou vlády jest Antonín Švehla (agr.)
Ministrem zahraničním jmenován Dr. Ed. Beneš (mimo str.),

5

"

financí5…….....

"

národní obrany………..

Fr. Udržal (agr.),

"

obchodu………………

.inž. L. Novák (nár. dem.),

"

pošt a telegrafů………..

Al. Tučný (čs. soc.),

"

unifikace………………

Dr Ivan Markovič (soc. dem.),

"

Slovenska………………

Dr Josef Kallay (úředník),

"

sociální péče……………

G. Habrman (soc. dom.),

"

spravedlnosti…………..

Dr. Josef Dolanský (lid.),

"

školství a nár. osvěty….

Rudolf Bechyně (soc. dem.),

Dr. Alois Rašín (nár. dem.),

Po smrti ministra Dra Al. Rašína jmenová dne 24./2. 23 min. financí inž. Bohdan Bečka.
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"

veřejné práce…………..

Ant. Srba (soc. dem.),

"

vnitra…………………..

Jan Malypetr (agr.)

"

zásobování…………….

Dr Emil Franke (čs. soc.),

"

zdravotnictví………….

Msgre Jan Šrámek (lid.),

"

zemědělství…………..

Dr Milán Hodža (agr.),

"

železnic……………….

Jiří Stříbrný (čs. soc.).

Úprava služ. požitků
Prosincový zákon. – Zákonem ze dne 20. prosince 1922, Sb. z. a nař. č. 394. upraveny
služební prožitky všem úřadníkům a státním zaměstnancům dle 11 hodnostních tříd a 8
rodinných tříd a to: služné, místní přídavek, jednotný drahotní přídavek a přídavek na každé
nezaopatřené dítě. Při tom stanoví zákon nivelisaci přibližnou mírovým poměrům
přiměřenými srážkami z nouzových výpomocí, 8% daní pensijní a osobní daní z příjmu dle
určité stupnice. – Od 1/1 1923 platí se osob. daň z příjmu 50%, od ¼ - 75% a od 1. července
100%, tedy celá osob. daň z př. Základní služné za to zvýšeno o 75% na úkor drahotních
přídavků. Místní přídavek rozdělen na 4 stupně:
Pro Velkou Prahu, 90%, 80%, 70% (venkov). Jednotný drahot. přídavek stanoven pro
každou hodn. tř. a rodinnou třídu zvlášť. Přídavek na každé nezaopatř. dítě stanoven takto:
pro čekatele 900 K, pro XI., X., IX. a pro 3 stupně VIII. hodn. třídy po 1200 K, pro VIII./4.,
VII. a další hodn. tř. po 1500 K na každé nezaopatř. dítě.-

Letní tělocvična
Stavba letní tělocvičny. – Na podzim r. 1922 pořídila místní školní rada ve shodě
s obecním zastupitelstvem pro zdejší školu tělocvičné nářadí do letní tělocvičny již dřívě
upravené a to: rám se 3 šplhadly a hrazdou a bradla; později doplněno kruhy, lanem ku
šplhání a švihadlem – vše nákladem asi 1600 K – Tak konečně splněno dlouholeté přání
učitelů, kteří se marně dovolávali letní tělocvičny a kteří byli takto nuceni bez nářadí cvičit
pouze – na pasinku za dědinou….

Volba místopř. m. š. r.
Náhradná volba místopředsedy m. š. r. – Dne 11. března 1923. vykonána náhradná volba
místopředsedy místní školní rady za zemřelého p. faráře P. Jos. Březovského. Nadpoloviční
většinou hlasů zvolen místopředsedou m. š. rady p. Jan Vaculín – a do místní škol. rady
automaticky vstoupil náhradník, p. Martin Šojdr.-

Konkurs
Konkurs o místo učitele. – Výnosem okr. škol. výboru v Uh. Brodě ze dne 10./11. 1922,
č. 4418, vypsán konkurs na místo učitele neb učitelky v Šumicích. Poněvadž se o místo hlásil
jediný žadatel, ustanoven p. Šustek Josef, zatímní učitel v Šumicích, jako jediný kompetent,
dekretem zemské školní rady v Brně ze dne 30./4. 1923, čís. 10.470/23, def. učitelem při
zdejší pětitřídní škole obecné.-
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Dětské divadlo
Dětské divadlo. – Dne 6. a 7. ledna 1923 sehrály školní děti za řízení p. učitele, Josefa
Šustka, a paní učitelky, Marie Šustkové, pohádku: „Ubrousku, prostři se!“ Hra povolena
výnosem okr. šk. výboru v Uh. Brodě ze dne 1. ledna 1923, č. 5012. – Z čistého výnosu této
zdařilé hry pořízeny byly knihy do žákovské knihovny.

Pojištění školy
Pojištění školy. Školní budovy (stará i nová) s učeb. Pomůckami, nářadím i hospod.
Budovami pojištěny jsou u „Všeobecné pojišťovny“ v Brně – vše na 70 000 K- Premie 207
K vyrovnána 18/6. 1923. (Čís. poj. = 201.444).- Smlouva platí do 18./6. 1928.-

Postup: Frant. Procházková z X.2 – X.3
Postup členů učit. sboru do vyšších stupňů hodnostních tříd. Františka Procházková,
učitelka zdejší, výnosem zemské školní rady v Brně ze dne 24. října 1922, č. 40.179, intim.
okr. škol. výb. v Uh. Brodě ze dne 22. listopadu 1922, čís. 4527, postoupila z X.2 do X.3 a
služební požitky jí upraveny takto:
Služné……….ročně…….4 308.Místní přídavek…"

1 512.-

Drahotní

1 296.-

"

"
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Nákupní

" měsíčně

Nouzová výpomoc "

250.250.-

Ant. Vaněk, řídící, ze VII.2. do VII.3.
Antonín Vaněk, řídící učitel v Šumicích, dle výnosu zemské školní rady v Brně ze dne 19.
března 1923, čís. 8994, intim. okr. šk. výb. v Uh. Brodě ze dne 31./3. 1923, čís. 1099,
postoupil již 1. dubna 1922 ze VII.2 do VII. hodn. tř. 3. stupně; služební požitky mu upraveny
takto:
Od 1./4 – do 31./5 1922:

Od 1. června 1922:

Služné – ročně………………8 700.- K ------------------------------- 8 700.- K
Místní příd. " ……………….2 112.- " ------------------------------- 2 112.- "
Drahotní

" ……………….6 348.- " ------------------------------- 6 348.- "

Funkční

" ………………. 400.- "

Osobní

" ………………. 100.- " }-----------------------------

500.- "

Nákupní

" měsíčně……… 630.- " -------------------------------

900.- "

Nouzový

"

900.-"

"

630.- " -------------------------------

Poplach.
Požárová cvičení. – Ve školním roce 1922/23 vykonána 3 cvičení dle požárního řádu a to:
dne 23. prosince 1922, 24. března a 19. května 1923. Během 2 – 3 minut opustilo všechno
žactvo beze zmatku obě školní budovy. (Žertovná episoda k jednomu letošnímu cvičení
požárnímu.) Cikán z I. tř., nemoha si honem vysvětliti poplach a náhlý útěk ze třídy či bera
věc vážně, peláší též a klopytnuv, natáhl se jak široký tak dlouhý a vzkřikl: „Ježíš, Maria,
hoří!“ Nato hned vylítl na silnici jak zajíc s očima vytřeštěnýma – bez čepice. Venku postavil
se před školu a zděšeně díval se na střechu, brzo-li se začne kouřit…………. Teprve
všeobecný smích ho vzpamatoval.-

Slavnosti školní: Narozeniny p. presidenta republ. Čs.
Školní slavnosti. – Dne 7. března, v den narozenin a jmenin pana presidenta T. G.
Masaryk pořádána na naší škole domácí slavnost prostá, ale srdečná. Promluveno o životě,
působení a významu našeho pana presidenta. Vhodnými recitacemi básní žáky přednesených
slavnost vyvrcholila – a zakončena hymnami: „Kde domov můj?“ a „Nad Tatrou sa blýska“. –
Škola byla ozdobena národními prapory.-

Tragická smrt Dra Al. Rašína, ministra financí.
Ještě jiné 2 slavnosti pořádány na naší škole, ale ty byly smutné, pochmurné. Dne 21.
února 1922 vlály na škole a na jiných budovách v obci prapory černé – smuteční. Rukou
fanatického vraha několika střelnými ranami těžce byv poraněn 5./1. 1923, zemřel po
mnohodenním bolestném utrpení náš ministr financí, pan Dr Alois Rašín, jeden z předních
osvoboditelů naší vlasti, dne 18. února 1923. V den jeho pohřbu (21./2. t. r.) sešel se sbor
učitelský, žactvo, místní školní rada a obecní zastupitelstvo ve školní budově (v I. tř.), aby
vyslechli z úst p. učitele Jiřího Pacáka smutnou zvěsť o životě, práci a tragickém skonu
našeho národního mučeníka. Se znamením smutku rozcházeli se shromáždění po skončené
řeči tiše, beze slova ke svým domovům.----
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Smrt choti p. presidenta.
Znova zavály černé prapory s naší školy a jiných našich budov šumických – t. j. v den
pohřbu dne 15/5 1923 zemřelé choti pana presidenta republiky naší, Charley G. Masarykové.
– Čest budiž její památce! -

Sbírky
Sbírky. – Za školní rok 1922/23 konáno několik sbírek školních, jichž úspěch odveden:
4./11. 1922 „Českému Srdci“ v Brně v obnosu……………..100.- K
4./11.

" výnos „XII. Dětského dne“ Č. komisi pro péči o mládež v Brně 127.- "

18./1. 1923. Zem. komisi pro péči o mládež v Brně…………………………20.- "
18./1.

" "Českému Srdci“ pro Slezsko v Těšíně…………………………..15.- "

1./6.

" Čs. Červenému Kříži okr. správě pol. v Uh. Brodě…………….115.- "
úhrnem:…….……..377.- K

Chudinské knihy
Chudinské knihy. – Pro zdejší chudé žáky došlo od okres. šk. výboru v Uh. Brodě ze dne
29. listopadu 1922, č. 4648, na škol. rok 1922/23 ze státního knihoskladu 16 knih a to:
První čítanky…………..5 kusů
Druhé čítanky………….5

"

Třetí čítanky…………...6

"

úhrnem: 16 kusů chudinských knih, které opatřeny
úředním razítkem a zapsány do indexu chudinských knih zdejší školy.

Inspekce
Visitace školy. – Pan okresní školní inspektor, Fr. Vařecha, visitoval zdejší školu dne 17.
ledna 1923. Ze zprávy o výsledku inspekce ze dne 6. února 1923, č. 460, vzato k vědomosti,
že pan okr. školní inspektor shledal návštěvu školy dobrou, kázeň žactva chvalitebnou,
prospěch ve třídě I. a IV. 1. velmi dobrý, ve třídách ostatních a ve vyučování žen. ruč. pracím
dobrý.-

Okr. konference
Okresní konference. – Okresní konference učitelstva škol obecných a občanských okresu
Uh. Brodského ani letos nebylo.-

Nemoci
Nemoci. – Hned na začátku školního roku 1922/23 pozorován ve třídách značný úbytek
dětí, které se do školy nedostavily následkem onemocnění jednak černým kašlem – jednak
úplavicí. Tyto infekční nemoci řádily až do Vánoc. Poté nastal klid a žactvo naplnilo třídy.
Avšak v dubnu 1923 vyskytla se opět jiná houževnatá nakažlivá nemoc u menších i u
školních dětí – spála, která přes tuhý boj proti ní řádila až do konce školního roku. Mimo to
zahnízdily se v četných rodinách i plané neštovice. Spálou zamořeno 6 domů, které nemoc
nezatajily, ale bylo jich mnohem více, které nemoc utajily jenom z té bláhové příčiny, aby jim
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nebyla na vrata přibita výstražná tabulka nakažlivé nemoci. Od dubna do konce června 1923
bylo hlášeno nejméně 15 rodin, kdež řádila jednak spála – jednak plané neštovice.-

Úprava požitků: p. uč. Jos. Šustkovi
Propočítání služeb. Požitků učit. – Výnosem zemské školní rady moravské v Brně ze dne
31. května 1923, č. 20.265/23., intim. okr. škol. výb. v Uh. Brodě ze dne 15. června 1923, č.
2036, upraveny p. Josefu Šustkovi, def. učiteli obecné školy v Šumicích poukazem takto:
Od 1./6. 1922 do 31./12 22 pož. XI. 1. Od 1/1 23 – 28/2 23: Od 1/3 23 – XI./2.
Služné ročně………………….2 808.- K

……….4 908.-

5 436.-

Místní příd. "…………………..984.- "

…………984.-

1 092.-

Drahotní " " ………………….900.- " }
Nákupní " měs………………..220.- " }
Nouz. výp.

"…………………240.- " } Jedn. příd. roč. } .. 4320.- } do 31/3 23 4 092.Od 1./4 23 3 273.60 K

Srážky: 8% pens. př. (od 1/6 – 31./12 1922)……………………………280.80 K
od 1/1 do 28/2 1923………………………………….………………….448.80 K
od 1/3 1923 ročně…………………………………..……………………497.28 K
Nárok na příští postup od 1. března 1925.-

p. z. uč. Fr. Bártovi
Výnosem zemské školní rady moravské v Brně ze dne 30. května 1923, č. 20.266/23,
intim. okr. škol. výb v Uh. Brodě ze dne 15. června 1923, č. 2029. upraveny p. Frant. Bártovi,
zat. učiteli obecné školy v Šumicích poukazem takto:
Od 1./6 22 – 31./8 1922, adj. 1.

Od 1/1 23 adj. 2.

Služné roč…………………2 808.- K

Od 1/9 – 31./12 22 adj.2.

Služné roč. 4 908.- K

Drahot. př. roč………………900.- "

Služ. roč

Místní př. r. 984.- K

Nákupní " měs………………220.- "

Místní př. roč. 984.- "

Jednot. drah.

Drah. "

od 1/1 – 31/3 23 4 320.-

Nouzová výp. měs…………240.- "

2 808.- K
" 900.- "

Nákup. " měs. 220.- "

"/

Nouz. " "

od 1./4 23

240.- "

"/
3 456.- K

Srážky 8% pens. přísp. od 1/9 – 31./12 1922 ročně 280.80 K
od 1/1 1923…………………………………………448.80 K
Nárok na příští postup od 1. září 1924.

Odhalení pomníku padlým.
Odhalení pomníku 1923 odhalen pomník ve světové válce padlým, zemřelým a
nezvěstným vojínům ze Šumic za veliké účasti občanů šumických, školní mládeže a hostí.
Z žáků Žampach Jaroslav (V. 1.) recitoval po posvěcení a odhalení pomníku z řečniště
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smuteční této slavnosti přiměřenou a vhodnou báseň: „Padlým.“ – Slavn. řečník byl P. Al.
Horáček z Rudic. – Pomník vytesal sochař Jar. Lužný z Uh. Br. za 6 600 K s postavením.

Úroda.
Úroda r. 1922/23. – Podzimek r. 1922 donesl hojnou úrodu zemáků a ovoce, tak velikou,
že lidé nebyli s to, aby vše sklidili. Mnoho zemáků zůstalo v zemi. Jarní úroda 1923, zejména
obilí, jest velmi slibná. Seno, jehož jest letos hojnost, s velkými obtížemi sklízeno (pro
ustavičné deště), ale přece sklizeno. – Malá čaka jest na ovoce.

Včely.
Včely. – Včelí pastva jest letos velmi skrovná. Následkem mírné zimy mnoho včelstev
pomřelo, ač se včely přikrmovaly. Letos jako loni medu nebude, loni pro veliké sucho, letos
pro chladna a deště, které trvají od května do července. Zato jest mnoho – rojů. – Ve škole r.
1922 zazimováno patero včelstev, na jaře 1923 vyzimovány pouze 3. K nim přibyly 4 roje,
takže pravděpodobně zazimujeme 7 včelstev.-

Zakončení šk r. 1922/23.
Zakončení školního roku. Školní rok 1922/23 zakončen dne 28. června 1923 rozdáním
školních zpráv a poučením žactva, kterak se má chovati o prázdninách. Při zkončení školního
roku zapěny národní hymny: „Kde domov můj“ a „Nad Tatrou sa blýska“. –
Závěreční konference sboru učitelského, na níž zjištěn postup zactva do vyšších tříd,
vykonána již dne 27./6. 1923.
*

Přehledná tabulka

Počet
žáků

začátkem

koncem
školního roku 1922/23

Třída

chl.

děvč.

Úhrn.

Třída

chl.

děvč.

Úhrn

I.

12

12

24

I.

13

12

25

II.

13

20

33

II.

13

19

32

III.

16

17

33

III.

17

15

32

IV.1.

19

20

39

IV. 1.

18

16

34

IV. 2.

17

21

38

IV.2.

17

21

38

V. 1.

17

18

35

V. 1.

17

15

32

V. 2.

26

32

58

V. 2.

16

25

41

Celkem:

120

140

260

Celkem.

111

123

234

V Šumicích dne 6. července 1923.
Ant. Vaněk
řídící uč.
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Školní rok 1923 – 24.
Zahájení šk. r. 1923/24.
Školní rok 1923/24 zahájen v sobotu, dne 1. září 1923 za účasti 7 učitelů literních (4 muž.
a 3 ženských), 1 učitele náboženství a 1 učitelky ženských ručních prací a dom. nauk. Po
roztřídění žactva a zápisu do jednotlivých tříd vykonána zahajovací konference zdejšího
učitelského sboru.

Stav žactva
Výsledek zápisu žáků do jednotlivých tříd jevil se takto:
Do I. tř.
"

zapsáno

11 chlapců

a

13 děvčat

=

24 žáků.

II. "

"

9

"

"

12

"

=

21

"

" III. "

"

14

"

"

18

"

=

32

"

" IV. 1. "

"

15

"

"

14

"

=

29

"

" IV. 2 "

"

20

"

"

18

"

=

38

"

" V. 1. "

"

11

"

"

19

"

=

30

"

" V. 2. "

"

19

"

"

19

"

=

38

".

a

113 děvčat

=

212 žáků.

Úhrnem zapsáno

99 chlapců

Do školní matriky mimo počet výše uvedený zapsáno 6 studujících reálného gymnasia
v Uh. Brodě a 3 chlapci a 3 děvčata = opět 6 žáků navštěvujících smíšenou občanskou školu
v Uh. Brodě, kteří všichni, vykonavše s prospěchem přijímací zkoušky, byli osvobozeni
navštěvovati svou povinnou domácí obecnou školu. – Žáků s tělesnou nebo duševní vadou ve
zdejším obvodu školním toho roku nebylo.
Školou povinných žáků bylo tedy celkem zapsáno 108 chlapců a 116 děvčat = 224 žáků.
Ze žáků osvobozených od návštěvy své povinné domácí školy obecné vymazáni ze školní
matriky koncem školního roku 1923-24: 2 chlapci a 1 děvče = 3 žáci, jelikož během školního
roku (po 1./1. 1924) dosáhli 14. roku věku.Žáci, osvobození návštěvy své povinné domácí školy obecné a zapsaní do jiných škol
mimo zdejší obvod školní, byli:
Bartoš František, nar. 13. 11. 1910.- reál. gymn. v Uh. Brodě – otec: Jan, rd. č. 13.
Hřib Josef,

9. 8. 1910.

"

"

"

- " Tomáš, zedník č. 125.

Dvořáček Ludvík, "

2. 1. 1913.

"

"

"

- " Jan,

"

č. 64.

Kandrnál Antonín, "

5. 11. 1912.

"

"

"

- " Jan, rolník,

č. 230.

Šidlo Vojtěch,

"

8. 12. 1912.

"

"

"

- " Josef, zed.,

č. 45.

Hřib František,

"

11. 12. 1911.

"

"

"

-

" Jan, rol.

č. 74.

Juřeník Jan,

"

30. 9. 1910. – smíš. obč. škola "

-

" Jan, rol.

č. 150.

Bartoš Petr,

"

15. 5. 1910.

č.

"

Bachůrek Vladimír ", 15. 7. 1912.

"

"

"

-

" Frant., rol

"

"

"

-

"Frant., zed. č.

91.
93.
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Havlíčkova Jarmila",

3. 1. 1911.

"

"

"

-

"Václ., obchod, č. 120.

Tomková Anna, "

4. 1. 1911.

"

"

"

-

" Alois, mlyn. č. 153.

Pačinkova Františka, " 3. 8. 1910.

"

"

"

-

" Jan, žel. Stráž, č. 219.

*

Roztřídění
V domácí zahajovací konferenci zdejšího učitelského sboru převzali třídnictví a
vyučování:
v I. třídě…………………………….Antonín Vaněk, řídící učitel,
" II. " ……………………………. Olga Vaňková, zat. učitelka,
" III. " ……………………………. Marie Šustková, učitelka,
" IV. 1. " ………………………….. Josef Šustek, učitel,
" IV. 2. " ………………………….. Františka Procházková, učitelka,
" V. 1. " …………………………... František Bárta, učitel,
" V. 2. " …………………………... Josef Rotrekl, výp. učitel.
Jako počátkem minulého školního roku vyučováno těchto 7 tříd z nedostatku místností
v 6 učírnách 7 učiteli dle přiměřeně upraveného rozvrhu hodin. Když pak od 1. října 1923 zat.
učitelem, vyučována spojená V. tř. (1. + 2.) výpomoc. učitelem dle rozvrhu hodin,
schváleného okresním školním výborem v Uh. Brodě výnosem ze dne 2. listopadu 1923, čís.
4201., tedy 7 tříd v 6 učírnách 6 učiteli až do konce šk. roku s malou změnou, že totiž
onemocnělou učitelkou Fr. Procházkovou zastupoval od ½ 1924 nově ustanovený zat. učitel.
Arnošt Brunner.

Osobní změny
Během školního roku 1923/24 nastaly tyto osobní změny: Jiří Pacák, zatímní učitel
v Šumicích, přidělen výpomocně na obvodní smíšené škole občanské ve Slavičíně dekretem
okresního školního výboru v Uh. Brodě ze dne 23. srpna 1923, č. 3189. Olga Vaňková,
kandidátka učitelství, ustanovena zatímní učitelkou v Šumicích dekretem okresního školního
výboru v Uh. Brodě ze dne 14. srpna 1923, č. 3059, od 1. září 1923.
Josef Rotrekl, abiturient reál. gymnasia, ustanoven výpomocným učitelem v Šumicích
dekretem okresního školního výboru v Uh. Brodě ze dne 3. září 1923, č. 3210, od 1. září
1923.
Arnošt Brunner, zatímní učitel, působící výpomocně na smíš občanské škole ve Vlčnově,
ustanoven zatímním učitelem v Šumicích dekretem okresního školního výboru v Uh. Brodě
ze dne 18. /III. 1924, čís. 685, - od 17. února 1924.

Zdravotní dovolená
Františka Procházková, učitelka v Šumicích, onemocněvši vážně, obdržela zdravotní
dovolenou od 1. února 1924 výnosem okr. školního výboru v Uh. Brodě ze dne 27. ledna
1924, č. 289. (do 1. března t. r.) a odebrala se do zemské nemocnice (nově zřízené) do Uh.
Hradiště, kdež se podrobila operaci slepého střeva s úspěchem. Poté prodloužena jí zdravotní
dovolená do konce března výnosem okr. šk. výboru v Uh. Brodě ze dne 28./4. 24, č. 748.
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Když pak následkem tělesné slabosti a obtíže se žlučovými kamínky nebyla s to, aby
mohla vyučovati, prodloužena jí zdravotní dovolená na návrh okr. šk. výboru v Uh. Brodě
výnosem zemské školní rady moravské v Brně ze dne 5./4. 1924, č. 20221, intim. výn. okr.
šk. výboru v Uh. Brodě ze 14. dubna 1924, č. 1580. do 18. května 1924 a posléze opět na
návrh okr. školního výboru v Uh. Brodě výnosem zemské školní rady moravské v Brně ze
dne 26. května 1924, č. 28. 126, intim. výnosem okr. šk. výb. v Uh. Brodě ze dne 2. června
1924, čís. 2257, do konce června a tím do konce šk. r. 1923/24. -

Zkoušky
Josef Rotrekl, výpomocný učitel v Šumicích, vykonal doplňovací zkoušku učit. dospělosti
na č. stát. učitelském ústavu v Brně dne 2./5 písem. a 16/6 24 úst. a obdržel vysv. dospěl.
16./6 24, č. 69. s prospěch. Dobrým, načež ustanoven zat. učitelem dekretem okr. šk. výb.
v Uh. Br. ze dne 4./8. 1924, č. 2598. v Šumicích od 1./9. 1924.

Osobní změna
František Bárta, zatímní učitel v Šumicích, ustanoven zat. učitelem v Roketnici výnosem
okresního školního výboru v Uh. Brodě ze dne 27. září 1923, č. 3918. od 1. října 1923.-

Ponechání (pobočky) postup. tř. při V. tř.
Zatímní „pobočka“ (postupná třída) při V. tř. ponechána (již 3. rok) výnosem zemské
školní rady moravské v Brně ze dne 8./8. 1923, čís. 36485, intim. výnosem okresního
školního výboru v Uh. Brodě ze dne 14. srpna 1923, č. 3075. a povoleno zároveň vyučovati 7
tříd v 6 učírnách.-

Nové učeb. osnovy
Osnovy učebné na obecných školách doplněny novými učebnými a zároveň výchovnými
předměty: občanskou naukou a ručními pracemi výchovnými pro chlapce – v 1. a 2. škol. roce
i pro děvčata. Ženské ruční práce v 8. škol. roku doplněny naukou o domácím hospodářství
(pro dívky). (Výnosy okr. škol. výb. v Uh. Brodě z 1/8 1923, č. 1952 a 19./8. 1923, č. 3186 –
obč. nauky se týk. 25./8. 1923, č. 3225. o výchovných ručních pracích.)

Obecní volby
Dne 16. září 1923 vykonány volby do obecního zastupitelstva. Kandidovaly 3 politické
strany: lidová, agrární a socialistická (tato pod heslem: strana dělnická, malorolnická a
domkařská). Strana posléze jmenovaná III. dosáhla 8 mandátů, strana lidová (II.): 6 mandátů
a agrární (republik. Strana zemědělského a malorolnického lidu a „Domovin“ I.: 4 mandátů.
Proti volbě byly sice podány námitky, ale byly uznány bezpodstatnými. Volby obecní
rady a starosty provedeny dne 15. prosince 1923 u přítomnosti p. rady politické správy, p.
okresního hejtmana Peduzziho. Výsledek volby byl tento:
Starostou obce zvolen p. Tomáš Hasoň, rolník č. 87.
Náměstkem

"

II.

p. Jan Dvořáček, zedník č. 64. III.

Radními zvoleni: p. Mudrák František, rolník č. 24.

II.

Bachůrek František, zedník č. 93.

III.

Hřib František, zedník č. 21.

III.

Juřeník Jan, rolník č. 150.

I.
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Ostatní zvolení členové obecního zastupitelstva jsou: Bartoš Valentin, zed. č. 4., Pavlíček
Fr., stavbyvedoucí č. 50., Jahoda Fr., obchodník č. 105., Tlach Leopold, zedník č. 255, Šidlo
Frant., zedník č. 238 (III.) Hřib Jan, rolník č. 74., - Kudela Josef, rolník č. 77.,- Plášek Fr.,
rolník č. 64., - Šojdr Martin, rolník č. 80. (=II.)
Stehlíček Cyrill, rolník č. 129., - Slíva Leopold, rolník č. 139,Tlach František, rolník č. 34. (=I.) = Náhradníci: John Jan č. 47 III., Dvořáček č. 141 III.,
Gajdoš Fr. IV., Zálešák K. I.
V nejbližší schůzi obecního zastupitelstva, která po volbách starosty a obecní rady
následovala, zvoleni:
Obecním pokladníkem: p. Stehlíček Cyrill, rolník v Šumicích č. 129.
"

tajemníkem: p. Antonín Vaněk, řídící učitel v Šumicích.

