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Obecná i měšťanská škola

1930-1952
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Školní rok 1930-1931.
Zápis žáků.
Koncem měsíce srpna vykonán definitivní zápis žactva zdejší školy s tímto výsledkem:
Třída

Škol.
rok

Počet zapsaného žactva
dle školních roků

dle tříd

chlapců

děvča
t

celkem

chlapců

děvčat

celkem

I.

1.

25

12

37

25

12

37

II

2.

21

18

39

21

18

39

III

3.

26

12

38

26

12

38

IV

4.

19

20

39

19

20

39

V

5.

21

18

39

21

18

39

VI

6.

9

10

19

15

26

41

7.

3

7

10

8.

3

9

12
126

106

233

Na celé škole
Do školy měšťanské v Uh. Brodě chodí:
chlapců: 6, děvčat: 5, celkem: 11.
Do reálního gymnásia v Uh. Brodě chodí:
chlapců: 2, děvče: 1, celkem 3
Od návštěvy školy osvobozen pro tělesné zmrzačení:