"

hospodářem: p. Frant. Mudrák, rolník v Šumicích č. 24.
*

Osobní výkazy
Osobní výkazy nově ustanovených členů zdejšího sboru učitelského.
Olga Vaňkova, narozená v Kaňovicích dne 15./4. 1904., svobodná dcera Antonína
Vaňka, řídícího učitele v Šumicích, a jeho manželky Marie, rozené Zachovy z Rajhradu,
zatímní učitelka v Šumicích, vzdělávala se napřed na obecné škole jednotřídní v Kaňovicích
od 15./9. 1910 do 15./7. 1912, potom na dvoutřídní škole v Biskupicích od 16./9. 1912 do
1./5. 1917. a posléz na čtyřtřídní škole obecné s 3 pobočkami v Šumicích od 1./5. 1917 do
15./7. 1917. Poté vykonavši zkoušku do II. třídy dívčí školy měšťanské v Uh. Brodě
vzdělávala se tam od 15. září 1917 do 15. července 1919. Nato studovala na ústavu ku
vzdělání učitelek v Řepčíně u Olomouce od 15./9. 1919 – do 27. června 1923 a vykonavši
maturitní zkoušku s velmi dobrým prospěchem, obdržela vysvědčení dospělosti
s vyznaenáním dne 27. června 1923 – čís. 34. Žádost o zatímní ustanovení její vyřízena
příznivě. Dekretem okresního školního výboru v Uherském Brodě ze dne 14. srpna 1923, čís.
3059. ustanovena na pětitřídní škole obecné smíšené s 2 pobočkami v Šumicích zatímní
učitelkou – od 1. září 1923.Josef Rotrekl, výpomocný učitel v Šumicích, narozený dne 6. srpna 1903 v Letonicích u
Bučovic na Moravě, syn Bartoloměje Rotrekla, malorolníka v Letonicích a jeho manželky
Růženy, roz. Rotreklovy z Letonic, chodil napřed do obecné školy v Letonicích od 16. září
1909 – 15/7 1915.
Nato vzdělával se po 8 let na státním reálném gymnasium v Bučovicích od r. 1915 –
1923, kdy, podrobiv se zkoušce maturitní, obdržel vysvědčení dospělosti středoškolské
s vyznamenáním dne 18. července 1923, čís. 10. – Na svou žádost ustanoven poté okresním
školním výborem v Uh. Brodě ze dne 3. září 1923, čís. 3210. výpomocným učitelem
v Šumicích od 1. září 1923.Při odvodu branců dne 25. dubna 1924 uznán odvodní komisí v Uh. Brodě schopným
vojenské služby, kterouž nastoupí dne 1./10. 1924.Doplňovací zkoušku dospělosti učitelské vykonal s dobrým prospěchem na č. státním
učitelském ústavě v Brně a obdržel vysvědčení dospěl. Učitelské ze dne 16. června 1924, č.
69., načež ustanoven okr. školním výborem v Uh. Brodě ze dne 4./8. 1924, č. 2598. zatímním
učitelem v Šumicích od 1. září 1924.
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Arnošt Brunner, zatímní učitel v Šumicích, narozený na Vsetíně dne 29. prosince 1900,
svobodný syn Brunnera Arnošta, správce důchodkové kontroly v Uh. Brodě, a jeho manželky
Gabriely, roz. Novotné, vzdělával se předběžně na obecné škole ve Vsetíně od r. 1906 – 1911
(5 tříd), načež studoval na reálném gymnasium v Kyjově od r. 1911 – 1919 (8 tříd) a podrobil
se zkoušce maturitní.
Poté, absolvovav kurs na č. učitelském ústavě v Brně (1919/20), obdržel vysvědčení
dospělosti učitelské ze dne 27./2. 1920 č. 1.b., načež ustanoven okr. školním výborem v Uh.
Brodě ze dne 27./2. 1920, č. 531. zatímním učitelem na šestitřídní smíšené škole obecné
v Nivnici od 1. března 1920, kdež působil do 31. prosince 1920. Od 1. ledna 1921 nastoupil
presenční vojenskou službu a pobyl na vojně 13 měsíců. (Odveden byl r. 1918, sloužil u čs.
pěšího pluku č. 13. a dosáhl hodnosti rotmistra důstoj. ček. a při převodu do zálohy povýšen
na podporučíka v z.) Od ½ 1922 ustanoven dekretem okr. školního výboru v Uh. Brodě ze
dne
, č.
, zatímním učitelem na 2 tř. smíš. škole obecné v Hradčovicích,
kdež působil do 31. srpna 1922, načež ustanoven dekretem okr. šk. výb. v Uh. Brodě ze dne
21. srpna 1922, č. 2979. zatímním učitelem na 4 tříd. smíšené škole obecné v Pitíně a působil
tam do 31. srpna 1923.
Za pobytu na této škole vykonal zkoušku učitelské způsobilosti pro školy obecné
s dobrým prospěchem na č. učitelském ústavě v Brně a obdržel tam vysvědčení způsobilosti
učitelské dne 17./4. 1923, č. 3.
Poté dekretem okresního školního výboru v Uh. Brodě ze dne 15./8. 1923, čís. 3104.
přidělen výpomocně na smíšenou měšťanskou školu do Vlčnova, kdež působil od 1./9. 1923
do 17. února 1924, kdy ustanoven dekretem okr. šk. výboru v Uh. Brodě ze dne 18./3. 1924,
č. 685. zatímním učitelem na pětitřídní smíš. škole ob. s 2. post. tř. v Šumicích.
Zatím uvědomena správa školy výnosem okresního šk. výboru v Uh. Brodě ze dne 14.
května 1924, č. 1991. o ustanovení Arnošta Brunnera definitivním učitelem v Bohumíně –
Pudlově, kdež na podanou svou žádost ustanoven dekretem zemské školní rady slezské
v Opavě ze dne 3. května 1924, č. II. a – 1299 – od 1. září 1924. –Tím dnem byl ze škol.
služby v Šumicích vyvázán.
Během prázdnin nastoupil voj. službu cvičení ve zbrani (1 měsíc) a zúčastnil se
živnostenského kursu v Brně (1 měsíc) pro živnostenské pokračovací školy. -

Kurs výchovných ruč. prací
Ve Velikonoční týden od 14. dubna do 18. dubna 1924 inclus. Pořádán po výnosu
okresního školního výboru v Uh. Brodě ze dne 8. března 1924, č. 666. kurs pro vzdělání
učitelů v ručních pracích výchovných v Uh. Brodě, Bojkovicích a Valaš. Kloboukách. Ze
zdejšího sboru učitelského přihlásila se a přijata do kursu v Uh. Brodě zat. učitelka Olga
Vaňková.-

Inspekce
Dne 29. ledna 1924 visitoval zdejší školu pan školní inspektor František Vařecha, jehož
laskavé pokyny a rady vyslechl sbor učitelský s radostným uspokojením k další úspěšné práci.
Dle visitační zprávy ze dne 4. března 1924, čís. 907, byla návštěva školy celkem dobrá, ve
třídách ostatních (s vyjímkou třídy IV. 2., která nebyla visitována) a ve vyučování žen. ruč.
pracím dobrý.-

Chudinské knihy
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Okresní školní výbor v Uh. Brodě ze dne 8./3 1924, č. 987. zaslal pro zdejší chudé žáky
28 knih: I. čís. 4, II. čít. 6, III. čít. 6. – Müller I. 2, II. 1, III. 2 – Matolín I. 1, II. 2, III. 2, IV. 2.
– Příjem kvitován.-

Nová mapa Evropy
Na výzvu okr. škol. výboru v Uh. Brodě ze dne 19. 19. 1923, č. 3765 zakoupena nová
mapa Evropy s novým rozdělením politickým od autora Františka Štuly, schválená
ministerstvem školství a nár. osvěty v Praze ze dne 30./4. 1923, č. 51.690. na plátně s listami
pro zdejší školu. (Inventář uč. pom.: zeměpis, č. 17 – 1924.)

Příruční kniha zákonů šk.
K doporučení okr. škol. výboru v Uh. Brodě ze dne 20./6. 1923, č. 2150, zakoupena J.
Křivánkova „Příručka zákonů a nařízení školních“. Mimo jiné zakoupena nová kamna
„Meteor“ pro horní třídu v nové škole a závaží do škol. kabinetu (sádka).-

Sbírky
Během školního roku 1923/24 vykonáno několik sbírek. O Dětském dni (od 1./10 – 5./11
1923), pořádaném dne 2./11. 1923. vybrán obnos 220.10 Kč, který téhož dne odeslán
složenkou „České zemské péči o mládež“ v Brně. – Sbírka „Českého srdce pro Slezsko“
vynesla 5 Kč, „Brněnské Matici školské zasláno 14 K a výnos sbírky „Pro mrzáčky“ činil
200.90 Kč.-

Slavnosti školní
Uvítání pana presidenta
Ve školním roce 1923/24 pořádáno několik slavností školních, zejména oslaven Den
našeho osvobození (28. října), kdy všecko žactvo vyslechlo vlasteneckou řeč zdejšího učitele
Jos. Rotrekla a odneslo si dojem trvalý; dne 7. března oslaveny narozeniny a jmeniny pana
presidenta naší republiky, oslavena památka Smetanova, Milana Štefánikova, Komenského,
ale nejnadšenější byla uvítací slavnost při zájezdu pana presidenta T. G. Masaryka na náš
okres dne 27. června 1924 na újezdském nádraží. Na tuto slavnost připravovala se školní
mládež zavčas zhotovováním praporků, vlajek, fáborů a venečků v hodinách výchovných
ručních prací a v očekávaný den v průvodu svých učitelů vydalo se žactvo všech tříd zdejší
školy většinou v nádherném zdejším kroji za nádraží újezdské, kdež na silnici rozestaveni do
špalíru, který jako by rozkvetl pestrými barvami národního kroje. S napětím očekáván příjezd
pana presidenta, jejž zná žactvo pouze z obrazků a z vypravování svých učitelů. Nyní má mu
patřiti tváří v tvář, zcela blizounko-----a sotva ještě kdy jindy! Odtud ta dychtivost a
netrpělivost, ale také ona vážná jásavost, která tak srdečka dětí rozechvívá a z jejich očiček
sálá. V tom dáno znamení, že poslední automobil vyjíždí z Luhačovic, odkudž měl pan
president dojeti, neboť tam ztrávil noc. Kolik to očí obrací se k silnici od Luhačovic,
opentlené, slavnostně ozdobené, na níž stojí čestné stráže sokolů, orlů, dorostu obou a hasičů
jakož i květnaté špalíry děv a synků v národních krojích se pestří s obou stran“…Náhle jedno
auto……, druhé……, třetí….., ale děti zklamaně je prohlížejí……, ani ve čtvrtém nevidí té
milé podoby, která na ně tak laskavě hledí ve škole z obrazu….. Než přece: čtvrté auto jim
aspoň dává signál: v pátém autu!
Hle, čím to v těch očičkách náhle blesklo? …. Proč tak náhle zvlhly?.....Páté auto přijíždí
pomalu, blíží se…… V tom jako v bouři zavíří davy lidstva nadšený výkřik: Sláva! Sláva!
Sláva! a mezi to dětské neochabující volání slávy – a opentlené věnečky sypou s před autem
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pana presidenta, jenž s vlahým okem usměvavě se dívá na ně a unavenou rukou děkuje za
pozdravy. Praporky vlají……. Pan president vystupuje z auta a stále pozdravuje a děkuje za
salvy pozdravů ubírá se do nádraží, kdež vstupuje do ověnčeného vlaku, připraveného
k odjezdu do Uh. Brodu. Ještě jednou chce žactvo viděti svého laskavého „tatíčka“, tvůrce
krásné naší republiky, svého osvoboditele…. S chvatem hrne se do nádraží a řadí se v šiky
jako pestré maky podél vlaku za stálého provolávání slávy. Nic jiného nevidí, na nic jiného
nehledí než na pana presidenta, vyloženého v okně salonního vozu, aby si podobu jeho vrylo
nesmazatelně do srdce….Než – čas vyměřen – vlak se hýbe – odjíždí.
Poslední pozdravy zachvějí vzduchem – vše umlká – a davy lidstva stojí chvíli drahnou
jako omámeny….Vše zmizelo jako pohádka – jako páry pod žhavými paprsky slunce. Ve 13
hodin 45 minut rozcházejí se davy do svých domovů a všichni si libují, že ho viděli zcela
zblízka – a litují, že je už tak stařičký ten tatíček náš! ……
Kéž nikdy nevymizí tato světlá vzpomínka na tento vzácný den ze srdeček nynějších dětí
– naděje vlasti – příštích občanů a kéž připomínati jim bude vždy a stále, čím jsme povinni
svému osvoboditeli, svému národu a své vlasti! –
*

Okresní konference
Okresní konference učitelstva škol obecných a občanských našeho okresu ani letos
nebylo.-
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Pojištění škol. budov
Školní budovy (stará i nová) s učebnými pomůckami, nářadím i hospodářskými budovami
jsou pojištěny u „Všeobecné pojišťovny“ v Brně – vše na 70.000 Kč.
(Budovy: stará na ………….37.000 Kč

nová škola na…………23.000 Kč

nářadí ve staré škole na

nářadí v nové šk na…….5000

+

pomůcky…………………….5.000 Kč.

Čís. poj.

"

339.562.

Předepsané pojistné tj. premie za rok 1924 znějící na obnos 164.96 Kč vyrovnána dne
18./6. 1924. Zaplaceným pojistným je kryto veškeré pojištění do 18./6. 1925. – Smlouva platí
do 18. června 1928.-

Poplach
Požárová cvičení během školního roku 1923/24 vykonána čtyři: 10. listopadu 1923, 27.
února, 9. dubna a 24. června 1924. Konstatováno, že cvičením tímto dosaženo vyklizení tříd
obou budov ve 2, nejvýše ve 3 minutách beze zmatku a bez úrazu.-

Nemoci
Přes prázdniny nebylo lze kontrolovati postup infekční nemoci „spály“, která pod
pokličkou bůjela dále. Bylo to pozorovati hned na začátku školního roku 1923/24, neboť třídy
vykazovaly značné mezery v lavicích. Spála byla opět na postupu. Nebylo třídy, aby v ní
nebylo nemocných spálou. Jen bdělosti pana obvodního lékaře MUDRa Neufelda a správce
školy jakož i přísnému uzavírání spálou zamořených domu jest děkovati, že se podařilo
omeziti šíření se zákeřné té nemoci a uzavření školy. Přes to padl spále za oběť 1 život
školáka. Byl to Jančařík František, žák IV. 1. třídy, jenž zemřel 25. listopadu 1923.
Postup spály zaražen a jen tu a tam objevila se ještě pouze u malých dětí, škola však již
ušetřena, takže již dne 23. a 24. listopadu 1923 bylo možno provésti desinfekci obou školních
budov, jak p. obvodním lékařem přípisem ze dne 20./11. 23. bylo nařízeno.
Na jaře r. 1924 počaly podobně jako spála řáditi spalničky, které také potrápily školní
děti, ale – bohudíky – bez vážnějších následků. – Ku zdolání jich zachován postup týž jako při
spále, až konečně zanikly úplně.Mimo to objevily se 2 případy tyfu a 1 případ tuberkulosy u školačky, která skončila
smrtí. Byla to Janíčkova Anna z č. 42., nadaná žačka V. 2. tř., spanilá jako květ; - zemřela 28.
března 1924.-

Počasí a úroda
Podzim r. 1923 byl dosti příznivý. Zemáky se urodily a ovoce bylo též dosti, ale vlivem
častých dešťů nestálé; hnilo a kazilo se, zejména jablka a hrušky. Peckového ovoce bylo méně
než jiná léta a musilo se rychle spotřebovati nebo zužitkovati sušením a vařením povidel.
Ořechů vůbec nebylo – ani letos nebude, neboť jarními mrazy a studenými větry omrzly.
Podobně utrpěl květ stromů jadernatých, ale více dešti než mrazy; pršeloť po celý květen a
přes polovici června skoro každý den s malými vyjímkami. Nato udeřila sucha, která trvala až
do 18. července 24, kdy trochu popršelo, ale při tom nenamoklo. Oziminy jsou slibné, ale
jařiny jsou zakrnělé, slabé a krátké; slámy nebude. Řepy a zemáky jsou chatrné. Země
častými lijáky jarními jest ubita, mnoho řep a zvláště zemáků přívaly nebo hnilobou zničeno.
¾ úrody bramborové úplně vyhynuly. Hrozí nám bída. Také louky po průtrži mračen
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nastalým přívalem zpola zničeny. Seno odplaveno a neposečené louky bahnem a štěrkem
zaneseny a k neupotřebitelnosti zničeny.

Včely
Včely z těchže příčin nemají letos medu. V dobu květu medonosných rostlin pršelo, načež
květ suchem zaschl, takže bylo nutno včely přikrmovat. Hůř bude se zazimováním. – Rojů
bylo také poskrovnu. – Snůška nestačí ani pro včely.

Zakončení šk. r. 1923/24.
Školní rok 1923/24 skončen dne 28. června 1924. rozdáním školních zpráv a poučením
žactva, kterak se má chovati o prázdninách.- Před rozchodem zapěny národní hymny.
Závěreční konference učitelského sboru vykonána dne 25. června 1924, na níž zjištěn
postup žactva do vyšších tříd.

Přehledná tabulka o stavu žactva.
Počet
žáků

začátkem

koncem
Školního roku 1923/24

Třída

chl.

děvč.

Úhrn

Třída

děvč.

chl.

Úhrn

I.

11

13

24

I.

11

13

24

II.

9

12

21

II.

8

12

20

III.

14

18

32

III.

13

18

31

IV.1.

15

14

29

IV.

14

14

28

IV.2.

20

18

38

V.

20

19

39

V.1.

11

19

30

VI.1.

10

19

29

V.2.

19

19

38

VI. 2.

18

18

36

Celkem

99

113

212

Celkem

94

113

207

V Šumicích dne 1. července 1924.
Ant. Vaněk
správce školy:
Viděl:
II/3 25.
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Školní rok 1924./25.
Zahájení šk r. 1924./25.
Školní rok 1924/25 zahájen v pondělí, dne 1. září 1924 za pohotovosti 6 učitelských sil
literních (3 učitelů a 3 učitelek), 1. učitele náboženství (místního faráře) a 1 učitelky ženských
ručních prací a domácích nauk. Třídní učitelé obeznámili žactvo se školním a železničním
řádem, poučili je o ochraně různých vozidel, o chování se mimo školu a dali jim potřebné
pokyny k opatření si různých potřeb školních.
Učitelstvo, konstatovavši početní stav žactva v jednotlivých třídách, sešlo se k zahajovací
konferenci.

Stav žactva.
Výsledek zápisu žáků do jednotlivých tříd jevil se takto:
Do I. třídy zapsáno 8 chlapců a 10 děvčat = 18 žáků.
" II. "

"

12

"

" 13

"

= 25

" .

" III. "

"

10

"

" 14

"

= 24

" .

" IV. "

"

13

"

" 18

"

= 31

" .

" V. "

"

15

"

" 13

"

= 28

" .

" VI. "

"

15

"

" 16

"

= 31

" .

" VII. "

"

14

"

" 21

"

= 35

".

úhrnem:

87 chlapců a 105 děvčat = 192 žáků.

Mimo počet výše uvedený zapsáni do školní matriky 3 žáci a 4 žačky chodící do smíšené
školy měšťanské do Uh. Brodu a 6 žáků studujících na reálném gymnasiu v Uh. Brodě.
Těchto 13 žáků navštěvujících jinou školu osvobozeno od návštěvy své domácí školy. – Žáků
s tělesnou nebo duševní vadou letos ve zdejším obvodu školním vůbec nebylo. V matrice
zapsaných bylo tedy celkem 96 chl + 109 dív. = 205 žáků.
Žáci od návštěvy zdejší školy byli tito osvobozeni:
A. žáci a žačky chodící do smíš. měšť. školy v Uh. Brodě (7):
1. Bachůrek Vladimír, nar. 15. 7. 1912 – B. Frant., zedník v Šumicích č. 93.
2. Šmíd František,

" 3. 1. 1912 – Šmíd Jos.,

"

"

č. 207.

3. Juřeník Jan,

" 30. 9. 1910 – Juř. Jan, rolník

4. Hudečkova Jarmila,

" 10. 9. 1912 – Hudeček Fr., zedník

5. Havlíčkova Jarmila,

"

3. 1. 1911 – H. Václav, obchodník

6. Tomkova Anna,

"

4. 1. 1912 – Tomek Alois, mlynář " "

153.

7. Pačinkova Josefa,

"

6. 2. 1912 – Pačinek Jan, žel. Stráž. " "

219.

"

č. 150.
" č. 43. b.
" č. 120.

B. studující na reál. gymnasiu v Uh. Brodě (6):
1. Sliva Ludvík, nar. 19. 9. 1913. – Sliva Jan, rolník v Šum. č. 43 a)
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2. Šidlo Vojtěch,

" 8. 12. 1912. – Šidlo Jos., zedník " "

č. 45.

3. Dvořáček Ludvík, " 2. 9. 1913. – Dv. Jan, rolník

" "

4. Hřib František

"

"

" č. 74.

"

"

" č. 230.

"

" č. 13.-

" 11. 12 1911 – Hřib Jan,

5. Kandrnál Antonín" 5. 11. 1912 – K. Jan,
6. Bartoš František " 13. 11. 1910 – B. Jan,

"

č. 64.

Organisace zdejší školy pětitřídní na sedmitřídní.
Výnosem zemské školní rady moravské v Brně z 25. srpna 1924, čís. 35.572 na základě
ustanovení odst. 2. §. 5. zákona ze dne 13. července 1922, čís. 226 sb. z. a n. povoleno, aby
zatímní třída při 5. třídě obecné školy pětitřídní se 2 pobočkami (def při IV. a zat. při V.)
v Šumicích byla počátkem šk. r. 1924/25 přeměněna ve třídu definitivní jako postupnou, při
čemž se organisuje hořejší škola pětitřídní na sedmitřídní.
Vzhledem k malému počtu žactva ve 2. a 3. třídě spojuje tyto třídy pro školní rok
1924/25.
Zároveň zřizuje při hořejší škole další místo učitelské. Okresní školní výbor se zmocňuje,
aby potřebný náklad pojal do rozpočtu a vypsal konkurs na nově zřízené místo, při čemž jest
šetřiti ustanovení §. 10. dříve citovaného zákona.
*

Roztřídění.
V zahajovací konferenci zdejšího učitelského sboru převzali třídnictví a vyučování:
v I. třídě……………………..Antonín Vaněk, řídící učitel,
ve II. a III. třídě (spoj.) ……. Františka Procházková, učitelka,
ve IV. třídě…………………. Marie Šustková, učitelka,
" V.

" …………………... Josef Šustek, učitel,

" VI. " …………………… Olga Vaňková, učitelka zat.
" VII. " …………………… Josef Rotrekl, zat. učitel.-

Osobní změny.
Dne 1. října 1924 nastoupil p. učitel Josef Rotrekl vojenskou presenční službu a po 14
dnech na jeho místo ustanoven abiturient reál. gymnasia, Josef Vavřík, výpomocným učitelem
– výnosem okr. školního výboru v Uh. Brodě ze dne 13. října 1924, čís. 3011, a dáno mu
třídnictví v VII. tř.
Marie Bachůrková, učitelka žen. ruč. prací a domácích nauk na zdejší škole, ustanovena
počátkem škol. roku 1924/25 zároveň na dvoutřídní obecné škole s pobočkou v Rudicích.-

Osobní výkaz Josefa Vavříka.
Vavřík Josef, narozený v Trnávce u Lipníka (okr. Hranice) dne 1. srpna 1904, příslušný
do Buku u Přerova, náboženství římsko-katolického, chodil do obecné školy v Lipníku n/B.
v letech 1910-1916, načež studoval na státní reálce v Lipníku v letech 1916-1923, kdež
podrobil se zkoušce maturitní i obdržel vysvědčení dospělosti středoškolské ze dne 21./6.
1923, č. 227. Ve škol. roce 1916/17 přijal na státní reálce v Lipníku n./B. stipendium Aug.
Loserta v obnosu 84 Kč.
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Po vykonané středoškolské maturitě ustanoven byl na svou žádost okresním školním
výborem v Holešově dekretem ze dne 23. srpna 1923, č. 2.618, výpomocným učitelem
v Držkové od 1. září 1923 a působil tam do 31. srpna 1924. Koncem prázdnin onemocněl,
takže mu znemožněno nastoupiti opět 1/9. Nato dekretem okresního školního výboru v Uh.
Brodě ze dne 13./10. 1924 ustanoven na podanou žádost výpom. učitelem v Šumicích od 16.
října 1924 nejdéle do 28. června 1925. – V květnu 1925 vykonal písemní zkoušku doplňovací
učitelské dospělosti a z dovedností na učitelském ústavě v Příboře s úspěchem, ale v červnu t.
r., dostaviv se znovu do Příbora k dokončení zkoušek, obdržel reparát z paedagogiky a
odkázán k nové zkoušce z tohoto předmětu na měsíc září t. r. – Dne 28./6. 25 vyvázán ze
služby školní na této škole.-

Kurs tělovýchovný.
Okresní školní výbor v Uh. Brodě upozorňuje výnosem ze dne 13. března 1925, č. 920, na
tělovýchovný kurs, pořádaný v pátek, dne 20. března 1925. od 9. hod. dopoledne na celý den.
Kursu toho zúčastnil se náš celý učitelský sbor. Kurs zahájil pan okres. inspektor školní,
František Vařecha, načež ujal se tělovýchovné přednášky pan profesor a okr. školní inspektor
okresu uhersko-hradišťského, Václav Sehnal. Přednáška illustrována živými obrazy
praktických cvičení, byla velmi zajímavá a přinesla učitelstvu velký užitek tím, že udala mu
směrnice, jakými se má vyučování tělovýchovy na obecných školách dle nových osnov bráti,
aby se neminulo cíle ani se nekřížilo s duchem osnov.-

Inspekce 11./3. 1925.
Pan inspektor okresní, František Vařecha, visitoval naši školu dne 11. března 1925.
Shledal návštěvu zdejší školy i kázeň dobrou, výsledky ve výchově a vyučování celkem
dobré. Dle zprávy visitační ukládá okresní školní výbor v Uh. Brodě ze dne 2. dubna 1925, č.
1258, aby pokyny, dané okresním školním inspektorem za visitace zapsány byly do protokolu
nejbližší domácí konference učitelské a aby jejich příště bylo šetřeno. Také ukládá, aby
v dohodě s míst. škol. radou bylo usilováno o opatření větší skříně pro učírnu 2. a 3. třídy a
šicího stroje pro školu.- Zprávy o celkové kvalifikaci byly jednotlivým členům učitelského
sboru zdejši školy v zalepené obálce proti potvrzení dodány a správou školy doručeny.

Chudinské knihy.
Výnosem okres. školního výboru v Uh. Brodě ze dne 15. prosince 1924, č. 5715, zasláno
ze školního knihoskladu darem pro zdejší chudé žáky 15 knih pro šk. r. 1924/25. a to: 3
„Slabikáře A“ – 4 kusy čítanky I. – 4 kusy čít. II., 3 kusy čít. III. (Flosovy) a 1 „Zpěvníček
maličkých = 15 knih proti potvrzení příjmu. – Knihy orazítkovány úředním razítkem školním
a zapsány do inventáře chudinských knih školních pro rok 1924/25.
*

Sbírky.
Během školního roku 1924/25 vykonalo žactvo zdejší sedmitřídní školy obecné tyto
sbírky k rozmanitým humanitním a národním účelům za přispění učitelského sboru:
1. sbírka XIV. „Dětského dne“ s č. výnosem……………..155.10 Kč.
(Obnos zaslán složenkou Čes. zem. péči o mládež v Brně.) 3/11 1924
2. Matici školské v Brně……………………………………10.- "
(Obnos zaslán složenkou „Brněnské Matici školské v Brně) 7./7 25
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3. sbírku „Komenskému“ pro zahraniční menš. školství

20.- "

(Obnos zaslán slož. „Kom.“ Spolku pro zahr. škol. v Praze) 7/7 1925
4. „Českému srdci“ ve Slezské Ostravě……………………..30.- "
(Obnos zaslán Č. srdci ve Slezské Ostravě složenkou 7./7 1925
5. „Mrzáčkům“ v Brně – Král. Poli……………………….126.80 Kč.
(Obnos zaslán slož. Ústavu mrzáčků v Brně – Král. Poli 7./7. 1925.)
Současně zaslány jmenovaným Korporacím sběrací listiny. -

Slavnosti školní.
Dne 28. října vykonána prostinká sice, ale srdečná a důstojná oslava dne a původce
našeho osvobození.- Dne 28. září vzpomenuto v hodině občanské nauky jubilea rozvinutí
praporu české družiny poprve před 10 lety v Kyjevě dne 28. září 1914.
Při oslavě „28. října“ vzpomenuto též deklarace „slovenské Národní rady“ usnesené
v Turč. Sv. Martině dne 30./10. 1918. -

7. března 1925.
Nejlépe, ba možno říci (s ohledem na naše poměry) velkolepě vydařila se naše školní
jubilejní oslava 75. narozenin pana presidenta naší RČS, T. G. Masaryka, pořádaná dne 7.
března 1925, k níž pozvána zdejší intelligence, a opakovaná den na to, v neděli, dne 8. března
t. r., k níž pozváno celé obecní zastupitelstvo a rodiče školních dětí.

Slavnostní řeč.
Pan Josef Vavřík, výpomocný učitel zdejší, uvítav přítomné hosti a školní mládež, pronesl
slavnostní řeč tohoto znění: Vzácní hosté, milé děti! Sešli jsme se, abychom oslavili 75.
narozeniny prvního presidenta naší mladé, svobodné, samostatné republiky Československé,
pana T. G. Masaryka.
Nejdříve měl bych Vám říci něco o životě a mládí jeho a pak vylíčím Vám stručně
činnost jeho za hranicemi, ve prospěch našeho národa a nakonec o činnosti jeho jako prvního
našeho presidenta.
T. G. Masaryk narodil se dne 7. března 1850 v Hodoníně z rodiny chudé. Jeho otec byl
panským kočím na velkostatku.

Studie.
Jako hoch nadaný byl určen ke studiím. V 11 letech vstoupil do reálky a potřeboval
k tomu svolení vrchnosti, jelikož otec byl panským služebníkem. Reálku navštěvoval pouze
dvě léta a pak byl dán na učení ke kováři. Nato pomáhal při učitelství. V 15 letech udělal
zkoušku do druhé třídy gymnasia v Brně, ale když byl v šesté třídě, byl z gymnasia vyloučen
z náboženských důvodů, načež odešel na studia do Vídně, kdež dokončil studia gymnasiální.
Ve Vídni na universitě dosáhl také filosofického doktorátu.
O mládí jeho napsal nám přítel jeho Dr. Herbn, že pan president Masaryk za svých studií
dlel často o prázdninách v Kloboucích na Moravě, kdež se stýkal s tamnějšími studenty.
Sedával prý s nimi při jejich zábavách, a jim bývalo při něm prý dosti úzko, neboť, ač se nad
ně nikdy nevyvyšoval, cítili dobře, že jest nad ně duševně povznešen. Dr. Herben pozoroval
na Masarykovi, že se choval značně odmítavě k úřednictvu, které za dob jeho mládí
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považovalo lid selský za otroky – a on hned v mládí myšlenkami svými zabíhal k svodným
ideím. Ať se stěhoval se svými rodiči s místa na místo a byl stále nucen vžívat se do nových
poměrů – ať studoval na nižší reálce – ať se učil umělému zámečnictví ve Vídni či doma
v Čejči – nebo ať byl mladým učitelem nebo studentem na gymnasiu nebo na universitě, stále
se dělil od ostatních. Všímá si přírody i lidí, hledá vědomosti, vyniká ve všem nad své
spolužáky, jest mezi nimi prvním svými vědomostmi a láskou k pravdě. Již tehdy měl
Masaryk zásadu „Nebát se! Nelhat!“
Z domova si Masaryk odnášel hořkost nad zotročením lidu, jak je seznal za panských
honů, kde chudý slovácký lid neuvědomělý rval se mezi sebou o zbytky panské hostiny.
Masaryk zajímal se velmi též o vzdělání dělnictva. Dokud byl v Brně posílal studenty
akademického spolku mezi dělnictvo, aby je přednáškami vzdělávali.

Na universitách.
Na studiích universitních ve Vídni živil se Masaryk soukromým vyučováním. S jedním
svým žákem, Alfredem Schlesingrem, zajížděl na Moravu a, když tento maturoval
s vyznamenáním, odebral se s ním i do Italie a později do Lipska – a tak se splnila
Masarykova touha po studiu v cizině, kterého mu rakouská vláda dopřáti nechtěla, zamítnuvši
jeho žádost o cestovní stipendium. V Lipsku navštěvoval Masaryk universitu. Bydlel se svým
chovancem v pensionátě, ve kterém senámil se se slečnou Charlií Garrigueovou z Brooklyna.
Před svým návratem do Ameriky zasnoubila se s Tomášem Masarykem. Po roce vrátil se
Masaryk do Vídně (1877), kdež žil u Morice Schlesingra. R. 1878 odejel do Ameriky pro
svou nevěstu. V Americe pobyl pouze 14 dní, pojav Charlii Garrigueovou za manželku,
v rodině svého tchána, načež vrátil se přes Lipsko se svou mladou chotí do Vídně, kdež žili
v malém bytě o jednom pokoji ve čtvrti Leopoldově.

Universitním profesorem.
Masaryk jako universitní profesor ve Vídni dlouho nepůsobil, ale posluchači jeho jej tak
milovali, že dva z nich Masaryka následovali do Prahy. V Praze Masaryk přednášel na
universitě české. Síly k práci přinášel si do Prahy dosti, neboť byl v nejlepším věku – 32
letech – a mimo to chut ku práci dodávala mu jeho velká láska k českému národu. Do Prahy
přicházel jako uvědomělý a radikální Čech, jehož češství založeno bylo na programu Husa a
Chelčičkého, stejně jako na programu Palackého a Havlíčka. Přicházel dokonale vzdělán
v jazycích i filosofii. Kolem sebe soustředil družinu českých profesorů – starých i mladých -,
aby česká věda byla povznesena. Masaryk již v té době všímá si otázky české a myšlenek
rakouských, které byly soustředěny stále jenom k tomu, aby náš český národ byl víc a více
ujařmován a zotročen. Masaryk pozoroval, že zřízením české university v našem národě
vznikl politický rozpor, a již tehdy v něm vznikly myšlenky, že národ, který jest jen trochu
vzdělán a vědom si své národnosti, musí a bude se domáhati své národní samostatnosti. Tak
žil Masaryk až do r. 1900, probíraje se v otázkách národnostních, sociálních, náboženských a
politických – a zasahuje do různých těchto otázek, rozmítil proti sobě nejen nepřátelství vlády
rakouské, nýbrž i mnohých Čechů, s nimiž vedl dlouhé spory – a byl za svou práci zneuznán a
od mnohých přímo nenáviděn.
Maryk však nepovolil a pracoval stále pro národ, neboť věděl dobře, že, chce-li býti
uznán, musí nejdříve své okolí povznést na ten stupeň, na kterém stojí sám. Znenáhla
přibývalo v národě našem stoupenců Masarykových a kol něho sdružil se kroužek jeho
věrných přátel a ochránců, které si získával svými spisy, jichž každým rokem přibývalo.
Masaryk vytvořil i stranu, která dosáhla i svého zastoupení na říšské radě.
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Poslancem.
Masaryk dovedl svými přednáškami upoutati své posluchače tak, že nikdo téměř
neodcházel před ukončením jich, ač často trvaly 2 i více hodin, třebas ve svých přednáškách
nikomu nelichotil. Vláda chtěla Masaryka pro jeho činnost zbavit profesury a existence, ale
pokus se nezdařil. Masaryk zůstal a konal mimo to četné přednášky po městech v zemích
českých. I do Ameriky dvakráte zajel konat přednášky (1902 a 1907) a též nikdy nezapomněl
slovensko a porobný poměr Slováků k Maďarsku. Přičiněním Maarykovým Slováci získali i
zastoupení na uherském sněmu, jehož dříve neměli. Masaryk, stav se podruhé poslancem
říšským, chtěl míti Rakousko státem moderním, přejícím svobodu všem národům, které jej
tvořilo, zejména též našemu národu českému, tak dlouho utiskovanému.-

Podruhé říš. Poslancem.
Masaryk stal se také miláčkem Jihoslovanů, neboť ve třech processech zachránil mnohým
vynikajícím jejich mužům, obviněným z velezrady, život. – Vybojováním tohoto processu a
provedením důkazu o naproste nevině obžalovaných a již odsouzených stalo se jeho jméno
světoznámým.

Za války.
Válka zastihla Masaryka v Německu. Chtěl jet do Francie a do Anglie, získat tyto státy
pro svou myšlenku, smířit Bulhary a Srby, musil se však vrátit do Prahy – a tam pozoroval,
jak vláda rakouská zaváděla neobmezenou moc vojenskou. Silným dojmem působili naň Češi
odcházející na frontu, slibujíce, že nebudou pro Rakousko bojovat. I umínil si, že bude
pracovat na osvobození vlasti.

V Holandsku.
Na podzim odcestoval dvakráte do Holandska pod různými záminkami a navázal tam
styky s Anglií a Francií. Když se chtěl vrátit do Čech, došla ho tajná výstraha jeho přátel, že
bude zatčen a uvězněn. Nevelký byl kroužek jeho nejdůvěrnějších přátel, kteří znali účel jeho
cest, a ti pevně věřili v jeho práci a důvěřovali mu jako svému vůdci. Profesor Masaryk, než
Prahu opustil, vykonal i poslední pořízení pro případ, že by se snad již nevrátil. – Dostav tedy
výstrahu, nevrátil se do Prahy, ale odcestoval oklikou přes Francii do Švýcar. – Kostky byly
vrženy.

Ve Švýcarsku.
Na jaře r. 1915. založil ve Švýcarsku revoluční spolek ze zahraničních Čechů a dopsal
Čechům americkým, aby jej financovali. Masarykovi připadl důležitý úkol politický, seznámit
Čechy s vynikajícími státníky dohodovými. V červenci 1915 prohlásil Masaryk v Ženevě, že
každý Čech znalý dějin prohlásí se pro ideu českou, nikdy pro ideu rakouskou. V důsledcích
toho opovězena byla národa českého válka Rakousku. V srpnu 1915. vláda rakouská proto
ihned zabavila Masarykovo jmění, zastavila mu plat universitního profesora a zatkla jeho
dceru Alici, která nato postavena před soud ve Vídni a uvězněna. O tom všem zpravili ho jeho
přátelé. Těžká to rána otci odloučenému od rodiny!“

V Londýně.
Roku 1916 bylo Masarykovi nabídnuto místo universitního profesora na královské koleji
v Londýně, kdež byl přijat s netajeným nadšením. Rakouská vláda označila činnost
Masarykovu za vlastizrádnou a nařídila, aby i v časopisech českých profesor Masaryk byl
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prohlášen za vlastizrádce. A tak díky „důmyslné“ rakouské policie dověděl se lid český o
zahraniční činnosti Masarykově. On pak stále pracoval s Dohodou ve prospěch národa
českého.
Přičiněním Masarykovým uvědomováni byli Čechové na frontách o protirakouském boji
letáky, jež na ně byly házeny z létadel. Na příklad házel mezi ně letáky i veliký přítel
Masarykův M. R. Štefánik.

V Rusku organisatorem legií.
Po revolučním převratu v Rusku zajel Masaryk i tam. Dříve tak učiniti nemohl, neboť
carský režim jej nechtěl do země vpustiti. Za první potřebu tam prohlásil, že je nutno,
chceme-li býti svobodni, aby národ náš měl samostatné zahraniční vojsko. V této věci
Masaryk pokračoval důsledně. Vydal provolání v tom smyslu, a Češi a Slováci, ruští zajatci,
houfně vstupovali do vojska – do t. zv. „Československých legií“, jejichž organisatorem a
zároveň vůdcem se stal sám Masaryk. V té době byla mu podána zpráva do Ruska, že
president Spojených států s. am., Wilson, při schvalování válečných cílů Dohody schválil i
plán osamostatnění Čechoslováků. Dalo mu to mnoho práce, než přesvědčil dohodové
státníky, že Rakousko bude smazáno s mapy Evropy a že Německo musí vydati podmaněné
národy. Tak profesor Masaryk vybojoval nám samostatný stát, naši svobodu, a dne 28. října
1918. byl náš národ veřejně uznán a prohlášen samostatným. Nejvřeleji čekal náš národ na
prohlášení Masarykovo, který si přál, aby náš národ byl národem republikánským a svobodný
náš stát republikou.

T. G. Masaryk prvním presidentem R. Č. S.
Tak se
republiky.

také stalo, a Masaryk prohlášen prvním presidentem naší Československé

Dne 21. prosince 1918 vrátil se profesor Masaryk do vlasti, a národ vítal jej na hranicích
našeho státu již jako presidenta s jásotem.Není v dějinách našeho národa doby, byť i jeho rozlehlost byla sebe větší, abychom měli
stat tak svobodný, jako jest nyní naše republika Československá. Nikdy nebyl tak šťastný a
nikdy v takové přízni, úctě a váznosti i u nejosvícenějších národů evropských jakož i
Spojených států severoamerických, ba nikdy ani nebyl tak znám, jako je naše dnešní
republika Československá. A komu máme co nejvíce vděčiti za toto vše?! Jedině našemu
panu presidentovi T. G. Masarykovi, jenž nelitoval práce, svízelů a námah již v tak vysokém
věku, vše rád obětoval pro nás, svůj majetek, svou svobodu, ba i život svůj položil v sázku,
aby nás osvobodil……Národ náš z vděčnosti nazval jej za jeho starosti o nás Tatíčkem a
Osvoboditelem. Toto jméno „Masaryk Osvoboditel“ neodeprou mu zajisté ani budoucí
pokolení, neboť Masaryk jest a zůstane vážnou historickou osobností. A nám budou záviděti,
že jsme obcovali s osobností tak historickou, že jsme ho znali a za jeho vlády žili.
Dnes, kdy oslavujeme jeho 75. narozeniny, hoří v srdci našem nejvřelejší přání, by náš
Tatíček Masaryk pobyl mezi námi co nejdéle a těšil se nejpevnějšímu zdraví.
Neboť:………..» dotud je tu dobře s námi,
dokud Ty jsi mezi námi,
Tatíčku starý náš! «
*
Průběh naší slavnosti jeví se nejlépe z tohoto slavnostního programu, sestaveného za
součinnosti zdejšího učitelského sboru, jak následuje:
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Program
k oslavě 75. narozenin
pana presidenta T. G. Masaryka –
dne 7. března 1925.
Zahájení slavnosti: Kde domov můj? (2 hl.) (žáci VI. a VII. tř.)
Nato:
Slavnostní řeč……………(přednesl Jos. Vavřík, výp. učitel)
Modlitba za vlast (přednesla Kůdelova M. z I. tř.
Tatíčku starý náš (báseň)…..přednesl Trchalík Fr., žák I. tř.
Tatíčku starý náš. (píseň 2 hl)…přednesli žáci VI. a VII. tř.
Přání nejmenších (báseň) přednesl Španěl, ž. III. tř.
Tatíčku Masarykovi (báseň) přednesla Hřibová M. ze III tř.
Osvoboditeli…….(báseň)

" Pelikánova

Slib dětský……(báseň)

"

"

" Trchalíková

"

"

Teče voda, teče (2 hl. píseň) zazpívali žáci VI. a VII. třídy
Scéna….(provedli. Šidlo, Jaroš a Bartoš + Kudelova (IV. tř)
Proč bychom se netěšili……….zapěli žáci IV. a V. tř.
K Tatíčkovi (báseň) přednesla Dvořákova z V. tř.
Tatíčkovi (báseň) … přednesl Chromek " "
Moravo, Moravo,…… zapěli žáci IV. a V. tř.
Moje barva červená a bílá (báseň) předn. Dvořákova ze VI. tř.
Padlým hrdinům (báseň)……

Pelikánova " VI. "

Kdo za pravdu horí (báseň)………

Hřibova

" VI. "

Modlitba za vlast (V. b. Třebízský – báseň) Juřeníkova " VI“
Nad Tatrou (1 hlas)………………… všichni žáci.
Den radosti

(báseň)

přednesl Šidlo ze VII. tř.

Osvobozenému národu (báseň)
Bojem k svobodě

(báseň)

Jen dále!

(báseň)

"

Sluka " VII. tř.

přednesla Kůdelová " VII. tř.
"

Juřeníková " VII. tř.

Zakončení: Kde domov můj (1 hl) zapěli všichni přítomní.
*
Toť program naší školní slavnosti jubilejní, jíž se zúčastnila kromě všeho žactva i místní
školní rada (Sliva Jan, Kůdela Josef, Vaculín Jan, Šojdr Martin) a jiní hosté (Vaňkova Marie,
choť řídícího, Františka Zachova z Rajhradu a někteří zdejší občané. Slavnost byla tak zdařilá,
že projeveno přání, aby byla pořádána ještě jednou příštího dne, t. j. v neděli, dne 8./3 25.
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Přání tomu ochotně vyhověno a konány proto nové zkoušky k doplnění a rozšíření
programu zejména zpěvnou a hudební částí. K opakování slavnosti pozváno zdejší obecní
zastupitelstvo a rodiče dítek školních.
Večer jubilejního dne (7./3. t. r.) pořádal zdejší hasičský sbor pochodňový průvod
s hudbou, po jehož návratu zastavil u pomníku padlých vojínů. Účasť občanstva, ač bylo
nepříznivé počasí, byla veliká. Řeč na oslavu 75. narozenin pana presidenta pronesl opět pan
učitel Josef Vavřík, po jejíž skončení zahrála hudba naše národní hymny a průvod se klidně
rozešel.-

8.března 1925.
Nadešla neděle – a prapory dosud vlály, zvouce lid k opětované školní slavnosti.
Ozdobená slavnostní síň naplněna do posledního místa, ač ze žactva přítomni byli pouze
zpěváci a přednášeči. Z obecního zastupitelstva dostavili se všichni do jednoho a též místní
školní rada byla přítomna celá. Z obecenstva přišli nejenom rodiče dítek, ale i jinoši a děvy
nastrojené, navnaděni příznivými posudky přítomných včerejší dětské slavnosti.Dnešní slavnost zahájena opět hymnou: Kde domov můj? (2 hl) a krátkou slavnostní řečí,
pronesenou p. učitelem Jos. Vavříkem, načež program rozšířen. Po skončení řeči zapěl
učitelský sbor kantátu slavnostní: „Buď zdráv, o presidente náš“ s průvodem harmonia. Poté
vplétány do programových částí houslové variace I. II. III. od V. J. Novotného s průvodem
harmonia. Houslovou produkci přednesl opět učitelský sbor. Ze zpěvných čísel přibyla vložka
„Hej, Slované!“, kterou nadšeně zapěli všichni účastníci.- Dojem této slavnosti, za níž
zachován vzorný pořádek, pozorovati bylo na zarosených očích hostí a na perlách stékajících
po lících – a za každým skoro číslem bouřlivý potlesk byl nám odměnou. – A nakonec, když
se všichni rozcházeli, starosta obce, předseda m. š. r., všichni výborové obce, ba i jiní občané
pod dojmem zdařilé slavnosti skládali dík a vřelé gratulace učitelskému sboru v ruce řídícího,
které upřímně a radostně tiskli. – Také v novinách objevil se o nás pochvalný článek končící
slovy: Jen více takových slavností!
I tomuto přání veřejně projevenému vyhověno, tím spíše, že bylo i naším přáním, t j.
sboru učitelského, probuditi pronikavěji úctu a lásku k panu presidentovi v tento jubilejní rok
75. narozenin jeho – pořádáním dětského divadla. Vybrán za tím účelem divadelní kus ke
slavnosti přiléhavý, dojemný o krásný: »Pro Tatíčka presidenta“« od Jar. Průchy. Kus pilně
cvičen, a když došlo od okr. školního výboru v Uh. Brodě výnosem ze dne 17./3. 1925, č.
1056. a výnosem okr. správy politické z 28./3. 1925, čís. 9240. povolení k jeho provedení,
sehrán se školními dětmi v neděli, dne 29. března 1925., pro veřejnost za mírné vstupné, jehož
čistý výnos věnován na rozmnožení školní knihovny a na škol. potřeby pro zdejší chudé
školní děti. Čistý výnos byl = (Pro školní děti sehrán kus již v sobotu 28./3. t. r. jako hlavní
zkouška).I této slavnosti morální úspěch plně zajištěn velmi zdařilou sehrou dětí, výpravou kusu a
nepřekonatelným dojmem, jímž zvýšena nejen úcta k hlavě státu, ale i k práci školní – a ke
škole vůbec. Ukázalo se to dnes opět nelíčeným projevem plné důvěry správci školy se všech
stran přítomného posluchačstva.-

Pojištění školy.
Školní budovy (stará i nová) s učebnými pomůckami, nářadím i hospodářskými budovami
jsou pojištěny u „Všeobecné pojišťovny“ v Brně, vše na 70.000 Kč. – Budovy:
Stará škola na 37.000 Kč.

nářadí v obou školách na 5.000 Kč

Nová "

učebné pomůcky na…….5.000 Kč

na 23.000 "
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Číslo poj: 444.417.
Předepsané pojistné, t. j. premie za rok 1925 v obnosu……….164.96 Kč
Vyrovnána dne 1./6. 1925. – Zaplaceným pojistným je kryto
Veškeré pojištění do 18./6. 1926. – Smlouva platí do 18./6. 1928.-

Požárové cvičení.
Během školního roku 1924/25 konáno 4 kráte požárové cvičení či „poplach“ a to: 4./11.
1924, dne 27./1. 1925, 4./4. 1925 a 17. června 1925. – Školy vyklizeny během 2-3 minut beze
zmatku a bez nehody.-

Výplata požitků státních zaměstnanců pošt. úř. šekovým v Praze.
Výnosem zemské školní rady moravské v Brně ze dne 7. května 1925, čís. 28.443, zavádí
se nový způsob výplaty požitků aktivních osob učitelských, působících na nár. školách
moravských, poštovním úřadem šekovým v Praze – od 1. července 1925. Výplata se bude díti
na účet šekového podřadného konta k šekovému účtu ústřední státní pokladny: čís. 37.792 –
100 zemská správa politická Brno.
Správa školy vyhotoví na předepsaném formuláři platební seznam, zapíše doň jména
členů učitelského sboru s označením hodnostní třídy a stupně a to v abecedním pořádku, při
čemž sloupce jednotlivých druhů požitků zůstanou nevyplněny. Na titulním listě plat.
Seznamu poznačí se v levo okresní školní pokladna (Uh. Brod), v pravo poštovní úřad,
k němuž škola patří (Šumice). Takto vyhotovený platební seznam zašle správa školy nejdéle
do prvého dne výplatě předcházejícího měsíce (na př. na srpen nejpozději do 1. července běž.
roku) přímo „Účetnímu odboru zemské správy politické odd. VII. v Brně.“ Účetní odbor
vyplní sloupce druhů požitků a vrátí je přímo správě školy do 5 dnů před splatností požitků.
V den splatnosti převezme správa školy úhrnný peněžní obnos u výplatného poštovního úřadu
(u nás v Šumicích). Po vyzvednutí peněz u poštovního úřadu, avšak ještě před jejich výplatou
jednotlivým v platebním seznamu vyjmenovaným příjemcům, musí býti na titulní stránce
plat. Seznamu potvrzena správcem školy příjmová oprávněnost v plat. Seznamu uvedených
osob a částek. Při výplatě požitků budiž vyplacený obnos příjemcem vlastnoručně inkoustem
potvrzen a k podpisu připojeno i udání bydliště. Kdo při výplatě není přítomen (n. př. je na
dovolené, jinde a r. d.) zašle stvrzenku na hrubý příjem zavčas, který ji k plat. Seznamu
připojí místo potvrzení a spr. školy poznamená „stvrzenka připojena“. Na to, když spr. školy
plat. Seznamy znovu prohlédl, jsou-li všichni řádně podepsáni, stvrzenky a podací lístky
poštovního úřadu připojeny, zašle platební seznam nejdéle 3 dni po výplatě zpět „Účetnímu
odboru zemské správy politické VII. odd. v Brně. -

Požár mlýna.
V noci ze dne 31. prosince 1924 na 1. ledna 1925 hlásila asi k 10. hodině hasičská trubka
oheň v obci. Zděšený lid vybíhal z chalup a utíkal k místu hrůzy a neštěstí. Hořel mlýn, mlýn
docela nový, vystavěný po povodňové katastrofě z r. 1919. roku 1920. Mlýn stál v jednom
plameni, nedalo se z mlýnského zařízení nic zachrániti, než pouze byt mohl býti z části
vyklizen. Podlahy všude pohořely, mouku a obilí strávil oheň, stroje se rozlily a pokroutily,
řemeny shořely; zbyly pouze zdi ohořelé, holé ohněm rozpukané, komín a štít. Později vlivem
deště a větru komín i štít spadly. Pouze mlýnský motor a dynama zůstaly ušetřeny. – Oheň
vznikl asi vznětím se pojistky. – Osudy trosek zůstanou asi delší dobu neznámy. Jsou sice
prodány od původní majitelky mlýna pí. Kamily Kohoutkové, aby mohly býti zaplaceny
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dluhy značné, na mlýně váznoucí, ale nový majitel, nemaje dosti peněz na vnitřní zařízení
(jest potřebí asi 200.000 K), nic nespravuje a – hledá nového kupce……./14./7. 1925!)

Nemoci.
Školní rok 1924/25 byl pro zdejší školní mládež v ohledu zdravotním rokem kritickým,
neblahým. Již počátkem jeho navštívila Šumice „španělská chřipka“ a počastovala nejen
dospělé, ale i děti. Líbilo se jí u nás, neboť pobyla tu až přes Vánoce. Sotva však poodešla,
přikvapily „spalničky“. S počátku se tajily, ale čím dál – tím více roztahovaly své spáry a to
zas naopak: nejen na malé děti, ale i na školáky, ba i na odrostlou mládež a v několika
případech i na dospělé. Přišly v únoru, a v květnu byly Šumice zamořeny. Lékaři si této
nemoci nevšímali, až nastal 1 případ smrti žačky. Zemřela Frant. Mukdrákova, žačka IV. tř.,
dne 25./5. 1925. na zápal plic, následek epidemie spalniček. Věc oznámena okr. škol. výboru
a okr. správě politické jakož i obvodnímu a okresnímu lékaři. Aby se epidemie zdolala,
zavřely jmenované úřady školu od 28./5. – do 15./6 včetně. Zamešk. Vyuč. nahraženo od
30./6. – do 4./7. včetně. (Výn. okr. spr. pol. v Uh. Brodě 28./5 25 č. 15.931 E a telef. zpr.
z 15./6. 1925 . a výnos okr. škol. výboru v Uh. Brodě z 23/6 1925 č. 2161.)

Předčasné propuštění žáků.
Rodiče žáků, kteří vyhověli povinnosti 8 leté návštěvy školy, podali okresnímu školnímu
výboru v Uh. Brodě žádost o předčasné propuštění těchto (15) žáků dle §. 11. zákona ze dne
13./7. 1922, č. 226 sb. z. a n. – Žádosti jejich bylo vyhověno výnosem okr. šk. výboru v Uh.
Brodě ze dne 30. května 1925 č. 1926. a žáci propuštěni dne 27. června a ze školní matriky
vymazáni.-

Počasí a úroda.
Podzim r. 1924. byl suchý, počasí pěkné, dozrání ovoce velmi příznivé. Proto bylo ovoce
hojnost jakosti dobré a trvalé. Také sklizeň obilí se zdařila, ale pro méně plodnou půdu zdejší
pro zdejší obyvatelstvo nikdy nestačí; musí se vždy dokupovati. Koncem listopadu 1924
nastaly deště, které vytrvaly až do zimy. Zima r. 1925. byla krátká, málo sněhu a jen
v přestávkách trochu mrzlo. Květen byl mokrý, do květu napršelo – ovoce, mimo jablek,
nebude, ořechů bude však hojnost. Polní úroda je slibná, jen nepotrvají-li deště, které nás
v červenci naštěvují skoro každý den, přese žně.-

Včely.
Včely neuspokojují. V suchém létě 1924 zaschly květy a včely neměly pastvy.
Přezimovaly špatně; na jaře vyzimováno včelstev méně, pastvy pro deště měly málo, rojů na
štěstí nebylo, ale přes to nebude ani medu.-

Volba zástup. školy do místní šk. rady.
Po výnosu okr. šk. výboru v Uh. Brodě z 24./6. 1925, č. 2267. v závěrečné konferenci
učitelského sboru zvoleni 3 zástupci školy do místní škol. rady jednomyslně: Antonín Vaněk,
řídící uč. (1869), Josef Šustek, učitel ( ) a Františka Procházková, učitelka ( ).-

Zakončení šk. r. 1924/25.
Školní rok 1924/25. skončen mimořádně následkem hrazení pro nemoc dítek zamešk.
vyuč. teprve 4./7. 1925 rozdáním přes 27./6. zadržených školních zpráv a zapěním stát.
hymen československých.
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Přehledná tabulka o stavu žactva.
Počet
žáků

začátkem

koncem
školního roku 1924/25:

Třída

chl.

dív.

Úhrn

Třída

chl.

dív.

Úhrn

I.

8

10

18

I.

7

10

17

II.

12

13

25

II.

12

13

25

III.

10

14

24

III.

9

14

23

IV.

13

18

31

IV.

13

17

30

V.

15

13

28

V.

15

12

27

VI.

15

16

31

VI.

15

16

31

VII. 1. 2.

14

21

35

VII. 1. 2.

10/4

16/5

35

Celkem:

87

105

192

Celkem

85

103

188

Zápis žactva pro šk. r. 1925/26.
Na základě výnosu okres. školního výboru v Uh. Brodě ze dne 6. června 1925, č. 2031.
vykonán vzhledem k výnosu ministerstva školství a nár. osvěty v Praze ze dne 21. dubna
1925 čís. 30. 649 – I. /: Věstník min. 1925, str. 143:/ zápis žactva na zdejší sedmitřídní smíš.
škole obecné dne 27. června 1925 a zdělán na základě provedeného zápisu výkaz dle níže
uvedeného vzoru:

Výkaz o zápise žactva pro šk. rok 1925/26.
na sedmitřídní škole obecné v Šumicích – (předběžný).
Třída oddělení škol.
rok

Počet zapsaného žactva
dle škol. roků:
chl.

dív.

dle oddělení:

úhrn. chl.

dív.

dle tříd:
úhrn. chl.

dív.

úhrn.

I.

1

1.

25

22

47

25

22

47

25

22

47

II.

1

2.

9

10

19

9

10

19

9

10

19

III.

1

3.

10

13

23

10

13

23

10

13

23

IV.

1

4.

12

14

26

12

14

26

12

14

26

V.

1

5.

10

17

27

10

17

27

10

17

27

VI.

1

6.

16

10

26

16

10

26

16

10

26

VII.

1.

7.

12

14

26

12

14

26

16

19

35

2.

8.

4

5

9

4

5

9
98

105

203

Všeho žactva:
V Šumicích dne 15. července 1925.

Ant. Vaněk
správce školy.
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Školní rok 1925 – 1926.
Školní rok 1925/26 na zdejší sedmitřídní smíšené škole obecné zahájen v úterý dne 1. záři
1925 za pohotovosti 5 učit. literních (2 učitelů a 3 učitelek), 1 učitele náboženství (místního
faráře) a 1 učitelky žen. ruč. prací a dom. nauk. Třídní učitelé obeznámili žactvo se školním a
železničním řádem, vyvarovali je nepřístojných překážek různým vozidlům, poučili je o
chování se mimo školu a dali jim příslušné pokyny k opatření si různých potřeb.
Učitelstvo, konstatovavši početní stav žactva sobě přidělených tříd, sešlo se k zahajovací
konferenci.
Výsledek zápisu žactva sedmitřídní smíšené školy obecné zdejší do jednotl. Tříd dle šk.
roků, oddělení a tříd byl takový.

Výkaz o zápise žactva dodatečném pro škol rok 1925/6, vykonaném
koncem prázdnin 1925.
Třída oddělení škol.
rok

Počet zapsaného žactva
dle škol. roků:
chl.

dív.

dle oddělení:

úhrn. chl.

I.

.

1.

23

21

44

23

II.

.

2.

9

10

19

9

III.

.

3.

10

13

23

IV.

.

4.

14

14

V.

.

5.

10

VI.

.

6.

VII.

1.
2.

dív.
21

dle tříd:
úhrn. chl.

dív.

úhrn.

44

23

21

44

10

19

9

10

19

10

13

23

10

13

23

28

14

14

28

14

14

28

17

27

10

17

27

10

17

27

16

10

26

16

10

26

16

10

26

7.

11

13

24

11

13

24

14

17

31

8.

3

3

7

3

4

7
96

102

198

Všeho žactva:

Do školní matriky zapsáni mimo shora uvedené žáci školou povinní, ale místní školní
radou od návštěvy své povinné školy osvobození, protože byli přijati jednak do školy
měšťanské – jednak do reformního reálného gymnasia v Uh. Brodě – v úhrnném počtu 10
žáků (9 chlapců a 1 děvče). Jsou to:
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Post. Jméno dítěte
čís.

Rodiště a čís. Datum
domu
narození

Náboženství Jméno a stav otce
neb jeho zástup.

Ve smíš. měšť. škole v Uh. Brodě:
1.

Bachůrek Vladimír

Šumice č. 93.

15. 7. 1912.

řím. katol.

2.

Jančář Mikuláš

"

3.

Sluka Karel

4.
5.

B. Frant., zedník

189.

9. 8. 1913.

"

J. Mikuláš,

"

"

65.

16. 10. 1912.

"

S. Florián,

"

Šmíd František

"

207.

3. 1. 1912.

"

Š. Josef,

"

Hudečkova Emilie

"

43.

10. 9. 1912.

"

H. Frant.,

"

Na reform. reál. gymnasium v Uh. Brodě studují:
6.

Dvořáček Ludvík

Šumice č. 64.

2. 1. 1913.

řím. katol.

7.

Hřib František

"

8.

Kandrnál Antonín

9.
10.

D. Jan, rolník

74.

11. 12. 1911.

"

H. Jan,

"

"

230.

5. 11. 1912.

"

K. Jan,

"

Sliva Ludvík

"

43.

19. 9. 1913.

"

S. Jan,

Šidlo Vojtěch

"

45.

8. 12. 1912.

"

Š. Jos., zedník.

"

Roztřídění
V zahajovací konferenci zdejšího učitelského sboru převzali třídnictví a vyučování.
ve třídě I………………..Vaněk Antonín, řídící učitel,
II.}
III.}…………….Procházková Františka, učitelka,
IV………………Pilzová Štěpánka, zat. učitelka,
V………………. Pilzová Štěp. – od 15. 10. 1925: Jolanta Sedláčková, uč-ka
VI……………… Šustková Marie – „1. 2. 1926: Vychodil Bohumil, zat. uč.
VII…………….. Šustek Josef, učitel. -

Služební přeložení učitelky Olgy Vaňkové.
(Vzdala se učitelství koncem šk. r. 1925/26.)

Dekretem okresního školního výboru v Uh. Brodě ze dne 25. srpna 1925 č. 3113.
přeložena byla Olga Vaňková, zdejší zat. učitelka, která v Šumicích působila 2 leta (od 1/9 23
do 1/9 1925) do Vlčnova na čtyřtřídní dívčí školu obecnou – od 1/9 1925.-

Další osobní změny.
Na místo zat. výpom. učitelem Josefem Vavříkem uprázdněné místo ustanovena dekretem
o. š. v. v Uh. Brodě ze dne 24. 8. 1925. č. 3097. Štěpánka Pilzová, zatímní učitelka v Hrádku,
zat. učitelkou v Šumicích od 1. září 1925.
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Osobní výkaz Štěp. – Pilzové – Svobodové.
Štěpánka Pilzová, narozená v Důbravách (okr. uh. brodský) dne 14. února 1904,
svobodná dcera Ferdinanda Pilze, revírníka v Důbravách, a jeho manželky Růženy, roz.
Gergelové, chodila do obecné školy v Rašovicích a v Luhačovicích (od 15. 9. 1910 – 30. 6.
1916), načež studovala na zem. reálce od 1. 9. 1916 – k. r. 1922 v Uh. Brodě a vykonavši tam
maturitu v červnu 1922. (č. vysv. 16.), v Brně složila zkoušku učitelské dospělosti dne 12.
června 1924, č. 60.
Po středoškolské maturitě ustanovena dekretem okres. školního výboru v Uh. Brodě ze
dne 21. srpna 1922, č. 2648. výpomocnou učitelkou na veř. dívčí škole ve Vlčnově od 1. září
1922; i následujícího roku ponechána tam v téže služeb. vlastnosti dekretem o. š. v. ze dne 25.
8. 1923 č. 2899. od 1. září 1923 do konce šk. r. 1923/24, takže ve Vlčnově působila plné 2
roky. Poté dekretem okr. šk. výboru v Uh. Brodě ze dne 4. srpna 1924 č. 2650, složivši zatím
maturitní zkoušku učitelskou v Brně (12. 6. 1924. č. 60), ustanovena zatímní učitelkou
v Záhorovicích, kdež působila od 1. září 1924 do 1. února 1925, načež dekretem o. š. v. v Uh.
Brodě ze dne 24. ledna 1925 č. 381. přeložena v téže služební vlastnosti na obecnou smíš.
školu do Hrádku na Vlaře, kdež ponechána do konce šk. r. 1924/25. Posléze dekretem o. š. v.
v Uh. Brodě ze dne 24. srpna 1925, č. 3097. přeložena na zdejší sedmitřídní smíšenou školu
obecnou od 1. září 1925, kdež dosud působí.
Štěpánka Pilzová, zat. učitelka zdejší, dosáhnuvši povolení o. š. v. v Uh. Brodě ze dne 26.
května 1926 č. 1969., provdala se za Josefa Svobodu, úředníka stát drah čs. X.2. – dne 30. 5.
1926.-
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Ustanovení Jolanty Sedláčkové, def. uč-ky bez u. m.
Na uprázdněné místo odchodem zat. učitelky Olgy Vaňkové ustanovena dekretem o. š. v.
v Uh. Brodě ze dne 2. 10. 1925, č. 3799. paní Jolanta Sedláčková, učitelka z Nivnice,
učitelkou na zdejší sedmitřídní škole obecné od 1. 10. 1925. Majíc dovolenou nastoupila
skutečně až 16. října 1925.-

Osobní výkaz Jolanty Sedláčkové
Jolanta Sedláčková, roz. Resková, narozená v Krakově (Polsko) dne 6. března 1902,
vdaná dcera Jana Resky, plukovníka čs. v. v. v Praze, a jeho manželky Heleny Rollingerové,
chodila do školy obec. v Krakově (1908-1910) a ve Vídni X. (1910-13), potom do školy
měšťanské ve Vídni III. v letech 1913-17. (4 třídy) a do ústavu učitelského ve Vídni I.
v letech 1917-1919 a v Českých Budějovicích od 1919-1922. Vysvědčení dospělosti učitelské
nabyla v Českých Budějovicích dne 13./6. 1922 č. 25, a vysv. způsob. uč. rovněž v Česk.
Budějovicích dne 24./11. 1924. č. 75. se způsobilostí vyučovati jazyku německému na šk.
obec. a měšťanských.
Po zkoušce dospělosti učitelské ustanovena dekretem okres. škol. výboru v Uh. Brodě ze
dne 27. července 1922 č. 2290. zatímní učitelkou na šestitřídní smíš. škole obecné v Nivnici
od 1./9 1922 do 5./11. 1922, v téže služební vlastnosti na pětitřídní dívčí školu v Uh. Brodě od
12. listopadu 1922 do 8. ledna 1923. Poté přeložena dekretem okr. škol. výboru v Uh. Brodě
ze dne 28. prosince 1922 č
zpět do Nivnice na sedmitřídní smíš. školu obecnou jako def.
učitelka bez určitého místa, kdež působila od 8. ledna 1923 do 1./10. 1925.
Posléze přeložena na svou žádost dekretem okr. šk. výb. v Uh. Brodě ze dne 2. října 1925
č. 3799. na zdejší sedmitřídní školu obec. v téže vlastnosti. Místo své nastoupila dne 16. října,
majíc od 1. září do 15. října 1925 dovolenou pro mateřství.
Učitelka Jolanta Resková provdala se dne 22. 4. 1924 v Praze za Oldřicha Sedláčka,
poštovního adjunkta v Uh. Brodě. Z manželství toho narodil se jim synáček Oldřich v Praze
dne 9. září 1925.-

Volba funkcionářů místní šk. rady 26. 9. 1925.
Čtyřleté funkční období, stanovené zákonem ze dne 9./4. 1920, vypršelo dnem 30. srpna t.
r. pro zdejší místní školní radu, i zjevila se nutnost nové volby, o níž stůjž zde protokol,
sepsaný dne 26. září 1925 v Šumicích při ustavující schůzi nově zvolené místní školní rady
v plném znění:
„Dnešní schůze byla svolána výnosem okresního školního výboru v Uh. Brodě ze dne 16.
září 1925, č. 2502. a súčastnili se jí následující členové a náhradníci zmíněné místní školní
rady:
Členové: Vaculín Jan, rolník č. 60., Hřib Jan, rolník č. 74., Sliva Jan, rolník č. 43.,
Červenka Josef, rolník č. 23., (Dvořáček Jan, zedník č. 64.), (Hřib František, zedník č. 21.),
Vaněk Antonín, řídící učitel, Šustek Josef, učitel, Procházková Františka, učitelka.
Náhradníci: (Šojdr Martin, rol. č. 80.), (Kudela Jos., rol. č 77.), (Žampach Fr., zed. č. 14.)
Okresní školní výbor uher.brodský zastupuje jeho předseda.
Po krátkém proslovu zástupce okres. školního výboru složili všichni svrchu jmenovaní
členové a náhradníci místní školní rady do jeho rukou předepsaný slib (mimo v závorce
uvedené, kteří tak učinili dodatečně na úřadě v Uh. Brodě).
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Na to vykonána za předsednictví nejstaršího člena místní školní rady Josefa Červenky
volba předsedy místní školní rady a jeho náměstka.
Volba provedena akklamací a zvoleni všemi hlasy: Sliva Jan předsedou, Vaculín Jan
místopředsedou.
Oba volbu přijali.
Skončeno a podepsáno.
Peduzzi v. r., předseda

Jan Slíva v. r.

Antonín Vaněk v. r.,

okr. škol. výboru.

Jan Vaculín v. r.

zapisovatel

Jan Hřib v. r.

Františka Procházková v. r.

Josef Červenka v. r. Josef Šustek m./v.

Volba do Nár. Shromáždění dne 15. listop. 1925.
Na den 15. listopadu 1925 vypsány volby do Národ. Shromáždění, do Poslanecké
sněmovny i do Senátu. V Šumicích kandidovala strana agrární konservativní, soc.
demokratická, živnostensko-obchod., Národní strana práce, domk. – malozemědělců,
komunistická, národní demokr, socialistická (Klofáč), republ. Z. a malorol., lidová a
židovská.
Vládním komisařem jmenován okr. správou politickou
pro poslaneckou sněmovnu Antonín Vaněk, řídící uč. v Šumicích,
" senát……………….Josef Šustek, učitel

"

"

.

Výsledek voleb v Šumicích, do Národního Shromáždění, konaných dne 15. listopadu
1925, objevil se takový:
Volba do poslanecké sněmovny:

Vlád. kom. Ant. Vaněk.

Ve voličském seznamu zapsáno 859 voličů.
Strana 3. Čs. agrár. a konserv. obdržela 1 hlas(ů)

strana 22. republ. z. a malor….77

"

5. "

soc.-dem……………….49

"

"

26. lidová…………....355

"

8. "

živn. – obch……………12

"

"

28. židovská…………...2

" 12.

" „Nár. str. práce……………..3 "

Plat. lístků odevzdáno

" 14.

" „domk. a malozem…………3 "

Neplat.

" 15.

" „komun. Česká…………….61 "

Nevolilo………………...125

" 20.

" „Nár. demokr………………21 "

Voličů dle seznamu

" 21.

" „soc. (Klofáč)…………….142 "

"

"

726
8
859.

*

Volba do senátu:

Vládní kom. Jos. Šustek.
Voličů do senátu zapsáno ve volič. seznamu 681.

Str. 3. Čs. agrár. a konserv. obdržela

2 hlasy (ůl)

Str. 22. republ. z. a maloval…..61

5. " soc. – dem…………………43

"

" 26. lidová………………302

8. " živn. – obch………………..10

"

" 27. Bund der Landwirte

4
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11. Deutsche christ.-soc…………..1

"

Plat. hlasů odevzdáno

12. Čs. Nár. práce…………………5

"

Neplat. hlasů

15. Komunist……………………..45

"

Nevolilo

20. Nár. demokr…………………..18

"

Voličů dle seznamu

21. soc. (Klofáč)…………………107 "

598
3
80
681

*

Demise vlády.
Po vykonané volbě do Národního Shromáždění podala (stará) vláda Švehlova dne 16.
listopadu 1925 demisi, která byla panem presidentem přijata, pověřil ji však, aby úřadovala
dále, až se utvoří nová vláda.

Nová vláda.
Nová vláda ustavila se dne 9. prosince 1925 a panem presidentem jmenováni tito její
členové:
Ministrem zahraničí………………………………….. Dr. Eduard Beneš.
"

vnitra……………………………………… Dr. Frant. Noske.

"

školství a národní osvěty………………… Dr. Otakar Srdínko.

"

spravedlnosti…………………………….. Dr. Karel Viškovský.

"

obchodu………………………………….. Ing. Jan Dvořáček.

"

železnic…………………………………… Rudolf Bechyně.

"

veřejných prací…………………………… Rudolf Mlčoch.

"

zemědělství……………………………….. Milan Hodža.

"

národní obrany……………………………. Jiří Stříbrný.

"

sociální péče………………………………. Dr. Lev Wintr.

"

veř. zdravot. a těles. výchovy…………….. Ant. Tučný.

"

pošt a telegrafů……………………………. Msq. Jan Šrámek.

"

zásobování lidu…………………………… Dr. Jos. Dolanský.

"

financí…………………………………….. Prof. Dr. Karel Engliš.

"

Slovenska…………………………………. Dr. Josef Kalay.

Minister. předsedou opět agr. Antonín Švehla. –
Tato vláda však nesplnila úkolů od ní očekávaných pro samé vnitřní rozmíšky a spory o
různá předsednická křesla, a ačkoliv posléze nastala jakási dohoda o panu předsedovi
Švehlovi parlamentem vyslovena důvěra, překvapena českoslov. veřejnost jmenováním
úřednické vlády Černého dne 18. března 1926.

Úředn. vláda 18. břez. 1926.
Vlastnoručním listem jmenoval pan president Masaryk tyto členy nové vlády (úřednické)
jak následují: p. Jan Černý, = president zem. správy politické, jmenován presidentem vlády a
ministrem vnitra.
Ministrem věcí zahraničních………………………………Dr. Eduard Beneš.
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"

financí…………………………………………. prof. Dr. Karel Engliš.

"

školství a nár. osvěty…………………………. Dr. Jan Krčmář.

"

spravedlnosti a zásob. lidu…………………… Dr. Jiří Haussmann.

"

průmyslu, obchodu a živností………………... Dr. Frant. Peroutka.

"

železnic………………………………………. Dr. Jan Říha.

"

veřejných prací……………………………….

"

zeměděl. a sjednoc. zákonodárství a organ. správy: žup.

"

národní obrany: náčel. hl. štábu……………… generál Jan Syrový.

"

soc. péče, veř. zdravotn. a těles. výchovy: odb. předn. Dr. Jos. Schieszl.

"

pošt a telegrafů: gen. řed. pošt a telegr.

"

………………………………………………… Dr Josef Kállay.

ing. Václav Roubík.
Dr. Juraj Slávik.

Dr. Maxmilián Fatka.

V Praze dne 18. března 1926.
Bechyně v. r.

T. G. Masaryk v. r.

Restrikční zákon z 22. pros. 1924 Sb. z. a n. 1924, č. 286.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se dne 22. prosince 1924 o
úsporných opatřeních ve veřejné správě. (Sb. z. a n. 1924, č. 286.) Zákon tento t. zv. restrikční
postihl těžce jmenovitě státní zaměstnance a učitele snížením počtu jejich r. 1925 aspoň o
10%, ačkoliv zejména učitelstva nebylo nikde nad potřebu. Aby však dosaženo restrikčního
účelu, redukovány výše organisované školy na ménětřídní a učitelstvo propouštěno
s odbytným a překládáno na odpočinek – i nuceně.-

Redukce zdejší školy sedmitř. na šestitřídní od 1. 9. 1925.
Tak i sedmitřídní smíšená škola v Šumicích v důsledcích restrikčního zákona redukována
na školu šestitřídní přes. výnosem zemské školní rady moravské v Brně ze dne 8. října 1925,
č. 2452, intim. výn. okr. škol. výboru v Uh. Brodě z 12. října 1925, č. 4000. a to již se zpětnou
platností od 1. září 1925.
Následkem tohoto opatření úsporného ubyla i na naší škole jedna síla učitelská, zkušená
učitelka v plné životní síle, s níž se sbor učitelský těžce loučil. Jest to Marie Šustková, roz.
Kremlova, def. zdejší učitelka.

Učitelka M. Šustková do trvalé výslužby.
Dekretem zemské školní rady moravské v Brně ze dne 19. ledna 1926, čís. 990. dána
Marie Šustková, učitelka obecné školy v Šumicích, na základě zmocnění uděleného
ministerstvem školství a národní osvěty dnem doručení jeho (31. ledna 1926) do trvalé
výslužby a vyměřeny jí v důsledku její k poslednímu dni měsíce ledna 1926 pro výměru
odpočivných požitků započítatelné služební doby 19 roků, 9 měsíců, - dní tyto jí příslušející
odpočivné požitky:
1. odpočivné (64% pens. zákl. 11.604 Kč) na dobu života roč. 7426.56 Kč
2. příplatek dle odst. b.) al. 4., § 13 restrikč. Zákona od ½ 1926 – 31./1. 1927 2088.72 "
3. jednot. drah. příd. dle I. rod. třídy do odvolání……………………………. 3 206.úhrnem ročně:……12.721.28 Kč.
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Zat. ustanovení B. Vychodila.
Na toto místo, odchodem učitelky Marie Šustkové na trvalý odpočinek uprázdněné,
ustanoven zatímně Bohumil Vychodil, kandidát uč. z Laškova, okres Litovel, dekretem okres.
školního výboru v Uh. Brodě ze dne 30. ledna 1926, č. 470. od 1. února 1926.

Osobní výkaz.
Bohumil Vychodil, narozen dne 12. května 1904 v Laškově, pol. okr. Litovel, svobod.
syn Bohumila Vychodila, rolníka v Laškově, a jeho manželky Celestiny, roz. Laboukové,
chodil do obecné školy v Laškově od 1. 9. 1910. do 30./6. 1917, potom do střední školy
v Olomouci od 1. 9. 1917. do 30. 6. 1921. Nato studoval na učitelském ústavě ve Sv. Janě ve
šk. r. 1921/22 – 1922/23 (II. a III. roč.) a v Olomouci ve šk. r. 1923/24 a od 16./4. 1925
(mezitím byl na vojně). Vysvědčení učit. dospělosti nabyl na uč. ústavě v Olomouci dne
17./6. 1925, č. 27. K voj. službě odveden r. 1924 a přidělen k hranič. prap. č. 7. ve
Frývaldově. Dne 29./3. 1925 propuštěn po 6 měs. službě na trvalou dovolenou v důsledku
vlád. nař. č. j. 187/24 Sb. z. a nař. podle nař. Z. V. V. v Brně č. j. 12.4690 doplň. Ex 1925. –
Od 1. února 1926 působí zde jako zat. učitel.-

Postup r. 1925/26.
Výnosem zem. škol. rady mor. v Brně ze dne 5. 11. 1925, č. 66661, intim. o. š. v. v Uh.
Brodě ze 26./11 25, č. 4574. postupuje učitelka zdejší Frant. Procházková z IX. 1. do IX. 2. od
1. listop. 1925.- (Příští postup 1./11. 1927 – do IX. 3.)
Dle výn. zem. šk. r. mor. v Brně ze dne 6./11. 1925, č. 66670, intim. o. š. v. v Uh. Brodě
z 21./11 1925, č. 4570 postupuje industr. učitelka Marie Bachůrková z IX. 2. – IX. 3. od 1./3.
1925.- (Příští postup 1./3. 1927 – do IX. 4.)
Jolana Sedláčková, učitelka bez u. m. v Šumicích, postupuje dle výnosu zemské školní
rady moravské v Brně ze dne 17. srpna 1925, č. 47753 z XI., - do XI. 2. od 1/9 1925. (Příští
postup
).
Šustek Josef, učitel v Šumicích, postupuje dle výnosu zem. školní rady moravské v Brně
ze dne 11. 3. 1926, č. 13557, intim. o. š. v. v Uh. Brodě z 20. 3. 1926, č. 1235 z XI. 3. – X.1.
od 1./3. 1926. – (Příště
).-

Národ. a školní slavnosti.
Den svobody (28. října), den narozenin pana presidenta T. G. Masaryka a 1. květen –
oslaveny ve škole způsobem sice skromným, ale důstojným a srdečným – proslovy třídních
učitelů ke svým dětem, vhodnými žákovskými recitacemi a zpěvem. Také našich j. velkých
mužů o národ zasloužilých vzpomenuto v hodinách občanské nauky a výchovy.-

Škol. visitace – 13. 4. 1926.
Pan okresní školní inspektor František Vařecha navštívil zdejší školu dne 13. dubna 1926,
prohlédl úřední spisy a byl přítomen vyučování a shledal návštěvu školy a kázeň
chvalitebnou, výsledky výchovy a vyučování celkem dobré. Dle visitační zprávy ukládá
okres. školní výbor v Uh. Brodě ze dne 10. června 1926, č. 2340, aby pokyny dané okresním
školním inspektorem za visitace zapsány byly do protokolu domácí konference učitelské a
aby jich příště bylo šetřeno. – Zprávy o celkové kvalifikaci byly jednotlivým členům
učitelského sboru dodány v zalepených obálkách proti potvrzení a správou školy doručeny. –
Ve zprávě podané místní školní radě výnosem ze dne 10. června 1926 č. 2340. ukládá se jí
opatřiti pro školu šicí stroj a pořízena byla větší skříň pro ženské ruční práce, starou školní
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budovu opatřiti hromosvodem a příště do školního rozpočtu zařaditi větší obnos na doplnění
žákovské knihovny dle návrhu učit. sboru.-

Pololetní prázd. i na škol. obecných.
Okresní školní výbor v Uh. Brodě ze dne 18. ledna 1926, č. 243, objasňuje, že ustanovení
výnosu ministerstva školství a národní osvěty ze dne 12. července 1925 čís. 68636 – I o trvání
škol. roku o prázdninách, jak uvedeno jest v odstavci B. dotyčného výnosu, vztahuje se též na
školy obecné a jest tudíž i na těchto školách dne 1. a 2. února prázdno.-

Přezkoušení hromosvodu na nové škole.
Na požádání místní školní rady dal pan Jarosloslav Vácha, elektrotechnik z Uh. Brodu,
svým zástupcem K. Miklíkem dne 19. dubna 1926. hromosvod na zdejší nové škole
prohlédnouti a přezkoušeti. Výsledek šetření shledán dobrý.

Mír Červen. Kříže.
Mír Červeného Kříže oslaven dne 27. III. t. r. s oslavou památky apoštola míru a lidství J.
A. Komenského v hodinách občanské výchovy a nauky, při čemž zdůrazněno heslo „Pro
zdraví a mír“. V neděli na to provedena sbírka, jejíž úspěch 70 Kč správa školy doručila
místnímu p. starostovi, aby ji dovedl okresní správě polit. v Uh. Brodě k účelům Červeného
kříže.-

Svátek matek.
Zemská školní rada moravská v Brně ze dne 8. 4. t. r., č. 17756. (int. o. š. v. v Uh. Brodě
z 12. 4. 1926, č. 1604), schvalujíc krásnou ideovou akci České zemské péče o mládež o
zvýšení úcty k matce a vůbec o povznešení života rodinného pořádáním slavnosti „svátku
matek“, vybízí učitelstvo, aby svou osobní účastí přispělo ke zdaru slavnosti. Učitelstvo
ochotně vyhovělo a vřele promluvilo ke svému žactvu v hodinách obč. nauky a výchovy o
rodičích, o rodině, ale zejména o matce, o její péči a obětovné lásce k dětem. – Slavnost se
zdařila a přispěla zajisté nejen ku zvýšení úcty dětinné, ale i k prohloubení lásky k matince.-

Pojištění školy.
Školní budovy (stará i nová) s učebnými pomůckami, nářadím i hospodářskými budovami
jsou pojištěny u „Všeobecné pojišťovny“ v Brně, vše na 70.000 Kč:
Stará škola

na 37.000 Kč.

nářadí v obou školách na 5.000 Kč

Nová škola

"

učebné pomůcky

23.000 "
Číslo pojistky:

" 5.000 "

521.123. ze dne……………………

Předeps. pojistné (premie) za rok 1926 v obnosu………………………..164.95 Kč.
Vyrovnána dne 6./6. 1926. – Zaplaceným pojistným je kryto veškeré pojištění do 18./6.
1927. – Smlouva platí do 18. 6. 1928.-

Požárové cvičení.
Během školního roku 1925/26 vykonána 4 požárová cvičení: dne 6. listop. a 22. pros.
1925, 23. břez. a 22. června 1926. s výsledkem uspokojivým; žactvo vyklidilo beze zmatku a
celkem v pořádku obě budovy školní ve 3 minutách.-

Chudinské knihy.
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Okresní školní výbor v Uh. Brodě ze dne 23. listop. 1925, č. 46.602 zaslal zdejší škole
zdarma ze Stát. nakladatelství 17 knih pro chudé. Zásilka došla a kvitována dne 28. listopadu
1925. Došlo:
5 Slabikářů á 8.80 Kč.

v

ceně …………………………………44.- Kč

3 Čítanky I. á 15 Kč

"

" ……………………………………. 45.- "

3. "

II. á 17.40 Kč "

" ……………………………………..52.20 "

3

III. á 22.- " "

"……………………………………...66.- "

"

2+1 (Zpěv. Maličkých II + III) 3 Kč + 1 Kč…………………………………10.-

"

17 knih chudinských v úhrnné ceně…………………………………217.20 Kč

Konkurs na 2 místa učit.
Konkursem ze dne 22. března 1926, č. 1282 vypsáno 1 místo uč. na obecné škole
v Šumicích s předností pro učitele – se lhůtou do konce měsíce května 1926. a
Konkursem ze dne 22. března 1926, č. 1286 vypsáno 1 místo učitelské na obecné škole
v Šumicích s předností pro učitelku se lhůtou rovněž do konce měs. května 1926.
O první místo podány 3 žádosti a okr. škol. výbor v Uh. Brodě ze dne 12. června 1926 č.
2202. zaslal je místní školní radě k sestavení návrhu do konce června 1926.
O druhé místo podalo 6 kompetentů své žádosti, které o. š. v. v Uh. Brodě ze dne 17.
června 1926, č. 2203 zaslal rovněž m. š. radě k sestavení terna do 10. července 1926.Obecní zastupitelstvo v Šumicích i místní školní rada ve svých schůzích ze dne 20. června
1926 sestavily terna pro obě vypsaná místa jednomyslně stejná, jak následují:
Na 1. místo s předností pro učitele navrženi:
1. František Bárta, zat. správce školy v Dobrkovicích.
2. František Bumbálek, zat. řídící učitel v Bánově.
3. Karel Kapoun, zat. učitel v Lužicích /Hodonín/.
Na 2. místo s předností pro učitelku navrženy:
1. Jolanta Sedláčková, def. učitelka bez u. m. v Šumicích.
2. Marie Bumbálková, "

"

v Bánově.

3. Pavla Kaplanová, zat. učitelka na měšť. škole ve Slavičíně.-

Předčasné propuštění škol. dětí.
Žádost rodičů za předčasné propuštění 24 dětí, kteří chodili plných 8 roků do školy,
z další návštěvy školní dle §. 11. zákona ze dne 13. července 1922, č. 226. Sb. z. a n., podaná
dne 10. 6. 1926, vyřízena příznivě výnosem okres. škol. výboru ze dne 12. 6. 1926, č. 2374
bez námitek. I vydáno jim vysvědčení propouštěcí s klausulí o předčasném propuštění.-

Nemoci.
Hned na záčátku školního roku 1925/26 onemocnělo značné % školních dětí chřipkou,
spalničkami a černým kašlem, kterážto posléze jmenovaná nemoc vlekla se přes celý rok a jíž
děti velmi trpěly, ale žádné z nich nezemřelo touto houževnatou nemocí. – Zato však zemřela
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1 žačka IV. tř. , Marie Mudrákova, narozená 23. 9. 1914 - † 18. června 1926 na „tetanus“,
zabodnuvši si trn do nohy. – Žactvo i učitelstvo doprovodili ji za vel. účasti lidu ke hrobu.-

Počasí a úroda.
Podzim r. 1925 byl dosti příznivý, zemáky a řepa se vydařily a obilí bylo také dosti.
Ovoce bylo již poskrovnu, zejména jadernatého, následkem toho velká sháňka po něm. Trnek
bylo též poměrně málo, takže lidé nemohli až na skrovné výjimky vařit „kotlovice“. – Zima
byla sice dosti mírná a přece se mnoho spálilo. – Jaro 1926 začalo brzy, ale jakmile se ukázal
květ, nastaly deště, které přetrvaly celé jaro s krátkými mezerami 2-3 dní, čímž všecky práce
se opozdily. Řepu a zemáky bylo s velkými potížemi lze okopat, takže pole zarůstala travou a
plevelem. Častými dešti a lijáky vznikaly povodně – v Šumicích 3 krát -, které nadělaly
mnoho škod, zejména na řepách. Přese všecky tyto živelní nehody budí obiliny velké naděje
v hojnou úrodu; nejen sláma je dlouhá, ale i klasy jsou veliké a plné.-

Včely.
Velké množství zazimovaných včelstev přes zimu pomřelo. Ani podzim nebyl včelám
přízniv ani předchozí léto, i bylo je nutno krmit. A letošní mokré jaro rovněž jim neslouží.
Loni bylo málo rojů – málo medu – letos nebude valně jinak.Pisatel kroniky zazimoval patero všelstev a vyzimoval čtvero, což značí 8% ztrátu, u
ostatních šumických včelařů nebyl poměr příznivější. Letos mu vyletěl pouze 1 roj a ten bylo
nutno hned krmit, jelikož pro trvalé deště nebylo snůšky.-

Zakončení škol. roku 1925/6.
Ministerstvo školství a národní osvěty výnosem ze dne 27. ledna 1926, č. 146.267/25 – II.
ustanovuje o ukončení školního roku toto: V letech, kdy 28. června připadne na pondělí,
počnou hlavní prázdniny dnem 27. června a výroční vysvědčení, resp.školní zprávy za čtvrté
čtvrtletí vydají se žákům dne 26. června.
V důsledku tohoto ustanovení ministerského skončen v Šumicích školní rok 1925/26 dne
26. června 1926 vydáním školních zpráv, promluvou k žactvu o jeho chování o prázdninách a
zapěním národních hymen. =

Dodatečná poznámka o Svatoduš. pondělí.
Výnosem pres. zem. šk. rady moravské v Brně ze dne 13. května 1926, č. 1271/přes., int.
o. š. v. v Uh. Brodě ze dne 17./5. 26, č. 24 přes. oznámeno, že jest na všech školách nár. i
středních na Svatoduš pondělí (24./5. t. r.) prázdno. Vzato k vědomosti a t. dne nevyučováno.-

Škola sedmitřídní.

Škola šestitřídní.

Přehled. tabulka
O stavu žactva ve šk. r. 1925/26.
Počet
žáků

začátkem

koncem
školního roku 1924/25:

Třída

chl.

dív.

Úhrn

Třída

chl.

dív.

Úhrn

I.

23

21

44

I.

23

21

44

II.

9

10

19

II.

9

10

19

186

III.

10

13

23

III.

9

13

22

IV.

14

14

28

IV.

13

13

26

V.

10

17

27

V.

10

16

26

VI.

16

10

26

VI.

16

10

26

VII. 1. 2.

11/3

13/4

24/7

VII. 1. 2.

11/3

13/5

32

Celkem:

96

102

198

Celkem

94

101

195

Během škol. r. 1925/26 1 žačka přibyla přistěhováním (Vajdíkova Anežka VI.2.);
ubyli přestěhováním: Flachs Ant. (IV.) – Kohoutek Mir. (III.) – Pranicova M. (V.1.);
úmrtím ubyla: Mudrákova M. (IV.).

Předběžný zápis zactva pro šk. r. 1926/27.
Na základě výnosu okresního školního výboru v Uh. Brodě ze dne 11. června 1926, č.
2278. zdělán vedle výnosu zemské školní rady moravské v Brně ze dne 29. května 1926, čís.
24980 po předběžném zápisu žactva pro příští školní rok 1926/27. Výkaz zapsaného žactva
dne 29. června 1926 přesně dle vzoru o. š. v. v Uh. Brodě ze dne 6. června 1925, č. 2031, jak
následuje:

Výkaz o zápise žactva pro šk. r. 1926./27.
Na šestitř. šk. obec. v Šumicích, vykonaném dne 29. 6. 1926. (předběž.)

Třída

oddělení škol.
rok

Počet zapsaného žactva
dle škol. roků:
chl.

dív.

dle oddělení:

úhrn. chl.

I.

.

1.

16

17

33

16

II.

.

2.

22

19

41

22

III.

.

3.

8

10

18

IV.

.

4.

10

13

V.

1.

5.

13

2.

6.

1.
2.

VI.

dív.
17

dle tříd:
úhrn. chl.

dív.

úhrn.

33

16

17

33

19

41

22

19

41

8

10

18

8

10

18

23

10

13

23

10

13

23

13

26

13

13

26

20

30

50

7

17

24

7

17

24

7.

13

8

21

13

8

21

19

17

36

8.

6

9

15

6

9

15
95

106

201

Všeho žactva:

Adaptace „staré“ školy.
Po skončení škol. roku 1925/26 přikročeno hned k adaptaci staré školy, která se ukázala
velmi nutnou. Hned roku 1923 náhodou (při opravě prkna ve velké třídě v I. poschodí) přišlo
se na to, že nosné trámy této třídy jsou červotočivé a že následkem toho hrozí zřícením
podlahy (stropu nad I. třídou). I pozvána úřední komise r. 1925 k vyšetření věci. Odhalením
části podlahy za přítomnosti pana rady ingenýra Mrkvy ukázalo se, že nebezpečí jest veliké a

187

že podlaha vydrží nejvýše 1 rok. Proto bez odkladu objednány 2 traversy (30 cm) a jakmile
skončeno vyučování 1925/26, začaly opravné práce dne 30. června 1926.
Strop nad I. třídou stržen, při čemž objeveno, že nosné trámy byly červotočinou úplně
zničeny, jmenovitě konce trámů tkvící ve zdech, takže nebylo lze ubrániti se úžasu, že se
strop nezřítil již dávno. Jakmile položeny traversy a řádně upraveny, nastalo zabedňování
podlahy velké třídy.
Za té příležitosti zkrácena horní třída novou zdí, čímž získán 1 kabinet pro svobodného
učitele. Tímto zařízením nabyla horní třída téže rozlohy jako třída pod ní (I.) a stala se
takovou úpravou k vyučování a k vytápění o mnoho vhodnější.
Všecku tuto práci vykonali zedníci: Jan Sliva, František Mudrák a Mikuláš Tlach –
podlahu položil Šidlo Jan za pomoci Mikuláše Tlacha – celkem za 6 týdnů i s přestávkami o
žních.________________________
V Šumicích 1. září 1926.
Ant. Vaněk
správce školy.
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Školní rok 1926 – 1927.
Dne 29. srpna 1926 (v neděli) vykonán definitivní zápis žáků pro školní rok 1926/27.
s tímto výsledkem:

Zápis žáků
Třída

oddělení škol.
rok

Počet zapsaného žactva
dle škol. roků:
chl.

dív.

dle oddělení:

úhrn. chl.

I.

.

1.

16

18

34

16

II.

.

2.

22

18

40

22

III.

.

3.

8

10

18

IV.

.

4.

10

13

V.

1.

5.

13

2.

6.

1.
2.

VI.

dív.

dle tříd:
úhrn. chl.

18

dív.

úhrn.

34

16

18

34

18

40

22

18

40

8

10

18

8

10

18

23

10

13

23

10

13

23

13

26

13

13

26

19

30

49

6

17

23

6

17

23

7.

10

8

18

10

8

18

16

17

33

8.

6

9

15

6

9

15
91

106

197

Všeho žactva:

Kromě těchto žáků, jichž počet uveden jest v hořejnší tabulce, zapsáno do školní matriky
zdejší 6 žáků (chlapců), kteří – ač školou povinní – osvobozeni byli místní školní radou od
návštěvy své povinné obecné školy, jelikož jednak přijati byli do školy měšťanské, jednak do
reform. reálného gymnasia v Uh. Brodě.
Jsou to títo žáci:
1. Jančář Mikuláš, narozen 9. 8. 1913. v Šumicích, otec: J. Mik., zedník č. 189, ř. k.
který chodí do smíš. měšťanské školy v Uh. Brodě.
Na reform. reálném gymnasiu v Uh. Brodě studují:
2. Dvořáček Ludvík, nar. 2. 1. 1913, ř. k., rodiště: Šumice, otec. D. Jan, rol.

č. 64.

3. Slíva Ludvík, "

19. 9. 1913, "

,

"

"

,

" S. Jan, "

č. 43.

2. 5. 1915, "

,

"

"

,

" Š. Josef, zed.

č. 45.

5. Bartoš Vojtěch, "

8. 8. 1914,

"

,

"

"

,

"

č. 91.

6. Gabriel Jan,

15. 3 1915, "

,

"

"

,

" G. Jan, pekař č. 127.

4. Šidlo Josef,

"
"

B. Fr., rol.

Zahájení šk. r. 1926/27.
Školní rok 1926/27 zahájen ve středu, dne 1. září 1926 za přítomnosti 3 učitelů a 3
učitelek lit, 1 učitelky ž. r. pr. a 1 katechety (míst. faráře).
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Roztřídění.
V zahajovací konferenci zdejšího učitelského sboru ze dne 1. září 1926 převzali
vyučování a třídnictví
ve třídě I.

Vaněk Antonín, řídící učitel,

"

" II.

Sedláčkova Jolanta, def. učitelka bez urč. Místa,

"

" III.

Šustek Josef, učitel,

"

" IV.

Procházková Františka, učitelka,

"

" V.

Bumbálková Marie, učitelka,

"

" VI.

Bumbálek František, učitel.
*

Osobní změny.
Zatímní učitel Bohumil Vychodil, který v této služební hodnosti působil na této škole od
1. února do 31. srpna 1926, ustanoven výpomocně zastupujícím učitelem na Petrůvce
dekretem okr. školního výboru v Uh. Brodě ze dne 23. srpna 1926, č. 3238 od 1. září 1926.Štěpánka Svobodová (Pilzová), zat. učitelka v Šumicích, ustanovena dekretem okresního
školního výboru v Uh. Brodě ze dne 23. 8. 1926, č. 3235 zatímní učitelkou v Bánově.

Bumbálková M., def. učitelka.
Obě tato místa obsazena definitívně po předchozím jejich vypsání: Na místo Štěpánky
Svobodové ustanovena zatímně učitelkou pí. Učitelka Marie Bumbálková, def. uč-ka
z Bánova, (než obdržela dekret z. š. r.) - dekretem okr. školního výboru v Uh. Brodě ze dne
23. 8. 1926, č. 3245 s předpokladem, že bude presentace zem. školní radou morav. Schválena.
Dne 9. února 1927, č. j. 28. došel jí očekávaný dekret zemské šk. r. moravské ze dne 11. ledna
1927, č. j. 28. došel jí očekávaný dekret zemské šk. r. moravské ze dne 11. ledna 1927 č.
61 454/26, kterým ustanovena definitivní učitelkou v Šumicích v sezení zem. škol. rady
moravské ze dne 23./8. 1926.

Osobní výkaz.
Bumbálková Marie, rozená Stivarová, narozená v Pitíně, okr. Uh. Brod, dne 24. listopadu
1889, dcera Josefa Stivara, řídícího uč. t. č. v Korytné, a jeho manželky Františky, r.
Urbánkové, chodila do obecné školy smíšené v Korytné od 16./9. 1895 do 15. července 1901,
načež vstoupila do měšťanské školy v Uh. Hradišti od 16/9. 1901 do 15./7 1903, kdež
studovala II. a III. třídu. Poté přijata byla až r. 1909 (16./9.) do učitelského ústavu v Řepčíně,
kdež dosáhla maturitního vysvědčení 9./7. 1913, č. 34. Zkoušku učitelské způsobilosti
vykonala dne 20. listopadu 1915 (č. 39). Službu školní nastoupila dne 1. listopadu 1913,
ustanovena byvši dekretem okresní školní rady v Uh. Brodě ze dne 6. října 1913, čís. 3016,
zatímní učitelkou na trojtřídní smíšené škole obecné (u svého otce).
Tam působila do 31. března 1914, načež dekretem okr. školní rady v Uh. Brodě ze dne 7.
března 1914, č. 671 ustanovena zat. učitelkou na pětitřídní škole obecné ve Strání, kdež své
služební místo nastoupila dne 16. dubna 1914. a zůstala tam do 15. září 1914, kdy obdržela
dekret okr. škol. rady v Uh. Brodě ze dne 15./9. 1914, č. 2518 jako zatímní učitelka na
čtyřtřídní škole obecné v Bánově.
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Vykonavší zkoušku učitelské způsobilosti, ustanovena def. učitelkou tamže dekretem
zemské školní rady moravské v Brně ze dne 2. dubna 1917, čís. 7274 od 1. května 1917. –
Když pak vyhlášen konkurs na místo učitelky na šestitřídní škole zdejší, podala žádost 6o toto
místo a byla na ně presentována zároveň se svým manželem Františkem Bumbálkem, (za
něhož se provdala 11./8. 1920 na Sv. Hostýně) – který podal žádost o 2. místo vypsané rovněž
v Šumicích, místo učitele, které také obdržel.Paní učitelka Marie Bumbálková absolvovala kurs k dalšímu výcviku učitelek škol obec.
a měšťanských ve vyučování tělocviku a řízení her pro mládež v Příboře od 16 – 25 července
1914. (Čís. 19.) –
Mimo školy dříve vzpomenutí vzdělávala se též na obchodní škole „Vesny“ v Brně od
16./9. 1904. – 15./7. 1905.Za zkoušky učitelské způsobilosti v Příboře (20./11. 1915 – č. 39) podrobila se též
zkoušce způsobilosti vyučovati náboženství katolickému a způsobilosti vyučovati žen. ruč.
pracím na školách obec. i měšťanských. –

Bumbálek František, def. učitel.
Na místo Bohumila Vychodila, které bylo vypsáno, presentován zatímně výnosem
okresního školního výboru v Uh. Brodě Bumbálek František, (zatímní řídící učitel v Bánově),
do Šumic, ze dne 23. srpna 1926, č. 3246 s předpokladem, bude-li presentace zemskou školní
radou morav. Schválena.
Ustanovovací dekret zemské školní rady moravské v Brně ze dne 11./1. 1927 č.
58.626/26, intim. okr. škol. výborem v Uh. Brodě z 27. 1. 1927, č. 382, jímž ustanoven v sez.
zem. šk. r. v Brně ze dne 23. srpna 1926 definitiv. učitelem v Šumicích, došel dne 9. února
1927.-

Bumbálek Fr., manžel B. Marie rozené Stivarové. (Sňatek 11./8 1920)
Bumbálek František, narozený v Havřicích, okr. Uh. Brod, 13. února 1885, syn Pavla
Bumbálka, zedníka z Havřic, a jeho manželky Marie, roz. Kandrnálové, chodil do školy ob.
v Havřicích od 16. září 1891 do 31. července 1897, načež studoval na zem. reálce v Uh.
Brodě 7 tříd od 16. září 1997 do 6. července 1904. a vykonal maturitní zkoušku 6./7. 1904, č.
3. – Nato po soukromé přípravě ke zkoušce učitelské dospělosti a podrobiv se jí na učit.
ústavě v Příboře, dosáhl vysvědčení uč. dospělosti dne 20./9. 1905, č. 4.-

Osobní výkaz.
Poté, podav žádost na uprázdněné místo zatímního učitele, ustanoven dekretem okresní
školní rady v Uh. Brodě ze dne 25. 9. 1905, č 1855. zatímním učitelem na 4třídní veř. škole
obecné (smíšené) v Bánově, kdež působil v této hodnosti od 1. října 1905 do 31. prosince
1908.
V té době podrobil se zkoušce způsobilosti učitelské před zkuš. komisí na učitelském
ústavě v Příboře dne 23. listopadu 1907, č. 3. – a byl dekretem zemské školní rady moravské
v Brně ze dne 4. 1. 1909 č. 34. 294 ustanoven v Bánově def. učitelem 2. třídy. Brzy nato
ustanoven dekretem zemské šk. rady morav. v Brně ze dne 20. září 1909, č. 24590. def.
učitelem 1. třídy tamže – a v téže hodnosti působil do 31. srpna 1926, načež dekretem okr.
školního výboru v Uh. Brodě ze dne 23. 8. 1926, čís. 3246 zatímně službou přidělen jako

6

Zatímně o. š. v. v Uh. Brodě z 23./8. 1926, č. 3245.
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učitel na 6 třídní smíš. školu ob. v Šumicích, kdež dosud působí a kdež definitivně ustanoven
dekretem zem. šk. rady moravské v Brně ze dne 11. ledna 1927, č. 58.626/26.
Mimo školy shora uvedené absolvoval kurs pro učitele měšť. škol v Brně od 15./9. 1921.
do 15. 5. 1922 – II. odbor a kurs ručních prací výchovných v Uh. Brodě od 14. 4 – 18. 4.
1924.
Za světové války sloužil jako domobranecký vojín u zeměbranec. Střeleckého pluku č.
25. v době od 9. 5. – 10. 6. 1918.-

Nová smíšená vláda Švehlova.
Pan president R. Č. S. jmenoval dne 12. října 1926 v Topolčiankách novou vládu místo
dosavádní vlády úřednické. Nová vláda je tato:
Švehla………………………………ministr president
Dr. Milan Hodža…….ministr vyuč. a nár. osvěty, též pro sjedn. zák. a org. správy,
Dr. Rob. Mayr-Harting……………..ministr spravedlnosti
Jos. V. Najman……………………….."

veřejných prací.

Dr. Ot. Srdínko………………………."

zemědělství.

Frant. Udržal………………………… "

národní obrany.

Jan Šrámek……min. soc. péče a veř. zdravotn. a těles. výchovy.
Dr. Fr. Nosek………….ministr pošt a telegrafů.
Prof. Dr. Edv. Beneš………...."

zahraničí

Přes. správy pol. Jan Černý…."

vnitra a zásobování lidu.

Prof. Dr. K. Engliš……………"

financí.

Odbor. přednosta Dr. Fr. Peroutka.. " průmyslu, obchodu a živností.
Dr. Josef Kállay………………ministrem.
*

Jmenování nových ministrů.
Dne 25. ledna 1927 jmenoval pan president pana poslance Dra Marka Gažíka ministrem
pro sjednocení zákonodárství a organis. správy – a p. Dra Josefa Tiso ministrem veřejného
zdravotnictví a tělesné výchovy.
Zároveň zproštěn pan ministr Dr Hodža vedení ministerstva pro sjednocení zákonodárství
a organisace správy – a p. Dr Kallay po podané demisi, která přijata, zproštěn úřadu ministra.
Pan ministr Šrámek zproštěn vedení ministerstva veřejného zdravotnictví a tělesné
výchovy. –
*

Národní svátek Osvobození.
Dne 28. října 1926 na památku osvobození naší vlasti a národa československého konána
veřejná a školní slavnost způsobem důstojným a srdečným. Školní slavnost pořádal učitelský
sbor po třídách, každý třídní s dětmi sobě svěřenými, k nimž promluvil oslavnou řeč
chápavosti dětské přiměřenou. Děti si samy ozdobily třídy ku zvýšení slavnostního dojmu. Po
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proslovu třídního učitele recitovaly děti vhodné básně a zapěly různé národní písně. Slavnost
skončena národními hymnami.

Dětský den.
Se slavností tou spojen XVI. Dětský den se sbírkou pro péči o mládež, jehož výnos: 236
Kč 35 h odeslán složenkou „České zemské péči o mládež“ v Brně dne 3. listopadu 1926. (Kč
59.936 zem. šk. r. mor. v Brně z 2. 10. 1926, intim. o. š. v. v Uh. Brodě z 8. 10. 1926, čís.
4012.)

Nadílky.
Pod dojmem dětských těchto slavností darovala místní šk. rada s obecním zastupitelstvem
všem školním dětem po 1 škol. slohovém sešitu a pro chudé zvlášť. – K Vánocím „pod
stromeček“ darovala zdejší „Obec legionářů“ opět všem žákům po 1 sešitu a k tomuto dárku
přidala k témuž účelu „Místní Domovina domkařů a malorolníků v Šumicích“ nádavkové
sešity výhradně pro chudé žáky. – A opět „Místní Domovina domkařů a malorolníků
v Šumicích“ rukou jejího předsedy, Leopolda Slívy“ odevzdala správci zdejší 6 třídní smíš.
školy obecné vkladní knížku (na 5%) č. 279 se vkladem 50 Kč (padesáti Kč) pro pilné žáky
zdejší školy s datem vkladu: 19. února 1927.
Šlechetným dárcům vyslovil správce školy i deputace dětí svůj povinný, ale ne méně
srdečný dík. –
Vivant sequentes!

Počátek denního vyučování od 1. listopadu 1926.
Dle normálního výnosu zemské školní rady moravské ze dne 29. října 1926, čís. 68186,
intim. okres. škol. výboru v Uh. Brodě ze dne 30. 10. 1926, č. 4403. po rozumu výnosu
ministerstva školství a národní osvěty ze dne 27. října 1926, č. 126 454/26 – I. položen od 1.
listopadu 1926 (prozatím na zkoušku) do konce února 1927 počátek dopoledního vyučování
na školách obecných o půl deváté hod., při čemž trvá 1. hod. vyučovací od ½ I. – 9.20, 2. hod.
od 9.25 – 10.15, 3. hod. od 10.30 – 11.15, 4. hod. od 11.20 – 12.05. (První hod 50 minut, 2.
hod. 50 minut, 3. a 4. hod. po 45 minutách). – Toto zařízení času vyučovacího s tímž
uspořádáním vyučov. hodin prodlouženo výnosem ministerstva vyučování a národní osvěty
ze dne 26. II. 1927, č. 24.722/27 – I. (zem. šk. r. morav. v Brně 28/2. 1927, č. 10.213, okr. šk.
výb. v Uh. Brodě 4./3. 1927, č. 870.) do konce června 1927.-

Pan okr. škol. inspektor Frant. Vařecha odchází do pense.
Pan ministr školství a národní osvěty zprostil pana okresního školního inspektora
Františka Vařechu k jeho žádosti dnem 31. prosince 1926 funkce okresního školního
inspektora a vyslovil mu současně za velmi úspěšnou činnost ve službách školského dozoru
dík a uznání. – Opět odchází jeden dobrý a uznalý školní inspektor a učitelstvo okresu uh.
brodského ztrácí v něm velikého přítele. – Žij dlouho a šťastně! -

Zařazení učitelstva dle nového požitkového zákona.
Zákonem ze dne 24. června 1926 o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva škol
obecných a měšťanských („učitelským zákonem“) č. 50. zařazeni členové našeho učitelského
sboru takto ke dni 1. ledna 1926.
1. Vaněk Antonín, řídící uč. VII. 4., přeřazen do 11. stupně nov. požitků.2. Bumbálek Fr., učitel VIII. 3.

,

"

" 7.

"

postup 1. 7. 1927. do 8. stup.
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3. Bumbálková M., uč-ka IX. 3.

,

"

" 4. st. (1/7 26–5. st.)– 1/7 1929 " 6. stup.

4. Procházková Fr., "

,

"

" 4. stupně, postup od 1. 1. 1928 " 5. "

5. Šustek Josef, učitel X. 1.

,

"

" 2.

"

,

"

od 1. 1. 1929. " 3. "

6. Sedláčková Jol., uč-ka XI. 2.

,

"

" 1.

"

,

"

od 1./6. 1928 "2. "

7. Bachůrková M., učka ž. r. pr. IX. 3., "

" 8.

"

,

"

od 1./1. 1927. "9.“-

IX. 2.

*

Chudinské knihy.
Výnosem okr. šk. výboru v Uh. Brodě ze dne 2. pros. 1926, č. 4755. zaslány ze státního
knihoskladu pro zdejší chudé žáky: 4 Slabikáře, 2 První čít., 2. Druhé čít., 2 Třetí čít., 1 Cvič.
I., 1 Cvič.II., 1. Cvič. III., po 1 Poč. II., III., IV., 1 zpěv. malič. I, 2 III., 1 Studénka, 2 roč.
V=22. Dodatkem výn. o. š. v. ze 7./2. 27, č. 280: Poč I. 2 kusy. – Všechny knihy orazítkovány
a zapsány.

Dětská slavnostní akademie na oslavu 77. narozenin pana T. G.
Masaryka, prvního presidenta R. Č. S.
V předchozí poradě o způsobu oslavy 77. narozenin pana T. G. Masaryka, prvního
presidenta naší republiky, usnesl se sbor učitelský zdejší školy, aby slavnost konána byla
v neděli, dne 6. března 1927. pro očekávanou větší účast z řad občanstva a různých korporací,
a sjednotila se na tomto programu:
Kde domov můj? (2hl) – V. a VI. třída.
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Proslov……………………………..přednese p. učitel Fr. Bumbálek
Recitace: Tatíčku starý náš

"

Jahodova Jiřina, žačka I. tř.

Přání maličkých

"

Frant. Kořínek, žák I. tř.

Radost nejmenších

"

Voj. Dvořáček, " I. tř.

Tatíčku starý náš (2 hl) – V. a VI. tř.
Dívčí pozdrav

"

Bublíkova And., žačka II. tř.

Jiříčkův sen

"

Tlach Vlad., žák II. tř.

Radost nejmenších

"

Jančářova Emilie, žačka II. tř.

Tatíčkovi

"

Vaněk Miloš, žák II. tř.

Teče voda, teče (2 hl) – V. a VI. tř.
Scéna: Pánek, Vaněk Miloš, (II. tř), - Hasoň, Tlachová Vl. (III. tř)
Proč bychom se netěšili (1hl), II., III., IV., V. a VI. tř.)
Scéna: Pravda a pohádka – Kudelova, Hřibova, Červenkova,
Dvořáček (ze IV. tř.)
Hold panu presidentovi – přednese Dvořákova M. (VI. tř)
Rodné brázdy (2 hl) – V. a VI. tř.
Scena: Přání moravských dětí – Volařík Chromek
Hasoň Fr., Hasoň Mart., Juřeník a Bartoš (IV.)
K 7. březnu……………..přednese Hřibova Anděla (IV.)
Osvoboditeli………….

"

Šidlova

(IV.)

Slib dětský……………

"

Jarošova

(IV.)

Moravo, Moravo (1hl) – III., IV., V. a VI. tř
Tatíčku Masarykovi – přednese Procházkova

(V.)

Tvou stopou chceme jít

"

Hřibova M.

(V.)

T. G. Masarykovi……… "

Pelikánova

(V.)

Našemu Osvoboditeli…. "

Koudelova

(V.)

Osvobozenému národu… "

Synčákova

Koudelova

Trchalíkova (V.)

(Pokračování programu)
Nad Tatrou sa blýska (1hl) – všechny třídy
Česká mládež panu presidentu….přednese Hřib (VI. tř.)
K Tatíčkovi………………….. "

Dvořákova M (VI.)

Moje barva…………………… "

Dvořákova Anež. (VI.)

Tatíčku Masarykovi………….

Kandrnálova (VI.)

"

Kde domov můj?---------všichni.
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*
Dle tohoto programu dětská slavnostní akademie, pořádaná dne 6. března na 1927 (v
neděli odpoledne po 3. hod) – K 7. březnu na oslavu 77. narozenin pana T. G. Masaryka,
prvního presidenta naší republiky, provedena v VI. tř. (přízemí „nové“ školy) za účasti
obecního zastupitelstva, místní školní rady, místní obce legionářské, skupiny stavebních
dělníků, hasičského sboru a mnoha občanů a občanek zdejších i rodičů dítek, takže učebna ani
nestačila; mnozí se tísnili na chodbách.
Správce školy pronesl krátkou děkovnou řeč za tak hojnou účast a přízeň různými
korporacemi školním dětem a učitelskému sboru projevenou a opětovně poděkoval všem,
kdož jakýmkoliv způsobem přispěli ke zdaru akademie. Zejména také vzdal díky skupině
stavebních dělníků v Šumicích, kteří překvapili školní mládež darem školních potřeb pro
všecky děti celé školy (250 sešity, 46 tužkami a 1 krabičkou (veltuctem) per) – ku dnešnímu
dni.
Konče svou řeč projevil přání, aby rodiče s důvěrou podporovali výchovnou snahu
učitelského sboru – a doložil k dětem, aby pilným učením se a dobrým chováním stali se
kdysi řádnými občany republiky, jak si přeje náš pan president. K tomuto svornému
spolupůsobení domu a školy přeje požehnaného zdaru!
Nato ujal se slova pan předseda místní školní rady Jan Slíva, děkuje jek sboru
učitelskému tak dětem za veškeru výchovnou práci a za dnešní slavnost, která naň působila
dojmem radostným. Rovněž starosta obce Tomáš Hasoň a jiní předáci šumičtí pronesli svůj
nelíčený dík a projevili zřejmě svou sympatii – a to všichni bez rozdílu stran. – Po slavnosti
navštívil pan předseda m. šk. rady správce školy a, znova projeviv svůj dík a radost ze zdaru
slavnosti, požádal jej, aby na účet místní školní rady nakoupil školních potřeb pro všecko
žactvo školy, kterých se snad ještě nedostává.
Jak patrno, příklad skupiny zdejších stavebních dělníků pro svou šlechetnost nezůstal
ojedinělý, čímž školní mládež značně získala. Správce školy zakoupil 200 kusů kresl. Listů,
10 tuctů tužek a 1 krabičku (veltucet) per jako dar místní šk. rady a obec. zastupitelstva.
Takto doplněným darem poděleni byli všichni žáci zdejší školy dne 9. března 1927 –
nadbytkem pamatováno na žáky chudé.Řeč pana učitele Bumbálka Františka, kterou po zapění hymny „Kde domov můj?“ dětská
slavnostní akademie na oslavu 77. narozenin T. G. Masaryka, prvního presidenta R. Č. S.,
zahájena, a která se svým klidným přednesem všem zalíbila, uvedena doslovně takto:
Velectění přátelé! Milé děti!
Přiblížil se den, kdy každý upřímný Čech v myšlénkách zabloudí do staroslavné matičky
Prahy a vzpomíná s láskou a vděčností národního hrdiny, drahého Osvoboditele, prvního
presidenta Československé republiky a učence světového významu, T. G. Masaryka, jehož
jméno zlatým písmem je zapsáno v dějinách českých. Na něm plně osvědčila se pravdivost
přísloví: „Často chudá pastýřova chyška pro vlast může více udělat, nežli tábor, z něhož válčil
Žižka.“
Nikdo ani nepomyslil před 77 lety, když dne 7. března 1850 se narodil chudému
zaměstnanci na hodonském panství Josefu Masarykovi chlapeček, že jím vzchází skvoucí
hvězda českému národu, která se bude důstojně družiti k hvězdám, známým již pode jmény
Hus, Komenský a j. Nevděčný byl by národ, který by občas neprojevil svou oddanost a lásku
muži tak zasloužilému, tolika ctnostmi zářícímu.- Prospívá jen člověku, když se občas
zamyslí, o dobrém přemýšlí a projeví vůli dobré konati, kdy rozradostněn krásnými příklady
vlastenců, je chce pevně v dobrém následovati.
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A proto i my jsme se dnes v naší škole shromáždili, abychom vděčně vzpomínali a si
umínili, že, dokud síly dostačí, budeme našeho drahého Osvoboditele v jeho skutcích
následovati.
Slyšeli a četli jsme již mnoho o našem drahém Tatíčku Masaryku, bude Čech o něm
dlouho slýchati a čísti, dokud poslední srdce české bíti bude.
Já dnes chci o něm promluviti stručně jako o člověku práce, který mnoho vykonal pro
svého bližního, který vždy pravdě a poctivosti věrně sloužil, neznaje bázně před mocnými
tohoto světa, který bojoval vždy proti lži a osvědčil se jako vřelý zastánce nejchudších a
utiskovaných.Malému Tomáškovi let přibývalo, začal chodit do školy, kde svou bystrou hlavou budil
nemalou pozornost. Z té příčiny byl dán na studie, však po 2 letech zůstal doma, poněvadž
rodiče chtěli míti z něho učitele; ale před 16. rokem na učitelský ústav jíti nemohl. Učil se
proto zámečníkem ve Vídni, kde mu spoluučeň ukradl knihy, nejmilejší jeho útěchu po denní
práci. Je jistě učňů málo, jemu v tomto podobných. – Odešel z Vídně a učil se doma kovářem.
Velmi pilně a pozorně pracoval ku spokojenosti mistra. Osud však tomu chtěl, aby se stal
dělníkem ducha; tak Tomáš Masaryk po domluvě bývalého jeho profesora matce nastupuje
službu učitelského mládence. Žízeň po vědě vedla ho opět na gymnasium. Tu projevil
neobyčejnou píli. V době, kdy jiní žáci hleděli si zábav, horlivě se cvičil, pilně studoval, pilně
studoval i cizí jazyky. Když se konečně stal universitním posluchačem, byla píle jeho ještě
větší. Nezapomínejme však toho, že po celý čas svých studií sám na sebe vydělával
vyučováním jiných slabších studentů, neboť rodiče byli chudí. Hleďte, v letech, kdy mnozí
studující shánějí se po radovánkách, u něho vidíme snahu pilně pracovati a pilně se
vzdělávati. – V Lipsku, kde dlel též za vzděláním, seznámil se s dívkou vzdělanou, dcerou
amerického občana, pozdější svou chotí.
Roku 1882 povolán na českou universitu do Prahy jako profesor. Zde oddal se práci
s takovou láskou, že byl všemi studenty milován, neboť budil úctu svým vzděláním a
příkladným životem. Lihovin nepil, nekouřil, do hospod nechodil, nejraději se šel osvěžit po
práci do přírody. Studentům se líbila zejména jeho příkladná pravdymilovnost. Hledat pravdu,
milovat pravdu, bránit pravdu, dle pravdy žíti“ bylo heslem Masarykovým od let
chlapeckých. Tato jeho ušlechtilá snaha způsobila mu mnohou hořkou chvíli v době, kdy
neohroženě bojoval za pravdu ať slovem či písmem, však vytrval. Tu mu byla oporou jeho
choť, duše jemná, ušlechtilá. Své rodině byl oddán celým srdcem.
Již jako student Masaryk navštěvoval schůze dělnické, poznal snahy dělníků za lepší
skývu chleba, později jako profesor a poslanec se jich zastával, zasazuje se pro ně o 8 hod.
dobu pracovní a žádá pro ně spravedlivou mzdu. Účastnil se jejich manifestací za všeobecné
rovné právo hlasovací a jiných. Z vděčnosti byl zvolen poslancem; nebál pak vyčísti vídeňské
vládě její macešskou péči o slovanské země:
Bosnu a Hercegovinu, nebál se upadne v nemilost u císaře a jeho ministrů. – R 1909 na
základě falešných listin, sepsaných na rakouském vyslanectví v Bělehradě, mělo býti
pověšeno 53 srbských vlastenců pro velezradu. Nelenil, rozjel se na jih, sám vše vyšetřil, co
se obžalovaným za vinu klade, dokázal podvod a odhalil celému světu tu rakouskou
spravedlnost, kterou hlásal nápis na císařském hradě. Tak osvobodil 53 nevinných lidí od
potupné smrti. Tímto činem získává si lásku Jihoslovanů.
Když pak zásluhou Německa rozpoutala se světová válečná bouře, Masaryk tuší, že
nachází rozhodná chvíle, kdy třeba jednati. Opouští zemi, rodinu: láska k národu tu rozhodla.
Projíždí svět všemi směry, získává u cizích vlád a národů pochopení a lásku pro českou věc. –
Nepřátelé mu strojí nebezpečné úklady, chtějí zničiti jeho houževnaté tělo, jeho pevnou vůli;
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kryjí pomstu. Vse marné. Pomocí svých přátel a bezpříkladnou obětavostí svých krajanů
v cizině, za nadšené účasti nesmrtelných legionářů, našich to rytířů blanických, kteří svým
udatenstvím budí úctu a obdiv celého světa, rozbíjí náš hrdina okovy zubožené naší vlasti.
Vítězný Masaryk vrcí se se svými rytíři k osvobozenému národu. Všude při vítání vlhnou
účastníkům oči slzami radosti, slzami díků. Táži se vás, občané a milí žáci, kdo že se
Osvoboditeli vyrovná? A jaký dar přineseme jemu jako vzpomínku na svou vděčnost.
Nemusíme se příliš rozmýšleti. Nejmilejším dárkem mu bude, když my starší si umíníme, že
budeme poctivě pracovati, svorně spolu žíti, pravdu milovat a dle ní život svůj říditi. Vám,
milí občané připomínám, že hodné děti má pan president velmi rád. A největší radost mu
způsobíte, když se budete pilně učiti, své rodiče, učitele, bližní budete ctíti a vůbec snažiti se,
aby z vás byli dobří občané, kteří budou chloubou Šumic, kteří budou kdysi obětavě pracovati
pro svou obec, pro národ, pro vlast. Slibujete tak učiniti? (Slibujeme!)
Jistě mi dovolíte, když jménem vás všech projevím přání upřímných srdcí, aby drahý náš
Osvoboditel byl nám ještě dlouho ve zdraví zachován a s námi ještě dlouho se těšil ze své
záslužné práce!
Dobrý a drahý Tatíčku, Osvoboditeli náš, žij nám ještě dlouho ve zdraví a štěstí – a naše
láska, která Tě provázeti bude celým životem, budiž Ti zárukou naší vděčnosti a věrné naší
oddanosti!-

Pololetní prázdniny.
Dle výnosu zemské školní rady moravské v Brně ze dne 26. ledna 1927, č. 4245, intim.
okr. šk. výb. v Uh. Brodě z 27. ledna 1927, č. 369. trvaly letošní školní prázdniny 30. lednem
1927 počínajíc do 2./2. t. r. včetně.-

Nemocenské pojištění veřejných zaměstnanců.
Zákon ze dne 15. října 1925, č. 221. Sb. z. a n. o nemocenském pojištění veřejných
zaměstnanců, k němuž vydáno vládní nařízení ze dne 16. července 1926. Sb. z. a n. č. 145,
nabyl platnosti dnem jeho vyhlášení: 29. července 1926.Dne 1. srpna 1926 začalo učitelstvo poprve platiti pojistné do léčeb. Fondu:
Vaněk Antonín, správce školy, měsíčně 25 Kč,- Procházková Fr., učitelka, měs. 14 Kč,
Šustek Josef, učitel, měs. 10 Kč – Sedláčková Jolanta, uč-ka bez u. m., měs. 9 Kč,
Svobodová – Pilzová Štěp., zat. uč-ka, měs. 8 Kč,- Vychodil Boh., zat. uč., měs. 8 Kč.,
Bachůrková Marie, zat. učitelka žen. ruč. prací a dom. nauk, měs. 16 Kč.)-

Léčebný fond, volební řád.
Dne 16. července 1926 vydala vláda nařízení k zákonu č. 146. Sb. z. a n., kterým se
vydává volební řád do orgánů Léčebného fondu veřejných zaměstnanců a do rozhodčích
soudů, které vešlo v platnost dnem vyhlášení, t. j. dne 31. července 1926.-

Nemoci.
K omezení epidemických nemocí, jmenovitě „chřipky“, která se k nám šířila ze západu a
v napadených zemích krutě řádila, učiněna náležitá zdravotní opatření, než se k nám dostala.
Zemská školní rada moravská v Brně vydala výnos č. 4566/1927, intim. okr. šk. výb. v Uh.
Brodě ze dne 3. února 1927, č. 456, kterým nařízeno všem správám škol hlášení chřipky a
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podávání týdenních zpráv po dobu epidemie. I k nám zabloudila, potrápila velké i malé, ale
případů smrti nezůstavila.
Nejvíce onemocnění školních dětí vykázáno začátkem března (30 případů). Poté již náhle
ochabovala, až koncem dubna úplně zanikla.-

Slavnosti školní.
Po třídách konány domácí přiměřené slavnosti s proslovem třídních pp. učitelů, jako:
„Týden české knihy“, „Jan A. Komenský“, „Svátek práce“, „Svátek matek“, „Mírová
půhodinka“, „Volba nového pana presidenta (27./5. 1927)“, kdy žactvu podána
radiotelefonická zpráva bezprostředně po vykonané šťastné volbě, jejíž výsledek naplnil
žactvo jásavým dojmem, - a „Zborovská oslava“
Učitelé všech tříd ve svých třídách vylíčili žactvu památnou bitvu u Zborova, kterou naši
legionáři vítězně vybojovali k našemu osvobození.

Pojištění školy.
Školní budovy (stará i nová) s učebnými pomůckami, nářadím i hospodářskými budovami
jsou pojištěny u „Všeobecné pojišťovny“ v Brně na obnos 70.000 Kč:
Stará škola na 37.000 Kč

nářadí v obou školách na 5000 Kč

Nová škola " 23.000 Kč

učebné pomůcky

" 5000 Kč.

Čís. pojistky: 600215 ze dne 6. června 1927
Předepsané pojistné (premie) za rok 1927 v obnosu 164.95 Kč.
Vyrovnána dne 18. června 1927. Zaplaceným pojistným je kryto veškeré pojištění do
18./6. 1928, kterýmžto dnem smlouva vyprší, i bude třeba vše dáti znovu pojistiti.-

Požárové cvičení.
Ve školním roce 1926/27 vykonána 4 požárová cvičení: 27. září 1926, 5. ledna, 7. května
a 7. června 1927. s úspěchem; všecko žactvo beze zmatku a v pořádku opustilo školu ve 3
minutách.-

Požáry v obci.
Dne 11. března 1927 ráno k 8. hodině vypukl požár u p. Františka Bublíka v č. 151, který
zničil celou chalupu, takže ji musil stavět od základů. Příčina požáru neznáma.
Dne 2. června 1927 při poledni lehla popelem stodola (i stoh slámy) p. Františka
Kandrnála, rolníka č. 197. Příčina rovněž nezjištěna. Dohady jsou různé: od jisker poledního
vlaku – a od opalku cigarety….

Stavba obecního domu.
Na místě úřední komisí dne 15. března 1927 schválenem – započato se stavbou obecního
domu s hasičským skladištěm dne 16. března vykopáním základů. V pátek, 18. března
vybíjeny základy bettonem a v sobotu již stavěny zdi z pálených cihel – a zatím chystány
krovy. V sobotu, dne 2. dubna t. r., vytažena vazba a dne 7. dubna t. r. pokryta budova
pálenou krytinou. Stavba dokonána úplně poč. května 1927 za starostování Tom. Hasoně.

199

Regulace řeky „Olšavy“.
Za téhož starosty, Tomáše Hasoně, rolníka v Šumicích č. 87. provádí se regulace řeky
„Olšavy“, která r. 1919 katastrofalním rozvodněním způsobila ohromné škody. S regulací
počato v březnu 1927 přesně dle znění protokolu o vodoprávním jednání v Uh. Brodě a
v Šumicích ze dne 8. srpna 1923, č. 34938/H od betonového silničního mostu přes Olšavu
v Šumicích až po Sedlářův jez. Tato trať, vedoucí přes zahrady hospodářů na „Malé Straně“
rozdělena na 2 úseky: od bet. Mostu po „Cikány“- a od „Cikánů“ po Sedlářův jez.- Letos
pracuje se na úseku od „Cikánů“ po betonový most. Nové koryto „Olšavy“ jest již bez mála
hotovo. Zbývá ještě je vyčistit a břehy vydláždit; část koryta jest již hotova i s vydlážděním
(30./6. 1927). Dá se očekávati, že do konce roku 1927 bude i most (nový – zvýšený)
vystavěn. – Vykopávkami koryta nového přislo se na různé věci (trámy, štěrk, kostra jelena,
která odvedena museu uherskobrodskému), které dokazují, že tudy „Olšava“ již jednou
běžela, ovšem před dávnými a dávnými věky – a potom tok svůj řídila jiným směrem.Vyryté země použito ke vyrovnání zahrad, návsí a k vybudování vysoké hráze za
zahradami na „Suchém Řádku“ a k částečnému zasypání starého řečiště.-

Počasí a úroda.
Podzim r. 1926 byl deštivý; zemáky a řepa stěží dobyta. V zimě bylo málo sněhu, takže
„holomrazy“ utrpělo obilí (oziminy) velmi. Na jarní setí byla sice pohoda, ale později
následovaly deště a mrazy „medardovské“, které poškodily zejména žita a řepu. Také kroupy
nadělaly mnoho škod na polních plodinách.Stromy kvetly nádherně a slibně, než deště a mrazy působily zhoubně na květ. Loni bylo
ovoce málo-, letos nebude skoro ničeho u nás, leda snad „na ukázku“. Ořechy vůbec
pomrzly.-

Včely.
Včely jsou letos lepší. Loni nebylo ani rojů ani medu, letos sice rojů také není, ale snůška
je slibná. Zima mnoho včelstev vyhubila zvláště tam, kde málo krmili, ačkoliv včelaři na
podzim mohli se přesvědčiti, že v úlech medu není a že je nutno včely zásobiti na zimu.-

Instalace bleskosvodu na staré škole.
Na pobídku školních úřadů usnesla se místní školní rada zdejší zříditi na starou školu
bleskosvod (ve své schůzi ze dne 31. října 1926.
Instalaci bleskosvodu provedla firma „František Vácha“ z Uh. Brodu dne 22. dubna 1927.

Přezkoušení bleskosvodu na nové škole.
Bleskosvod na „nové škole“ přezkoušen touže firmou dne 19. dubna 1926.

Zakoupení šicího stroje.
Pro žen. ruč. práce zakoupen starý, ale dobrý šicí stroj za 400.- Kč.

Výměna tlakoměru.
Správa školy v dohodě s místní školní radou vyměnila starý, poškozený tlakoměr (beze
rtuti) za nový od firmy „Štěpán Valenta“ z Březovic u Kyjova za příplatek 200 Kč (s líhovým teploměrem).
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Visitace školy.
Ve školním roce 1926/27 naše škola nebyla visitována.
*

Zakončení šk. roku 1926/27.
Školní rok 1926/27 zakončen byl poučením žactva o chování se o prázdninách, vydáním
školních zpráv (event. propouštěcích vysvědčení) a zapěním státních hymen --= dne 28. června 1927. =

Přehledná tabulka
O stavu žactva ve škol. roce 1926/27
Počet
žáků

začátkem

koncem
školního roku 1926/27:

Třída

chl.

dív.

Úhrn

Třída

chl.

dív.

Úhrn

I.

16

18

34

I.

16

18

34

II.

22

18

40

II.

22

18

40

III.

8

10

18

III.

8

10

18

IV.

10

13

23

IV.

9

13

22*

V. 1. 2.

13/6

13/17

49

V. 1. 2.

12/6

13/17

48**

VI. 1. 2.

10/6

8/9

33

VI. 1. 2.

11/6

8/9

34***

Celkem:

91

106

197

Celkem

90

106

196

*

1 žák odešel s rodiči na Slovensko

**

1 žák odešel s matkou do světa

***

1 žák vrátil se ze Slovenska
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Předběžný zápis žactva (k č. 2030 o. š. v z 22. června 1927.)
Výkaz o soupisu žactva pro šk. r. 1927/28.
v Šumicích, vykonaném dne 29. 6. 1927. (Škola šestitř.)
Třída

oddělení škol.
rok

Počet zapsaného žactva
dle škol. roků:
chl.

dív.

dle oddělení:

úhrn. chl.

I.

.

1.

18

16

34

18

II.

.

2.

19

18

37

19

III.

.

3.

19

18

37

IV.

.

4.

8

10

V.

1.

5.

9

2.

6.

1.
2.

VI.

dív.
16

dle tříd:
úhrn. chl.

dív.

úhrn.

34

18

16

34

18

37

19

18

37

19

18

37

19

18

37

18

8

10

18

8

10

18

13

22

9

13

22

20

26

46

11

13

24

11

13

24

7.

6

16

22

6

16

22

10

22

32

8.

4

6

10

4

6

10
94

110
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Všeho žactva:
V Šumicích dne 30. červ. 1927
Ant. Vaněk
správce školy:
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Školní rok 1927- 1928.
Zápis žáků.
V neděli, dne 28. srpna 1927 vykonán definitivní zápis žáků pro školní rok 1927/28
s tímto výsledkem:
Třída

oddělení škol.
rok

Počet zapsaného žactva
dle škol. roků:
chl.

dív.

dle oddělení:

úhrn. chl.

dív.

dle tříd:
úhrn. chl.

dív.

úhrn.

I.

.

1.

18

17

35

18

17

35

18

17

35

II.

.

2.

19

18

37

19

18

37

19

18

37

III.

.

3.

19

18

37

19

18

37

19

18

37

IV.

.

4.

8

10

18

8

10

18

8

10

18

V.

1.

5.

10

13

23

10

13

23

19

25

44

2.

6.

9

12

21

9

12

21

1.

7.

6

16

22

6

16

22

10

22

32

2.

8.

4

6

10

4

6

10
93

110
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VI.

Všeho žactva:

Kromě žáků uvedených počtem v hořejší tabulce zapsáno ve školní matrice zdejší 5
školou povinných dětí (4 chlapci a 1 dívka), které chodí jednak do reform. reálného gymnasia,
jednak do školy měšťanské.
Jsou to:
Hřibova Marie, naroz. 13. 1. 1916, dcera Hř. Jana, rol. v Š. č. 74, chodí do měsť. v Uh. Brodě.
Tomek Jaroslav, " 2. 2. 1916, syn T. Aloise, mlyn. " " č. 153,

"

"

" v Brumově.

Na reform. reálném gymn. v Uh. Brodě studují:
Bartoš Vojtěch, naroz. 8. 8. 1914, syn Frant. Bartoše, rol. v Šumicích

č. 91.

Šidlo Josef,

č. 45.

"

2. 5. 1915; " Jos. Šidlo, zedníka "

"

Gabriel Jan, nar. ve Vlčnově 15. 3. 1915, " Jana Gabriele, pekaře " " č. 127.
*

Zahájení škol. roku 1927/28.
Školní rok 1927/28 zahájen dne 1. září 1927 za pohotovosti 3 učitelů, 3 učitelek literních,
1 učitelky žen. ruč. prací a domácích nauk a 1 učitele náboženství, místního faráře.
*
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Roztřídění.
V zahajovací konferenci zdejšího učitelského sboru ze dne 1. září 1927 převzali
vyučování třídnictví.
ve třídě

I.

Vaněk Antonín, řídící učitel,

"

II.

Procházková Františka, učitelka,

"

III.

Sedláčková Jolanta, uč. def. bez urč. m.,

"

IV.

Šustek Josef, učitel,

"

V.

Svobodová Štěpánka, zatímní učitelka,

"

VI.

Bárta František, učitel.
*

Osobní změny.
Bumbálkova Marie, definitivní učitelka zdejší, byla na svou žádost ustanovena definitivní
učitelkou v Bánově dekretem zemské školní rady moravské v Brně ze dne 15. března 1927, č.
12.139, intim. okr. škol. výboru v Uh. Brodě ze dne 21. března 1927, č. 1047., od 1./9. 1927,
působivši v Šumicích pouze 1 rok. – Rovněž tak její manžel.
Bumbálek František, definitivní učitel v Šumicích, když vypsáno místo řídícího učitele
v Bánově, hlásil se o ně a byl ustanoven dekretem zemské školní rady moravské v Brně ze
dne 13./5. 1927, č. 21.771, intim. okr. škol. výboru v Uh. Brodě ze dne 23. května 1927, č.
1698 řídícím učitelem na sedmitřídní smíš. škole obecné v Bánově od 1./9. 1927.
Na jejich místa zatímně ustanoveni v Šumicích:
Svobodová Štěpánka, vdaná zat. učitelka z Bánova, zat. ustanovena dekretem okresního
školního výboru v Uh. Brodě ze dne 11./8. 27, č. 2587, a
Bárta František, def. učitel z Rudic, přidělen na svou žádost zatímně do Šumic dekretem
okresního školního výboru v Uh. Brodě ze dne 11. srpna 1927, č. 2629. – Oba od 1. září
1927.*

Školní slavnosti.
XVII. Dětský den. – Oslava 28. října, dne našeho osvobození. (K výnosu zemské školní
rady moravské ze dne 25. zárí 1927, č. 47574, intim. okr. šk. výboru v Uh. Brodě ze dne 29.
září 1927, č 3495. – a k výnosu okr. škol. výboru v Uh. Brodě ze dne 18. října 1927, č. 3918:
oslava 28. října 1927.) – Obě slavnosti školní spojeny a konány dne 28. října t.r. Pokud se
týká „dětského dne“, věnovala naše škola počátkem října 1 hodinu občanské výchovy výkladu
o úkolech a potřebách zemské a Okresní péče o mládež opuštěnou – a v týdnu před
„Dušičkami“ 1 hodinu o úctě k mrtvým.
Vlastní společnou slavnost – oslavu osvobození s Dětským dnem – vykonal učitelský
sbor dne 28. října 1927 ve svých třídách s přiměřeným výkladem učitelovým, dětskými
recitacemi a písněmi způsobem důstojným a srdečným. O výzdobu tříd pečovaly a postaraly
se děti samy. Slavnosti skočeny zapěním národních hymen: Kde domov můj a Nad Tatrou sa
blýská. – Po slavnosti vykonána sbírka pro mládež opuštěnou, která vynesla 167.30 Kč.
Obnos tento zaslala správa školy dne 6. listop. 1927 složenkou Zem. péči o mládež v Brně.-
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Zavedení výpisů z konf. protokolů.
Výnosem okresního školního výboru v Brodě Uh. ze dne 30. září 1927, č. 3551 zavedeny
výpisy z konferenčních protokolů učitelských sborů za každý měsíc, čímž jednání se schůzích
značně oživlo.-

Zavedení poukázek k získání chudinských knih.
Letošním rokem počínajíc zavedeny k získání chudinských knih pro školy poukázky,
které vloženy Státním nakladatelstvím do každé nové školní knihy. Podle počtu žáky
koupených knih získán týž počet „poukázek“. Za každých 5 takových poukázek poskytuje
Státní nakladatelství 1 výtisk téže knihy zdarma pro chudé žáky. Na naší škole odevzdali žáci
z nových knih 150 poukázek, za něž okresní škol. výbor v Uh. Brodě ze dne 18. 1. 1928, č.
233. zaslal 30 kusů různých druhů knih správě školy pro chudé žáky zdejší školy.-

Visitace školy. 24. 1. 1928.
Po odchodu pana školního inspektora Frant. Vařechy byl jmenován novým školním
inspektorem pan Julius Šobr, jenž počal úřadovati na začátku politického roku 1927. Jeho
první návštěvy platily školám, které již po několik let nebyly visitovány. Naši školu navštívil
dne 24. ledna 1928. Prohlédl úřední spisy a byl přítomen vyučování ve všech třídách mimo
první. – Dle visitační zprávy ze dne 23. února 1928, č. 741, zaslané zdejší místní školní radě
je celkový stav zdejší školy dobrý. Místní školní radě se ukládá, aby vážně a včas pomýšleno
bylo na rozšíření budovy školní. Rovněž se ukládá, aby do příštího rozpočtu školního zařazen
byl větší obnos na pořízení pomůcek pro vyučování vlastivědné a na doplnění žákovské
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knihovny. – Zprávy o celkové kvalifikaci byly jednotlivým členům učitelského sboru dodány
v zalepených obálkách prostřednictvím správy školy proti potvrzení. – Návštěva pana
inspektora Jul. Šobra zůstavila po sobě trvale milý dojem u celého zdejšího učitelského sboru
pro jeho přátelské jednání s jednotlivci, vzácné pedag. rady a porozumění práce učitelovy.-

Narozeniny pana presidenta.
V předvečer 78. narozenin pana presidenta T. G. Masaryka – sehrála školní mládež péčí
učitelského sboru pohádkovou hru „Sněhurku“ od Baldessari – Plumlovské s povolením
okresního školního výboru v Uh. Brodě ze dne 13. 2. 1928, č. 563. a okresní správy politické
v Uh. Brodě ze dne 1. 3. 1928, č. 4803. – Výnos hry činil 301.30 Kč, vydání i s 10% spolku
„Máje“ činilo 136.30 Kč, takže se objevil čistý výnos 165 Kč. – Z tohoto obnosu darováno
100 Kč „Sdružení střádalů“ v Šumicích pro vánoční nadílku chudé mládeže zdejší, hlavně
školní, a zbývajících 65.- Kč uloženo ve zdejší „Raiffeisence“ žactvu zdejší nár. školy na
knížku. Dnešní stav záloženské knížky činí 117 Kč.-

Jiné slavnosti školní.
Dne 28. března 1928, ve středu, věnována ½ hodina občanské nauky a výchovy Míru
Československého Červeného kříže se vzpomínkou narozenin učitele učitelů Jana Amose
Komenského.

Krajinská výstava.
»Měšťanská a obecná škola v Bojkovicích pořádala koncem měsíce března 1928 výstavu
prací školních dětí, které se zúčastnila i naše škola (IV. a VI. tř.) žákovskými výkresy.-

Sbírka na pomník p. presid. T. G. Masaryka v Čejkovicích.
Zdejší učitelský sbor složil obnos 28 Kč. na pomník pana presidenta T. G. Masaryka
v Čejkovicích a správou školy odeslán výboru pro postavení tohoto pomníku dne 19./3. 1928.

Požáry v obci.
Na podzim r. 1927 vyhořela v noci chalupa č. 105. Františka Jahody, zedníka ze Šumic.
Příčina ohně dosud neznáma. Pohořelý byl pojištěn.
Dne 22. prosince 1927. vyhořela dílna stolaře Antonína Mlüllera č. 26./a. (před
polednem) Zdejšímu hasičskému sboru podařilo se oheň lokalisovati, takže obytné stavení
zůstalo neporušeno. Příčina ohně: neopatrnost při topení hoblovačkami.-

Požárová cvičení.
Požárová cvičení vykonána 4: 27./9, 29./11 1927, 30./4. a 22/6 1928 s úspěchem.

Postup (o. š. v. 10.11. 1927, č. 4223.)
Def. učitelka – Františka Procházková – postoupila dne 1. 1. 1928 ze 4. do 5. stupně
platového – výnosem Zemské šk. rady moravské ze dne 24. října 1927, čís. 55.132. – Další
postup do 6. st. od 1. 1. 1931.Sedláčková Jolanta, def. učitelka bez určitého místa, postoupila výnosem Zemské školní
rady moravské ze dne 27. 4. 1928, č. 15.826 (intim. o. š. v. v Uh. Brodě z 21. 5. 1928, č.
1738) z 1. do 2. stupně platového od 1. 7. 1928 – Další postup (do 3. st.) od 1. 7. 1931.-
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Změna
Bárta František, def. učitel z Rudic, zatímně na svou žádost přidělený obecné škole
v Šumicích, přesazen definitivně na tuto školu dekretem Zemské školní rady moravské v Brně
ze dne 12. 3. 1928, č. 10.937 (int. o. š. v. v Uh. Brodě z 22. 3. 1928, č. 1069.) Plat nezměněn.-

Nadílka.
Skupina stavebních dělníků v Šumicích po Vánocích v lednu 1928 odevzdala správě
školy 170 sešitů, 9 tuctů tužek a krabičku per k rozdání mezi žactvo. Skupině stav. dělníků za
tento šlechetný dar vysloven správou školy upřímný dík.-

Pojištění škol.
Nové pojišťov. smlouvy na 10 let.

Jelikož dne 18. 6. 1928 vypršela pojišťovací smlouva 10letá se „Všeob. pojišťovnou“ akc.
spol. v Brně, bylo nutno pojištění škol obnoviti, což se stalo smlouvami u 1. „Slavie“ (pro
starou školu) a 2. u „Všeobecné“ (pro novou školu). Při tom, zvýšeno pojištění obou budov
školních ze 70.000 Kč na 158.000 Kč – Roční pojistné činí nyní 287.09 Kč.-

Regulace „Ovčírky“.
S regulací „Ovčírky“, přítoku „Olšavy“ s pravého břehu, započato na podzim r. 1927. a r.
1928 v ní pokračováno. Prodloužena přes původní projekt proti toku v „Kútech“ přes obec,
stavěny mostky a j.

Stavba silnice.
R. 1928 postavena péčí obce velmi potřebná silnice přes „Kúty“ – a na hřbitově vystavěna
„márnice“.
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Meliorace.
S povolením a subvencí Zemského výboru moravského – v Brně odvodněny všecky
pozemky šumického kotáru, ležící od obce na východ (směrem k Nezdenicím a Rudicím).
S pracemi započato na podzim 1927, a trvaly do května 1928.-

Přednášky se skioptikonem.
Ve školním roce 1927/28 pořádal p. učitel – Josef Šustek časté přednášky poučné se
světelnými obrazy jednak pro žactvo (po odpol. vyučování) – jednak pro dospělé večer.
Přednášky docházely veliké obliby.-

Okresní konference.
Počasí a úroda.
Ani letos nebyla konána okresní konference učitelská. – Podzim r. 1927 byl rolníkům
příznivý. Všecky polní práce vykonány včas a dobře. Zvláště hojná byla sklizeň zemáků. Zato
zima nedostatkem sněhu a „holomrazy“ působila zhoubně. Na jaře však oziminy se zase
popravily. Řepu byli nuceni rolníci z větší části zaorati; celkem bylo však seto málo řepy pro
provádění meliorace, ano v trati meliorační bylo vůbec zakázáno seti řepu, jelikož
v propracované pouští kořínky hluboko a ucpává položené trubky. – Strom na jaře 1928 kvetl
bohatě a sliboval hojné ovoce, než neočekávané mrazy spálily květ tou měrou, že ve zdejším
kraji bude ovoce dosti vzácné. Obilí mrazy též utrpělo, ořechy vůbec pomrzly.-

Včely.
Tento rok nebyl včelám celkem příznivý. Mnoho včel přes zimu pomřelo, na jaře bylo
málo rojů – a medu velmi poskrovnu.-

Obecní volby. = 11. 12. 1927.=
Dne 11. prosince 1927 od 8. do 14. hodiny vykonána volba do obecního zastupitelstva,
jejíž výsledek byl tento: Z 874 voličů volilo 749, z nich neplatně 12, takže odevzdáno celkem
737 platných hlasů. Z těch náleželo:
(Volební číslo: 39)
1. skupině děl., maloval. a domk.

79, mandátů

2 - počet náhradníků 1

2.

"

89

2

"

"

1

3.

"komun. str. v Čs. (sekci III intom.) 69

2

"

"

1

4.

" čs. nár. – social.

46

1

"

"

1

5.

" čs. str. lidové

219

5

"

"

3

6.

" republ. zeměd. a malorol. lidu 155

4

"

"

2

7.

" domovině domk. a molorol.

80

2

"

"

1

Úhrn:

737

18

čs. soc. – dem. Děl.

10

Volba provedena dle zásady poměrné zastoupení. Jako zástupce dohlédacího úřadu byl
přítomen Antonín Vaněk, řídící učitel. Dále byli přítomni tito členové komise volební:
Šustek Josef (člen str. 1.), Pilka Frant. (2.), Bachůrek Jakub (3), Vaculín Josef (5),
Dvořáček Mikuláš (7), Hřib František (4), Stehlíček Cyrill (6).Z nich zvolen předsedou a místopř.:
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Stehlíček Cyril – předsedou a Hřib František – místopředsedou.
Jako důvěrníci připuštěni:
Hřib Vojtěch (3), Ludv. Jahoda (4), Fr. Ulek (1), Slíva Leop. (6), Hřib Fr. 17 (7), Šojdr
Frant. 104 (5) a Pilka Josef (2).
Volba vykonána platně; námitek podáno nebylo.-

Volba starosty a obecní rady.
Dne 18. ledna 1928 vykonána volba starosty a obecní rady za přítomnosti vrchního
komisaře, Karla Mezírky, jako zástupce dohlédacího úřadu – akklamací.
Starostou zvolen p. Leopold Slíva, náměstkem p. Jan Dvořáček.
Radními zvoleni:
Tomáš Hasoň, 87. Šidlo frant., 271. Zálešák Karel, 61., Jančář Jan, 26.
(5.)

(2)

(5)

(6)

*
Jelikož během doby pan Šidlo Frant., č 271, radní obdržel místo při berním úřadě
v Myjavě na Slovensku a do svého nového působiště i s rodinou se odstěhoval, bylo nutno
vykonati náhradní volbu obecní rady, jak rozhodnuto výnosem okr. správy politické v Uh.
Brodě ze dne 13. 3. 1928, č. 7290.

Volba náhradní.
Náhradní volba do obecní rady vykonána v sezení obec. zastupitelstva v Šumicích dne 17.
března 1928.

Přehledná tabulka o stavu žactva ve šk. r. 1927/28.
Obecním radním zvolen jednomyslně p. Hudeček František č. 43. (2)
Počet
žáků

začátkem

koncem
školního roku 1927/28:

Třída

chl.

dív.

Úhrn

Třída

chl.

dív.

Úhrn

I.

18

17

35

I.

18

15

33*

II.

19

18

37

II.

19

18

37

III.

19

18

37

III.

19

19

38**

IV.

8

10

18

IV.

8

10

18

V. 1. 2.

10/9

13/12

44

V. 1. 2.

9/9

13/12

43***

VI. 1. 2.

6/4

16/6

32

VI. 1. 2.

6/4

16/10

32

Celkem:

93

110

203

Celkem

92

109

201

*

2 žačky se přestěhovaly

**

1 žačka přibyla z Vídně

***

1 žák odešel do Rudic
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Zakončení šk. r. 1927/28.
Školní rok 1927/28 skončen poučením školních dětí o chování se o prázdninách, vydáním
školních zpráv – vystupujícím dětem propouštěcích vysvědčení – a zapěním státních hymen.
Žactvo zúčastnilo se též děkovných Služeb Božích v kostele.*

*
*

Dle výnosu okresního školního výboru v Uh. Brodě ze dne 14. června 1928, č. 2389.
vykonán dne 29. června 1928 předběžný zápis žactva pro škol. r. 1928/29 na zdejší 6třídní
škole obecné, jak následuje.
Výkaz
o předběžném zápise žactva pro šk r. 1928/29
na zdejší 6tříd. smíš. škole obecné
vykonaném dne 29. června 1928.
Třída

oddělení škol.
rok

Počet zapsaného žactva
dle škol. roků:
chl.

dív.

dle oddělení:

úhrn. chl.

dív.

dle tříd:
úhrn. chl.

dív.

úhrn.

I.

.

1.

25

15

40

25

15

40

25

15

40

II.

.

2.

20

17

37

20

17

37

20

17

37

III.

.

3.

20

17

37

20

17

37

20

17

37

IV.

.

4.

18

18

36

18

18

36

18

18

36

V.

1.

5.

6

10

16

6

10

16

14

23

37

2.

6.

8

13

21

8

13

21

1.

7.

7

10

17

7

10

17

9

19

28

2.

8.

2

9

11

2

9

11
106

109

215

VI.

Všeho žactva:
V Šumicích dne 29. června 1928.

Ant. Vaněk
správce školy.
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Školní rok 1928 – 1929.
Ve dnech 28., 29. a 30./9. 1928 vykonán definitivní zápis žactva zdejší šestitřídní smíšené
školy obecné s výsledkem patrným z následující tabelly:

Zápis žáků
Výkaz
o definitivním zápise žactva pro šk r. 1928/29
na zdejší 6tříd. smíš. škole obecné (v Šumicích),
vykonaném dne 28., 29. a 30/8. 1928.
Třída

oddělení škol.
rok

Počet zapsaného žactva
dle škol. roků:
chl.

dív.

dle oddělení:

úhrn. chl.

dív.

dle tříd:
úhrn. chl.

dív.

úhrn.

I.

.

1.

27

15

42

27

15

42

27

15

42

II.

.

2.

20

17

37

20

17

37

20

17

37

III.

.

3.

20

17

37

20

17

37

20

17

37

IV.

.

4.

17

17

34

17

17

34

17

17

34

V.

1.

5.

6

10

16

6

10

16

12

23

35

2.

6.

6

13

19

6

13

19

1.

7.

6

10

16

6

10

16

7

19

26

2.

8.

1

9

10

1

9

10
103

108

211

VI.

Kromě těchto žáků zapsány do školní matriky tyto děti školou povinné:
Bachůrek František, syn B. Anny, nar. 26. 8. 1917 č. 247
Lekeš František, syn L. Šimona č. 194, nar. 10. 5. 1916.
Šojdr Stanislav, " Š. Jana č. 234.,

"

Volařík Antonín, " v. Matěje č. 33.,

1. 4. 1915.
"

13. 1. 1917.

Tomek Jaroslav, " T. Alojse č. 153., "

2. 2. 1916.

Hřibova Marie, dcera H. Jana č. 74.,

13. 1. 1916.

"

Těchto 6 žáků (5 chl + 1 děvče) chodilo do smíšené školy měšťanské v Uh. Brodě. Na
reálném gymnasium v Uh. Brodě byli přijati a studují:
Šidlo Josef, syn Josefa Šidlo, zedníka v Šumicích, č. 45., nar. 2. 5. 1915 a
Gabriel Jan, " Jana Gabriele, pekaře "

"

, č. 127, " 15. 3. 1915.,

Takže do školní matriky zapsáno celkem 110 chl. a 109 dív., úhrnem 219 žáků.
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Zahájení škol. roku 1928-29.
Školní rok 1928-29 zahájen dne 1. září 1928 za pohotovosti 2 učitelů a 4 učitelek
literních, 1 učitelky ženských ruč. prací a dom. nauk a 1 učitele náboženství řím. katolického,
místního faráře.

Roztřídění
V zahajovací konferenci zdejšího učitelského sboru ze dne 1. září 1928 převzali
vyučování a třídnictví:
ve třídě

I.

Vaněk Antonín, řídící učitel,

II.

Bárta František, def. učitel,

III.

Procházková Františka, def. učitelka,

IV.

Sedláčková Jolanta, "

V.

Svobodová Štěpánka, zatímní učitelka

VI.

Chládková Karla, učitelka – čekatelka.

" bez urč. místa,

*

Osobní výkaz Karly Mazáčové – Chládkové.
Karla Chládková, roz. Mazáčova, narodila se v Přerově dne 3. března 1906; domovská
obec: Beňov, okres Přerov. Do obecné školy chodila v Přerově od r. 1912 – 1917, potom do
měšťanské školy tamže od r. 1917-1921. Na ústavě učitelském v Přerově studovala v letech
1921-1925 a vykonavši tam zkoušku maturitní, obdržela vysvědčení dospělosti učitelské ze
dne 16. června 1925, č. 18.
Otec její František Mazáč, soudní úředník v Přerově, narozený v Beňově 30. dubna 1875,
zemřel v Přerově dne 17. ledna 1912.
Matka Božena Mazáčová, rozená Stokláskova, nar. 8. 11. 1882, žije ve výslužbě
v Přerově (Vel. Dlážka).
Karla (Chládková) Mazáčova působila po zkoušce dospělosti učitelské napřed v Tištíně
(okres Přerov), ustanovena byvši tam zatímní učitelkou dekretem okres. škol. výboru
v Přerově z 25. 9. 1925, č 3253. Služební místo své nastoupila dne 1. října 1925 a pobyla tam
do 31. března 1926 (na dvoutř. škole). Poté dekretem okr. šk. výboru v Přerově ze dne 19. 5.
1926, č. 1734. ustanovena výpomocnou učitelkou na 5 tříd. škole obecné v Horní Moštěnici a
nastoupila tam dne 28. 5. 1926. Na tomto místě ponechána do 30. června 1926.
Nato ustanovena okr. šk. výb. v Uh. Brodě ze dne 24. února 1927, č. 111. výpomocnou
učitelkou na trojtř. Škole obecné v Hradčovicích od 1. 3 do 30. 6. 1927. a na téže škole potom
opět ustanovena výn. ok. šk. výb. v Uh. Brodě v téže vlastnosti od 1. září 1927 do 30. června
1928.
Dne 21. července 1928 se provdala a sezdána v Přerově (civil.) s p. Jarosl. Chládkem,
technickým úředníkem v Brně.
Po sňatku ustanovena dekretem okr. šk. výboru v Uh. Brodě z 1/9 1928, č. 3654.
učitelkou čekatelkou v Šumicích na 6tříd. škole obecné od 1. září 1928. V Šumicích působila
necelých 5 měsíců, t. j. do 20. ledna 1929, kdy obdržela dovolenou pro mateřství výnosem
okr. šk. v. v Uh. Brodě ze dne 16. ledna 1929 č. 169. od 15. 1. do 15. 4. 1929. Po narození
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dítěte (chlapce) 15. 1. 1929 (Vladimíra) odjela k matce do Přerova, odkudž se již do Šumic
nevrátila.-

Změny osobní
(Zdravotní) Dovolenou pro mateřství Karly Chládkové uvolněné místo obsazeno
dekretem okr. škol. výboru v Uh. Brodě ze dne 17. ledna 1929, č. 193, jímž ustanovena sl.
Anna Kaislerová, výpomocná učitelka v Bánově, výpomocnou učitelkou v Šumicích od 1.
února 1929 do 15. dubna 1929. Od 16. dubna t. r. ustanovena výpomocnou učitelkou ve
Květné dekretem o. š. výboru v Uh. Brodě ze dne 5. 4. 1929, č. 1288 (1218).

Osobní výkaz Anny Kaislerové
Anna Kaislerová, nar. 22. 3. 1908 v Uh. Brodě, svob., nábož. řím. – katol., chodila do
obecné školy v Uh. Brodě od 1. 9. 1914 do 28. 6. 1919 (5 tříd), potom studovala na reál.
gymnasii v Uh. Brodě v letech 1919 – 1927 (osm tříd), kdež vykonala zkoušku maturitní
s vysvědčením ze dne 9. 6. 1927 č. 19.
Nato ustanovena dekretem okr. škol. výboru v Uh. Brodě z 28. 8. 1928, č 3528
výpomocnou učitelkou na dvoutř. smíš. škole obec. na Březůvkách, od 1./9 do 30. 11. 1928.
Od 1. 12. 1928 do 31. 1. 1929 ustanovena dekretem okr. škol. výboru v Uh. Brodě ze dne 21.
11. 1928, č. 4929 výpomocnou učitelkou v Bánově (na sedmitř. šk. ob.) Od 1. 2. 1929 do 15.
dubna 1929 působila v Šumicích a poté odešla do Květné.-

Dovolené
Ve školním roce 1928-29 požívali dovolenou tyto učitelské osoby zdejšího učitelského
sboru:
Karla Chládková dovolenou pro mateřství od 15. 1. do 15. 4. 1929 výnosem okr. škol.
výboru v Uh. Brodě ze dne 16. ledna 1929, č. 169.
Marie Bachůrková, uč. ž. r. prací a dom. nauk, zdravotní dovolenou od 1. února do 30.
dubna 1929 dle výn. o. š. výb. v Uh. Brodě ze dne 14. 1., 12. února 1929, č. 155.482.
(Výnos zem. šk. r. moravské 7. 5. 1929, č. 21.337.)

Antonín Vaněk, řídící učitel, zdravotní dovolenou od 20. 4. do 30. 6. 1929 na základě
výnosu okr. škol. výb. v Uh. Brodě ze dne 17. 4. 1929, č. 1388. Zatímní správou školy
pověřena def. učitelka Františka Procházková.

Supplování
Po dobu dovolené učitelky žen. r. prací, poněvadž není za ni náhrady, nařízeno výnosem
o. š. v. v Uh. Brodě ze dne 14. 1. 1929, č. 155, aby vyučování žen. ruč. prací převzaly literní
učitelky do plného počtu předepsaných hodin.
Po odchodu výp. učitelky Anny Kaislerové, která vyučovala v VI. třídě, nařízeno spojiti
V. a VI. třídu dohromady.
Nejhorší zatížení učitelského sboru nastalo, když udělena zdravot. dovolená řídícímu
učiteli. Vyučování žen. ruč. pracím se sice nastoupením pí. Učitelky M. Bachůrkové po
vypršené dovolené zase uvolnilo, ale za učitelku VI. třídy ani za řídícího učitele nedošlo
náhrady, takže vyučovaly v 6třídách pouze 4 učitelské osoby: V I. a II. tř. pan František Bárta,
v III. tř. zatímní spr. šk. Františka Procházková, ve IV. učitelka Jolanta Sedláčková, a ve
spojených V. a VI. tř. zat. učitelka Štěpánka Svobodová. Tento způsob vyučování trval až do
konce školního roku.
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Volby do okres. a zemského zastupitelstva
Dne 2. prosince 1928 vykonány volby do zemského a okresního zastupitelstva.
Zástupcem dohlédacího úřadu pro volby do okresního zastupitelstva jmenován okresní
správou politickou v Uh. Brodě Antonín Vaněk, řídící učitel v Šumicích, zástupcem ohl. úř.
pro volby do zemského zastupitelstva jmenován zdejší učitel František Bárta.
Volby do okresního zastupitelstva konány v I. tř. staré školy, volby do zemského
zastupitelstva v přízemní třídě nové školy.
Volby do okresního zastupitelstva řídil pan František Bachůrek (Čs. nár. soc), předseda
volební komise, volbě do zemského zastupitelstva předsedal pan Cyrill Stehlíček (ze str.
Republ. zeměděl. a malorol. lidu).
Výsledek volby do okresního zastupitelstva byl tento:
Všech voličů k volbě oprávněných bylo:
mužů……………………… 371
žen…………………………428
celkem 799
Voleb se skutečně zúčastnilo:
mužů………………………284
žen…………………………380
celkem 674
Při sčítání hlasů shledáno, že 4 hlasy byly neplatné.
Voleb zúčastnily se tyto strany politické:
1. Českosl. sociálně demokr. strana dělnická, která získala hlasů….. 150
2. Komunistická str. čs. (sekce III. Internac.), "

"

"

18

3. Republ. str. zeměděl. a malorol. lidu,

"

"

"

133

4. Čs. strana národ. socialistická,

"

"

"

106

5. Čs. strana lidová,

"

"

"

246

6. Čs. národní demokracie,

"

"

"

4

"

"

13

7. Sdružení živnostníků a obchodníků,

"
Úhrnem:

670 hlasů.

Výsledek volby do zemského zastupitelstva:
Všech voliců bylo: mužů:

371 - žen: 428, celkem 799.

Skutečně volilo:

292 - " 382,

"

"

674.

4 hlasy byly neplatné, jak při scrutiniu shledáno.
Voleb zúčastnily se tyto polit. strany:
1. Der Deutschen christlichsozialen Volkspartei, která získala hlasů

5

2. Sdružení katol. Zemědělců a domkařů,

3

"

"

"
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3. Čs. strana národně demokratická,

"

"

"

12

4. Der Deutschen Gewerbspartei,

"

"

"

1

5. Čs. strana soc. demokratická dělnická,

"

"

"

139

6. Bund der Landwirte

-

7. Deutschen Arbeits – und Wirtschaftsgemeinschaft, "

"

-

8. Der deutschen social-demokratischen Arbeiterpartei, "

"

2

9. Republ. strana zeměděl. a malorol. lidu,

"

"

"

129

10. Sdružení „Polskiego Zwiazku Ludowego“, "

"

"

1

11. ………………………………………………………………………………….
12. Komunist. Strana Českoslov.,

"

"

"

19

13. Čsl. strana lidová,

"

"

"

243
snáška 554

přenáška:

554

14. Čsl. živnostensko obchod. Strana středostavovská, která získala hlasů

12

15. " strana národně socialistická,

"

"

"

103

16. Der deutschen nationalsozialischen Arbeiterpartei,

"

"

"

1

"

"

-

17. Der Deutsche Volksverband,

"

"

úhrnem hlasů..670

Slavnosti školní.
Na oslavu „XVIII. dětského dne“ a zároveň jubilejního dne našeho osvobození pořádáno
dne 28. října 1928 dětské pohádkové divadlo „O třech princeznách“ s povolením okresní
správy politické v Uh. Brodě ze dne 10. 10. 1928 č. 25.500 – a okresního školního výboru
v Uh. Brodě ze dne 16. 10. 1928 č 4192. – v rámci besídky s rodiči. Hra dětská setakala se
s velikým mravím a částečně i finančním úspěchem.
Vstupného vybráno úhrnem 354.20 Kč, vydání činilo celkem 208.20 Kč, takže čistého
příjmu docíleno v obnosu 146.- Kč, který poté uložen do zdejší záložny (Raiffeisenky) pro
nemajetné a pilné žáky zdejší obecné školy na zakoupení různých školních potřeb.
Mimo to pořádány různé školní slavnosti v hodinách občanské nauky prostinké sice, ale
srdečné a často dojemné jako: Vzpomínka pro naše osvobození padlých hrdinů – legionářů o
„Dušičkách“, jmeniny pana presidenta Masaryka 7. března, Mír Čs. Červeného kříže, Svátek
matek 11. 5. 1929 a během roku uctěna též památka mnohých vynikajících mužů o vlast naši
zasloužilých.

Sbírky.
Ku slavnostem těmto řadily se sbírky k různým dobročinným účelům: Pro mrzáčky
v Král. Poli, jimž zasláno 8 Kč, později 59 Kč, Ústř. Matici Školské zasláno 8 Kč, Českému
srdci pro Slezsko 5 Kč, Čs. Červ. Kříži 54.10 Kč a Okresní péči pro mládež v Uh. Brodě
231.75 Kč, kterážto poslední sbírka vykonána po obci školními dětmi.-
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Dar firmy Schicht.
Okresní školní výbor v Uh. Brodě ze dne 5. října 1928, č. 4150 zaslal naší škole vzácný
dar firmy Schicht značné ceny: Schichtovy historické obrazy (12 kusů), které jsou ozdobou
naší školy a mají velký vychovatelský význam svým mistrovským provedením.-

Chudinské knihy.
Výnosem okr. školního výboru v Uh. Brodě ze dne 20. prosince 1928, č. 4702. zasláno
našim chudým dětem školním 38 kusů učebnic různých druhů přesně dle ceny zaslaných
poukázek ze Státního nakladatelství. Knihy tyto zaznamenány do inventářů chudinských knih
a opatřeny úředním razítkem.-

Zkouška únavnosti.
Dle tišnovské methody vykonána na naší škole zkouška únavnosti jednotlivých předmětů
učebných ve dnech 11., 12. a 15. prosince 1928 z nařízení okresního školního výboru v Uh.
Brodě ze dne 4. prosince 1928, č. 5126. Výsledek zkoušky není dosud znám.

Visitace zdejší školy.
Náš oblíbený přítel učitelstva a výchovy zdárné, pan Julius Šobr, okresní školní inspektor,
visitoval zdejší školu dne 30. listopadu 1928 a projevil svou úplnou spokojenost s výsledky
vyučování; škodu sboru vřele nám doporučoval.-
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Uhelné prázdniny – mrazy.
Ukrutná zima, jaké ani nejstarší současníci nepamatují, a nedostatek topiva hrozně
postihly zejména školy, které nebylo naprosto možno aspoň snesitelně vyhřát. Nejvýše
docíleno 4 až 5 °R. Z té příčiny vzhledem na ohrožené zdraví školních dětí i učitelů bylo
nutno zameziti přístup do škol hlavně dětem, které nikdy nejsou proti zimě dosti opatřeny
zvláště na venkově. To také plně uznalo ministerstvo vyučování a národní osvěty a svými
výnosy ze dne 16. února 1929, č. 919 a ze dne 22. února 1929, č. 1040 zastavilo školní
vyučování na všech školách a ústavech, zvláště když vánice znemožnily dovoz nutného uhlí.
Toho se jevil takový nedostatek, že v městech prodáváno po 5, nejvýše 10 kilogramech. Není
proto divno, že lidé i doma zavření trpěli hrozně zimou, a tak mnohý ponese následky její po
celý život v podobě různých nemocí. Jak tuhá byla zima, jest patno ze záznamů pisatelových,
jenž den co den za panující zimy činil si kalendářní poznámky. Počal sice, když už zima
zacházela za nehty, t. j. 31. lednem, kdy teploměr ukazoval -18 °R v závětří. Potom to šlo za
sebou – 21 °R, - 22 °R, - 23 °R, - 18 °R, - 17 °R, - 10 °R, - 19 °R, - 17 °R, - 8 °R, - 24 °R, 25 °R, - 21 °R, - 18 °R, - 14 °R, - 10 °R, - 5 °R, - 3 °R, - 3 °R, - 6 °R, - 5 °R, - 18 °R, - 15 °R,
- 5 °R, - 3 °R, - 2 °R, 0 °R, - 3 °R, - 7 °R, - 11 °R, - 15 °R, - 18 °R, - 4 °R, - 10 °R (5./3.
1929).
Není také pamětníka, aby pomrzlo tolik ptactva a lesní zvěře jako letos. A co říci o
stromech, zvláště ovocných? Ořechy pomrzly úplně, trnky většinou, hrušní mnoho, jabloní
méně, ale přece dosti. Ubohé zahrady! Některé stromy ukázaly list, ba i květ, ale záhy list i
květ zvadl, až docela uschl. Tak to bude i s lidmi, kteří si odnesli a živí nějaký zárodek
nemoci vinou zimy letoší…..

Požár v obci
Dne 18. ledna 1929 večer zavzněl v obci poplašný signál hasičský, a než se lid sběhl ku
pomoci, stál již domek č. 128. pí. Ludm. Havlačkové, bývalá stará škola, v jednom plameni.
Hasičskému úsilí podařilo se zachrániti aspoň domy sousedů. Chalupa sama (č 128)
s přilehlými stájemi lehla popelem. Příčina požáru není známa.-

Změna.
Jak z roztřídění na začátku školního roku 1928/29 patrno, není tam uvedeno jméno def.
učitele Josefa Šustka. Definitiva jeho na zdejší škole trvá však dále. Z nouze o def. správce
škol, ustanoven byl okresním školním výborem v Uh. Brodě dekretem ze dne 31. srpna 1928,
č. 3564. zatímním správcem školy v Bystřici p./Lop. na dobu celého školního roku 1928/29.-

Nemoci.
Za letošního školního roku trpělo mnoho školních dítek nižších školních roků
příušnicemi, nemocí nakažlivou, která se vlekla mezi dětmi skoro půl roku, než úplně zanikla.
Příčinou byla asi tuhá zima a z ní nachlazení.Zatímní učitelka Štěpánka Svobodová onemocněla dne 4. června snad z přetížení;
vyučovala v V. a VI. tř. 60 dětí. Nemoc trvala asi 5 dní, doložena lék. vysvědčením.

Nové osobní výkazy učitelských osob
Výnosem ministerstva školství a národní osvěty ze dne 10. ledna 1929, č. 160.639/28 – I.
vydáno prováděcí nařízení k § 10. IV. článku vládního nařízení ze dne 14. září 1928, č. 162
Sb. z. a n. o služebním poměru učitelstva obecných a občanských (měšťanských) škol
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(služební pragmatiky učitelstva národních škol) a zavádí se nové osobní výkazy osob
učitelských – a výnosem okresního školního výboru v Uh. Brodě ze dne 4./3. 1929, č. 1190
nařízeno, aby každá učitelská osoba (učitelé, učitelky literní i učitelky ž. ruč. prací a dom.
nauk) vyplnila svůj osobní výkaz trojmo; jeden zůstane u správy školy, jeden obdrží okresní
školní výbor a 1 zemská školní rada. Odejde-li učitel mimo okres do obce X, zašle správa
školy jeho osobní výkaz do obce X a okresní školní výbor zašle jeho výkaz příslušnému
okresnímu školnímu výboru; odejde-li učitel do jiného místa (téhož okresu) (Y), zašle jeho
osobní výkaz pouze správa školy správě školy nového jeho působiště Y. Osobní výkazy jsou
jakýmsi deníkem, v němž se stále pokračuje. Odejde-li učitel do výslužby, vzdá-li se služby
školní nebo zemře-li, odloží se všude jeho osobní výkaz ad acta. – Osobní výkazy učitelské
vešly v platnost od 1. června 1929.-

Okresní učitelská konference
Na oslavu 10. výročí trvání naší Československé republiky konána byla konference všeho
učitelstva našeho polit. okresu uhersko-brodského dne 10. října 1928. Toho dne bylo na všech
školách prázdno.-

Pojištění škol.

Počasí a úroda
Podzim r. 1928 byl rolnictvu příznivý. Přes občasné deště rolníkům bylo umožněno
všecky práce vykonati včas. Ani tuhá letoší zima oziminám neuškodila valně, poněvadž je
před mrazy chránila silná vrstva sněhu. Letoší úroda obilná je slibná. Zato mrazy utrpěly
stromy velmi. Loni bylo ovoce málo, letos skoro nic. Stromy stojí namnoze holé, uschlé,
pohled na ovocné zahrady působí dojmem hřbitova. Plně zelených stromů je pořídku. Mnohé
stromy se z jara i zazelenaly i květ ukázaly, ale jen na oko, brzy potom zvadly a uschly
docela…….

Včely.
Včely ku podivu vyzimovaly jak zazimovaly, ale roje už druhý rok nedaly žádného. Loni
nebylo medu, velmi po skrovnu, letos se očekává lepší snůška, ale ne tak slibná, jak slibovalo
jaro….Mnoho květu pomrzlo.
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Změna vlády
Pan president T. G. Masaryk dne 20. února 1929 přijímá demisi ministra školství a
národní osvěty Dra Milana Hodži a jmenuje Dra A. Štefánka ministrem školství a národní
osvěty, který se hned ujímá osiřelého úřadu.
Dne 27. února 1929 Dr Gažík zproštěn na svou žádost úřadu pro sjednocení zákonů a
organisace správy a na jeho místo jmenován Dr Ludevít Labay.*

Závěreční konference a konec šk. roku 1928/29.
Závěreční konference zdejšího učitelského sboru, jíž předsedala zatímní správkyně školy,
Františka Procházková, konána ve středu, dne 26. června 1929, kdy správce školy, Ant.
Vaněk, trval na zdravotní dovolené. Celý sbor tentokráte dlouho již toužil po tomto dni, aby
složil účet ze svého celoročního namáhání a práce úmorné. Ještě nikdy netížila náš sbor
taková práce a zodpovědnost jako letos. Bylo mnoho supplování za onemocnělé členy, takže
v druhé polovici školního roku z větší části musili 4 vyučovati v 6 třídách a mimo to literním
učitelkám nařízeno vyučovati též ženským ručním pracím do plného počtu předepsaných
hodin, jelikož nebylo náhrady ani za literní osoby učitelské ani za učitelku ženských ruč.
prací, nebyloť jí vůbec možno opatřiti.
Tak nadešel v pravý čas poslední den školního roku, vytoužený nejen učitelstvem, ale i
znaveným žactvem: 28. červen 1929.
Toho dne naposledy naplnily se třídy ruchem žactva, které si přišlo pro dokument své
celoroční práce: pro vysvědčení.
Vyučování skončeno, pomůcky učebné složeny do kabinetu a uspořádány, učitelé poučili
žactvo, co mají činiti a kterak se chovati o prázdninách, jakož i, čeho se mají varovati. Vložili
jim na srdce, kterak mají pečovati o své zdraví. „Milé děti, prázdniny jsou na to, abyste se
osvěžily prací, sluncem a vzduchem. Učitelstvo si přeje, aby vás po prázdninách shledalo
zdravými, sluncem ožehnutými jako malé černošky!“
Rozdáním školních zpráv a propouštěcích vysvědčení skončen školní rok 1928/29. Žactvo se zúčastnilo také děkov. Služeb Božích v kostele.-

Přehledná tabulka o stavu žactva během šk. r. 1928 (29)
Počet
žáků

začátkem

koncem
školního roku 1928/29:

Třída

chl.

dív.

celkem

Třída

chl.

dív.

celkem

I.

27

15

42

I.

28

15

43*

II.

20

17

37

II.

19

19

38**

III.

20

17

37

III.

20

17

37

IV.

17

17

34

IV.

17

17

34

V.

12

23

35

V.

12

22

34***

VI.

7

19

26

VI.

7

19

26

Úhrn:

103

108

211

Úhrn:

103

109

212

*

1 žák se přistěhoval
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**

2 žačky přibyly, 1 žák zemřel

***

1 žačka odešla do Slezska

Odevzdávka správy školy.
Po vypršené zdravotní dovolené dne 1. července 1929 přijímá opět řídící učitel Antonín
Vaněk správu školy z rukou zatímní správkyně školy Františky Procházkové, která odevzdává
všecky jí svěřené spisy, knihy, úřední razítka a vše, co se agendě správy školy patří, a co při
nastoupení zdravotní dovolené řídícího učitele z jeho ruky přijala, v úplném pořádku, jak
výnosem zemské školní rady moravsko-slezské v Brně ze dne 7. 5. 1929, č. 21.377. bylo
nařízeno. Od toho dne (1. 7. 1929) vede správu školy opět Antonín Vaněk, řídící učitel
v Šumicích.
*
Po výnosu okresního školního výboru v Uh. Brodě ze dne 10. června 1929, čís. 2588.
pořídil správce školy Antonín Vaněk (v dohodě se zatímní správkyní školy) předběžný výkaz
o zápisu žactva pro školní rok 1929-30 na zdejší 6 třídní škole obecné, jak následuje, a
předložil jej okresnímu školnímu výboru dne 2. července 1929.
Výkaz
o předběžném zápisu žactva pro šk r. 1929-30
na šestitřídní smíš. škole obec. v Šumicích
vykonaném dne 29. června 1929.
Třída oddělení

škol.
rok

Počet zapsaného žactva
dle škol. roků
chl.

dív.

dle oddělení

úhrn. chl.

dív.

dle tříd

úhrn. chl.

dív.

úhrn.

I.

.

1.

21

20

41

21

20

41

21

20

41

II.

.

2.

29

12

41

29

12

41

29

12

41

III.

.

3.

17

19

36

17

19

36

17

19

36

IV.

.

4.

21

20

41

21

20

41

21

20

41

V.

1.

5.

16

15

31

16

15

31

22

24

46

2.

6.

6

9

15

6

9

15

1.

7.

5

12

17

5

12

17

7

21

28

2.

8.

2

9

11

2

9

11
117

116

233

VI.

V Šumicích dne 8. července 1929.

Ant. Vaněk
správce školy.
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Školní rok 1929 – 30.
Zápis žáků
Ve dnech 25., 26. a 27. srpna 1929 vykonán definit. zápis žactva zdejší šestitřídní školy
obecné s následujícím výsledkem:
Výkaz
o definitivním zápise žáků ob. školy v Šumicích
pro školní rok 1929/30
vykonaném dne 25., 26. a 27. VIII. 1929.
Třída oddělení

škol.
rok

Počet zapsaného žactva
dle škol. roků
chl.

dív.

dle oddělení

úhrn. chl.

dív.

dle tříd

úhrn. chl.

dív.

úhrn.

I.

.

1.

21

19

40

21

19

40

21

19

40

II.

.

2.

29

12

41

29

12

41

29

12

41

III.

.

3.

17

19

36

17

19

36

17

19

36

IV.

.

4.

21

20

41

21

20

41

21

20

41

V.

1.

5.

16

15

31

16

15

31

21

23

44

2.

6.

5

8

13

5

8

13

1.

7.

5

11

16

5

11

16

7

20

27

2.

8.

2

9

11

2

9

11
116

113

229

VI.

Mimo počet uvedený zapsáni do školní matriky ještě tyto děti:
A. Do smíš. školy v Uh. Brodě chodí:
1. Bachůrek Frant., nar. 26. 8. 1917, syn Bachůrkové Anny, dělnice v Šumicích č. 247.
2. Lekeš František, "

10. 5. 1916, "

Lekše Martina, dělníka

"

"

č. 194.

3. Tomek Jarosl.,

"

2. 2. 1916, " Tomka Aloise, mlynáře

"

"

č. 153.

4. Trchalík Frant.,

"

23. 1. 1918, " Trchalíka Jana, rolníka

"

"

č. 156.

5. Volařík Antonín, "

13. 1. 1917, " Volaříka Matěje, domkaře "

"

č. 33.

6. Hřibova Marie,

13. 1. 1916, dcera Hřiba Jana, rolníka

"

"

č. 74.

7. Jančářova Ludm., "

15. 9. 1917, " Jančáře Jana,

"

"

č. 26.

8. Tomkova Ludm., "

3. 1. 1918, " Tomka Aloise, mlynáře

"

"

č. 153.

"

"

B. Na reál. gymn. v Uh. Brodě studuje:
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9. Kůdelova Anastasie, nar. 13. 9. 1917, dcera Kůdely Josefa, rolníka

"

"

č. 77.

"

č. 209.

C. Od návštěvy školy osvobozena pro tělesné zmrzačení:
10. Lorenc Miloslav, nar. 20. 6. 1923, syn Lorence Jana, zedníka

"

Do školní matriky 1929/30 zapsáno tedy celkem 122 chl. a 117 děvč. = 239 žáků.

Zahájení šk. r. 1929/30.
Školní rok 1929/30 zahájen v pondělí dne 2. září 1929. za přítomnosti a pohotovosti 3
učitelů a 3 učitelek literních a definitivně ustanovených, 1 učitelky ženských ruč. prací a
domácích nauk a 1 učitele katolického náboženství, místního faráře.

Roztřídění
V zahajovací konferenci, která konána dne 2. září 1929, převzali vyučování a třídnictví:
ve třídě I.

Antonín Vaněk, řídící učitel,

"

"

II.

Josef Šustek, def. učitel,

"

"

III.

František Bárta, "

"

"

IV.

Františka Procházková, def. učitelka,

"

"

V.

Jolanta Sedláčková,

"

"

"

"

VI.

Marie Hanová,

"

"

"

.

Ženským ruč. pracím a dom. nauce vyučuje ve II. až VI. tř. pí. Marie Bachůrková, řím. –
katol. Náboženství ve všech třídách místní farář P. Josef Berger.
*

Osobní výkaz
Marie Hanová, def. učitelka, narozená v Ivančicích, pol. okres Brno, (dcera berního
úředníka, posledně v Uh. Brodě), dne 13. ledna 1901, chodila do obec. školy v Ivančicích do
2 tříd (1907/8 – 1908/9, do Uh. Brodu do 3 tříd (1909/10 – 1911/12), potom do měšťanské
školy v Uh. Brodě do I. a II. (1912/13 – 1913/14), načež vystudovavši 5 tříd reálky v Uh.
Brodě připravila se k doplňovací zkoušce učitelské dospělosti, kterou s úspěchem vykonalo
dne 7. 6. 1920, č. 49. Zkoušku učitelské způsobilosti vykonala také úspěšně v Brně 25. 11.
1922, č. 27.
Dekretem okr. škol. výboru v Uh. Brodě ze dne 1/8 1920, č. 1767, ustanovena zatímní
učitelkou na pětitřídní smíš. škole obec. v Bojkovicích, kdež v této vlastnosti působila od 1. 9.
1920 do 31. 8. 1927. Nato výnosem okr. šk. výb. v Uh. Brodě ze dne 12. 8. 1927, č. 2712,
ustanovena zatím. učitelkou v Pitíně od 1. 9. 1927, načež dekretem Z. š. r. v Brně ze dne 17.
10. 1927, č. 48.962, intim. okr. šk. v. v Uh. Brodě č. 4096, ustanovena tamže definitivně, kdež
působila do 31. srpna 1929.
Z Pitína přeložena zatímně dekretem o. š. v. v Uh. Brodě ze dne 20. 8. 1929, č. 3618 na
šestitřídní škole v Šumicích; její definitivní ustanovení na této škole vyřízeno dekretem Z. š. r.
v Brně ze dne
V Šumicích působí od 1. 9. 1929.-
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Změny osobní
Šustek Josef, definit. učitel ze Šumic, který pro škol. rok 1928/29 byl zat. řídícím
učitelem na 4 tř. škole obec. v Bystřici p. Lopeníkem ustanoven, byl dekretem o. š. v. v Uh.
Brodě ze dne 20. VIII. 1929, čís. 3624, zase na své definitivní místo v Šumicích zpět přidělen
a působí od 1. září 1929 opět na této škole.Sedláčková Jolanta, definitivní učitelka v Šumicích bez u. sl. m., byla dekretem Z. šk. r.
v Brně ze dne 2. září 1929, č. 48.142 ustanovena definitivní učitelkou v Šumicích od 1. září
1929. (Intim. ok. šk. výboru v Uh. Brodě ze dne 11. IX. 1929, č. 3972.)Karla Chládková, učitelská čekatelka posledně v Šumicích, vzdala se ze zdravotních
důvodů služby školní a byla dekretem Z. šk. r. v Brně z 28. VIII. 1929, č. 48.312 propuštěna.
(Intim. o. š. v. v Uh. Brodě z 11. 9. 1929, č. 3966.)-

Volby – do Národ. Shromáždění.
Dne 27. října 1929 vykonány byly volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu s níže
uvedeným výsledkem.
Volby do Poslanecké sněmovny řídil pan Dvořáček Mikuláš (za Republ. str.), rolník č.
141. jako předseda volební komise. Místopředsedou byl p. Vaculín Josef (za Lidovou str.),
rolník č. 60. Ostatní členové komise byli: Pilka František, zedník, za Čsl. soc. dem. Str.
dělnickou, Lorenc Ludvík, kovář za Čsl. str. živnostensko-obchodní, jmenovaní Krajskou
voleb. Komisí v Uh. Hradišti. Touže komissí jmenováni náhradníky pp.: Bachůrek Tomáš,
rol. č. 39 (za Republ. str.), Horecký Vincenc, rol. č. 117 (za Čs. stranu lidovou), Buráň
František (za Čsl. soc.-dem. Str. dělnickou) a Gabriel Jan, obchodník, (za Čsl. str.
živnostensko-obchodní).Zástupcem dohlédacího úřadu jmenován byl Okresní úřadem v Uh. Brodě pan Alex.
Minařík, vrch. oficiál z Uh. Brodu, který vykonal právo voličské ve zdejší obci.Volby do Senátu řídil pan Stehlíček Cyrill, rol. č. 129, náhradník za Republ. str. a Chmela
Aug., zedník, náhradník za Čsl. soc. dem. str. dělnickou. Ostatní členové volební komisse byli
pp.: Hřib Jan, rol. č. 74., člen za Rep. stranu, Šojdr Frant. 104, člen za Čsl. str. lidovou,
náhradník Gajdoš František, čís. 41., Hudeček Frant., zedník, člen za Čsl. soc. dem. str. děl.,
Šidlo Alois, kovář, čl. za Čsl. živn. obch. a náhradník Tomek Alois, mlynář, jmenovaní
Krajskou voleb. Komisí v Brně.Zástupcem dohlédacího úřadu při volbě do Senátu byl Antonín Vaněk, řídící učitel
v Šumicích, jmenován Okresním úřadem v Uh. Brodě.-

Výsledky voleb
A. do Poslanecké sněmovny:
Součet všech voličů k volbě oprávněných, a to:
mužů………….414

Z nich volby se zúčastnilo 341 mužů

žen…………….493

408 žen

Celkem:

907

Celkem:

749

Jelikož 11 hlasů bylo neplatných, odevzdáno celkem 738 hlasů.
Z nich připadá na kandidátní listinu strany:
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1. Komunistické Československa (sekce III. internac.) hlasů

10

3. der deutschen Wahlgemeinschaft

"

-

8. Čsl. národně-socialistické

"

64

10. " sociálně-demokratické

"

248

12. Ligy proti vázaným listinám

"

1

13. Čsl. národní demokracie

"

11

14. " lidové

"

249

15. Republikánské zeměděl. a malorol. lidu

"

137

16. Čsl. živnostensko-obchodnické středostavovské

"

18

"

738

Úhrnem

Výsledky volby:
B. do Senátu:
Součet všech voličů k volbě oprávněných, a to:
mužů………..341

Z nich volby se zúčastnilo 275 mužů

žen…………416
Celkem

359 žen

757

Celkem:

634

Jelikož 4 hlasy byly neplatné, odevzdáno celkem plat. hlasů 630
Z nich připadá na kandidátní listinu
Strany:
1. Komunistické Československa (III. sekce Internac)…..hlasů

8

8. Čsl. národně-socialistické……………………………..

"

44

10. " sociálně-demokratické dělnické………………….

"

213

13. " národní demokracie………………………………

"

6

14. " lidové…………………………………………….

"
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15. Republikánské zemědělské a malorol. lidu…………

"

116

16 Čsl. živnostensko-obchodnické……………………..

"

13

"

630

Úhrnem
*

Udržalův kabinet odstoupil.
Dne 27. října 1929 podal ministerský předseda Udržal jménem vlády panu presidentovi
republiky demisi, která byla přijata. Ministr Udržal i ostatní resortní ministři pověřeni
vedením vládních věcí, pokud nová vláda nebude ustavena.*

225

XIX. Dětský den – a 28. říjen.
Podle výnosu Zemské školní rady v Brně ze dne 15. X. 1929, č. 1722/přes. intim. okres.
šk. výl. v Uh. Brodě ze 17. X. 1929, č. 4741. na základě výnosu presidia ministerstva školství
a národní osvěty ze dne 9. října 1929, . čís. 555/29. přes. konána na naší škole oslava státního
svátku „28. říjen“ v sobotu, dne 26. října 1929, v prvních hodinách dopoledních, načež ostatní
vyučovací hodiny odpadly. Slavnost tato konaná v jednotlivých třídách a řízená třídními
učiteli vyzněla důstojně a radostně. Při ní proneseny proslovy učitelů třídních, různé recitace
básní a písní žactvem, a vzpomenut též význam deklarace v Turč. Sv. Martinu, vydané dne
30. října 1918 jakožto spontánní projev Slováků pro osvobození a zřízení státu
československého jakož i pro plné souručenství. Také vysvětleny žákům osvobozovací snahy
a národně sjednocovací úsilí druhých států Malé Dohody: Jugoslavie, Rumunska a Polska.Zároveň uspořádána slavnost Dětského dne, spojená se sbírkami pro sirotky a mládež
opuštěnou – a vzpomínkou dušičkovou.
Sbírka po obci, vykonaná žáky nejvyšších tříd, vynesla 171.55 Kč,
sbírka žákovská – třídní……………………………………69.45 " ,
úhrnem: 241.- Kč.
Obnos 241 Kč zaslán složenkou č. 102.645 Zemské péči o mládež v Brně, sběrací listiny
Okresní péči o mládež v Uh. Brodě – obé dne 5. listop. 1929.Ustanovení nové vlády. –Pan president svěřil sestavení nového ministerstva panu
Udržalovi, který sestavil 6 neděl po provedení voleb koncentrační kabinet česko-německo-
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občansko-socialistický, načež pan president jmenoval novou vládu a svolal obě sněmovny
k ustavující schůzi na čtvrtek, dne 12. prosince.
Vláda jmenována takto:
Ministerský předseda:

František Udržal,

agrárník,

ministr vnitra:

Dr. Juraj Slavík,

"

,

ministr nár. obrany:

Dr. Karel Viškovský,

"

,

ministr zemědělství:

Boh. Bradáč,

"

,

ministr pro sjedn. zákonodár.

Dr. Jan Šrámek,

ministr veřej. prací

Ing. Jan Dostálek,

ministr obchodu

Dr. Josef Matoušek, nár. dem.,

ministr železnic

Rud. Mlčoch, pol. živnostník,

ministr zahraničí

Dr Ed. Beneš, čs. socialista,

ministr pošt a telegr.

Dr Emil Franke, "

ministr spravedlnosti

Dr Al. Meissner, soc. dem.

,

ministr školství

Dr Ivan Derér,

"

"

,

ministr zásobování

Rud. Bechyně,

"

"

,

ministr zdravotnictví

Dr Fr. Spina, něm. agrár.

,

ministr sociál. péče

Dr Ludv. Czech, něm. soc. dem.,

ministr financí

Dr Karel Engliš – odborník. –

lidovec,
"

"

,

,

*

Dar Zem. a Okres. péče o mládež.
V upomínku na XIX. Dětský den 1929 věnovala Zemská a Okresní péče o mládež naší
škole pět obrazů cyklu „Píseň“ od Josefa Mánesa.
Jsou to: 1. Ukolébavka, 2. Píseň ranní, 3. Píseň taneční, 4. Píseň svatební a 5. Píseň
pohřební.
Písně zapsány do inventáře, opatřeny úředním razítkem a uloženy do školního kabinetu.-

Prodloužení vánoč. prázd. r. 1929.-30.
Na základě výnosu presidia Zemské školní rady v Brně č. 2213/přes ze dne 11. prosince
1929 z nařízení býv. Ministra školství a národní osvěty Dra Štefánika ze dne 6. prosince 1929,
č. 5899, že vánoční prázdniny ve školním roce 1929-30 mají trvati od 22. prosince 1929 do 6.
ledna 1930 včetně.

»Krásy republ. českoslov.«
Na podzim r. 1929 zakoupila správa školy nádherné umělecké dílo „Krásy republiky
československé“ reprodukcí dle originálů akadem. malířeV. Malého. Obrazy tyto slovem
doprovází Dr K. Herain – od čís. 1. – 40.- Dr F. X. Harlas – od čís. 41. – 110. Dílo toto
graficky upravil akad. Malíř Jindřich Hlavín. – Vyšlo nakladatelstvím Kratochvíl a spol.
v Praze-
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Po dílu tomto byla tak čilá poptávka, zejména po jednotlivých obrazech, že se správě
školy podařilo získati ze 110 obrazů pouze 75.- Zaznačeny jsou v inventáři a orazítkovány
úředním školním razítkem (s čísly).-
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Školní slavnost
na počest 80. narozenin prvního presidenta
republiky českoslov.,
pana Tomáše G. Masaryka.
Dne 7. března 1930 uspořádal učitelský sbor naší šestitříd. školy obecné slavnostní
akademii žákovskou na počest 80. narozenin pana presidenta Tomáše G. Masaryka, na niž
správa školy pozvala slav. obecní úřady, obecní zastupitelstvo, místní školní radu, spolky,
rodiče školních dítek a vůbec všechny přátele dětí.
Dětská slavnostní akademie řídila se tímto programem:
1. Zahájení slavnosti proslovem řídícího učitele Ant. Vaňka
2. Kde domov můj – Nad Tatrou sa blýska…..(všichni)
3. Slavnostní řeč

(Josef Šustek, učitel)

4. Přání panu presidentovi
5. Přání nejmenších
6. Tatíčkovi

(Bartošova

, žačka I. tř.

(Šojdr. , Hasoň a Janča

(Šidlova

, žáci II. tř.)

ze III. tř.

7. Proč bychom se netěšili,………..(2 hlasně V. a VI. tř.).
8. Psaníčko do Prahy

(Kandrnálova , žačka III. tř.)

9. Také s troškou

(Lekeš , žák III. tř.)

10. Malý Čechoslovák (Pipal

, "

" )

11. Tatíčku presidentovi (Jančář, Synčákova , žáci III. tř.)
12. Hej, Slované,………. (V. a VI. tř.)
13. Přání českých dětí
14. Přáníčko
15. 80 roků….

(Jančaříkova , žačka IV. tř)

(Jahodova
(Chromek

16. Tatíček oráč (Kozubova

, žačka IV. tř)
, žák IV. tř.)
, žačka IV. tř.)

17. Rodné brázdy…..(2 hlasů V. a VI. tř.)
18. Scéna: Vzkázání do Prahy (Pilkova, John, Dvořáček, Kořének – ž. IV. tř)
19. Jsem Moravan,…(2hl. – V. a VI. tř.)
20. Scéna:Tatíčku Masarykovi (Tlachova Vl., Hudeček, Kůdelova M, Vaněk Miloš–V. tř)
21. Tatíčku starý náš,……. (2hl. – V. a VI. tř).
22. Ze všech končin (Šojdr Jan, žák V. tř.)
23. Jako hvězdy (Kozubova

, žačka V. tř)

24. Ani píseň nejkrásnější (Žampach, žák V. tř.)
25. Den veliký a slavný (Tlach Vl., "

" )
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26. Teče voda,teče…………. (V. a VI. tř.)
27. Tatíčku Masarykovi (Bublíkova žačka V. tř.
28. Česká mládež presidentu Masarykovi (Miloš Vaněk, žák V. tř.)
29. Naše barvy………….. (Jančářova Kůdelova

a Šidlova,

žačky V. tř.
30. Duma čsl. legionáře (Hřibova Františka, žačka V. tř.)
31. Hymna čsl. legionářů (V. a VI. tř.)
32. Presidentu (Kandrnálova B., žačka VI. tř.)
33. Žij dlouho nám!

(Pavlíčkova

34. K 80. narozeninám (Šidlova M.,

, žačka VI. tř.)
"

" .)

35. Lepá naše domovina (2 hl. – V. a VI. tř.)
36. Pozdrav (Dvořáček

, žák VI. tř.).
*

Slavnost vyzněla velmi důstojně a srdečně. Účast byla ohromná. Nejen slavnostní síň byla
přeplněna (přízemní třída nové školy), ale i na ulici veliké zástupy lidu tísnily se kolem školy,
naslouchajíce otevřenými okny. Slavnosti bylo přítomno zejména obecní zastupitelstvo,
místní školní rada, sbor dobrovolných hasičů, členové osvětové komise a mimo rodiče dítek
školních i jiní hosté, které před zahájením akademie řídící učitel vřele uvítal. Všichni
s neobyčejným zájmem a patrnou radostí sledovali průběh celé slavnosti.
Slavnostní řečník (p. učitel Josef Šustek) rozdělil si svoji přednášku na 2 části. V prvé
části v krátkosti nastínil účastníkům životopis pana presidenta a jeho životní dílo, kterým nás
osvobodil, v druhé části obrací se k dětem samým, jak možno každému jíti za příkladem pana
presidenta a osvojiti si jeho zásady pravdomluvnosti, spravedlnosti, silného života a práce.
Nabádal děti k poctivosti, zdravé životosprávě a jak všeho toho lze snado docíliti sebekázní.
Naše republika není veliká jako jiné státy a podle své rozlohy potřebuje mnoho lidí zdravých,
abychom své vlasti, kterou nám pan president osvobodil a vybojoval pomocí svých věrných
legionářů, mohli uhájiti. Jen zdravý národ může nám odkaz pana presidenta zabezpečiti…
Po vyčerpání slavnostního programu poděkoval opět řídící učitel všem přítomným za
vřelou účast a prosil je, by zachovali svou přízeň školním dětem i nadále a pomáhali škole
vychovati z dětí vzorné občany, kteří kdysi budou říditi osudy vlasti naší a našeho národa.Tím slavnost skončena.- Pan starosta obce a pan předseda místní školní rady poděkovali
správci školy za milé překvapení, které žactvo svým přednesem posluchačům způsobilo a je
přímo uchvátilo, a požádali ho, aby celému sboru učitelskému tlumočil jejich dík s projevem
spokojenosti s výchovou jejich prací, které plně důvěřují. – Správce školy slíbil s radostí, že
tak učiní.Po skončení slavnosti vyslechli mnozí ještě řeči „z Hradu“ zejména řeč pana presidenta,
což jim umožnila radiová stanice v místnosti laskavostí místního pana faráře Josefa Bergra
zařízená a jím zapůjčená ku zvýšení efektu slavnosti.
K poledním hodinám rozešli se i ti poslední – a jen prapory vlající se školních budov
zachovávaly všeobecnou slavnostní náladu. Vůbec dnešní den – ač pátek – slaven lidem jako
svátek.
*
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Nejen škola, ale i obec a spolky toho dne 7. III. 1930 slavily 80 narozeniny milovaného
pana presidenta Masaryka spontánně a s nadšením všeobecným bez rozdílu politických stran
– a to nejen toho dne, nýbrž takřka celý týden věnován oslavám pořádáním přednášek, divadel
aj. zábav. Prapory vyvěšeny již v předvečer narozenin o 12. hod. polední a sňaty teprve
v sobotu po poledni. Po celé 2 dni vlály naše krásné barvy nejen na budovách úředních, ale i
na mnohých – mnohých domech, - a obyvatelstvo tím projevovalo upřímné city vlastenecké a
nelíčenou radost.Dne 6. března t. r. večer pořádán obcí a hasičstvem za hlaholu místní dechové hudby
imposantní lampionový průvod celou vsí, jehož se zúčastnilo skoro všechno obyvatelstvo –
zejména všechna mládež. Průvod skončil u obecního domu, kdež promluvil o významu
zítřejšího dne místní pan starosta. Za opravdu pěknou a promyšlenou řeč dostalo se mu
všeobecné pochvaly a potlesku.
Dne 7. března t. r. konalo obecní zastupitelstvo slavnostní schůzi odpoledne, kdež opět
pronesl starosta slavnostní řeč.
Panu presidentu Masarykovi odeslán pozdravný a holdovací telegram, jednohlasně
usneseno v dohledné době rozšířiti zdejší školu a zříditi školu měšťanskou. Cestu ku hřbitovu
a hřbitov sám usneseno osaditi stromy.Večer t. dne pořádala osvětová komise divadlo „Srdcem a pěstí.“
*
Slavnostní projevy dozněly, ale povznešená nálada v srdcích zůstala – a jistě ve všech
věrných a vděčných srdcích hoří upřímné přání, aby náš milovaný Tatíček Masaryk byl ještě
dlouho živ a zdráv a byl nám dále vůdcem, v jehož stopách chceme všichni kráčet, abychom
dovedli svou vlast, jím osvobozenou, bránit a uchránit i pro budoucí.*

Dozvuky slavnosti.
Dne 16. března t. r. (v neděli večer) předváděl p. Josef Šustek, učitel zdejší, světelné
obrazy ze života pana presidenta Masaryka a jeho osvoboditelského díla – pro dospělé – se
slovným doprovodem, který přednesla paní učitelka v. v. Marie Šustková.
Pro školní mládež konána přednáška s tímže programem den nato, t. j. v pondělí, dne 17.
března 1930 po odpoledním vyučování.____________________

Pojištění škol. budov a nářadí proti ohni.
Školní budovy, nářadí a pomůcky pojištěny byly proti ohni jednak u „Slavie“ jednak u
„Všeobecné“ jako loni (viz pojištění školy r. 1928/29) dne 5. 6. 1930 úhrnným obnosem
287.09 Kč,- čímž pojištění kryto do 18./6. 1931.
_____________________

Ant. Vaněk
správce šk.
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Dovolená říd. učitele.
Výnosem zemské školní rady moravské ze dne 29. dubna 1930 čís. 19147 byla p.
řídícímu učiteli udělena zdravotní dovolená počínajíc 13. dubnem a končíc 30. červnem.
Jeho zástupcem pro tu dobu byl okresním školním výborem ustanoven učitel Josef
Šustek. Ježto náhradní síla předělena nebyla, bylo nutno spojiti dvě třídy a to V. a VI.
Vyučovala tu učitelka Jolanta Sedláčková. Učitelka Marie Hanová, převzala pak vyučování ve
třídě I.

Normální učebné osnovy.
Ministerstvo školství a národní osvěty vydalo výnosem ze dne 6. května 1930, čís. 47.415
– I. dlouho očekávané „Normální učebné osnovy pro školy obecné (ludové)“ zatím na
zkoušku na 3 školní roky 1930/31 – 1932/33. Osnovy znamenají krok k činné škole.

Sčítání závodů zemědělských a živnostenských.
V květnu a červnu bylo provedeno v obci sčítání závodů zemědělských a živnostenských
dle stavu 27. května. Sčítacím komisařem byl Cyril Stehlíček, rolník, jemuž při té dosti
obtížné práci pomáhaly Mar. Šustková, učitelka v. v. a Mar. Horáková, poštmistrová.

Suché počasí.
Celý letošní červen vyznačoval se neobyčejnými vedry a suchem. Po celý měsíc ani
nekáplo. Následkem toho země úplně vypráhla, louky, pastviny a zahrady vypadaly jako
poušť. Ještě letos na jaře se ukázal neblahý vliv kruté zimy z roku 1929, neboť mnohé stromy,
které se zdály být zachráněny, letos nadobro odumřely. Zahrady po vykácení suchých stromů
jsou poloprázdné.
Nutno zmíniti se též, že zima 1929-30 byla velmi mírná a tím překvapila „proroky“, kteří
tvrdili, že bude ještě ostřejší než ta katastrofální z r. 1928-29.

Konec školního roku 1929-30.
Závěrečná konference byla vykonána dne 27. června odpoledne a 28. června ukončen
školní rok obvyklým způsobem, t. j. proslovem k žactvu jednotlivých tříd, rozdáním školních
zpráv a propouštěcích vysvědčení, a zapěním státních hymen.
1. července 1930 po skončení zdravotní dovolené převzal opět správu školy pan řídící
učitel Antonín Vaněk.
*
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Výkaz
o předběžném zápisu žactva
pro škol. rok 1930-31
vykonaném 28. VI. 1930.
Třída

oddělení

škol.
rok

Počet zapsaného žactva
dle škol. roků

dle oddělení

dle tříd

chl.

dív.

úhrn.

chl.

dív.

úhrn.

24

15

39

21

17

38

26

12

38

19

20

39

I.

.

1.

24

15

39

II.

.

2.

21

17

38

III.

.

3.

26

12

38

IV.

.

4.

19

20

39

V.

.

5.

21

18

39

21

18

39

.

6.

8

11

19

16

28

44

.

7.

5

8

13

.

8.

3

9

12
127

110
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VI.

Výnos MŠANO
z 6. V. 30 čís. 47415-I
zrušuje oddělení

Úhrnem:

Mimo tyto zapsané šklou povinné děti byli přijati 3 chlapci na reál. gymnasium v Uh.
Brodě a 2 chlapci a 1 děvče na měšťans. školu v Uh. Brodě; celkem odejde tedy 6 žáků.
V Šumicích, 12. července 1930.
Jos. Šustek,
zástupce spr. školy
(od 13. IV. do 30. VI. 1930)
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Přílohy
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236

237

238

239

240

241

242

243

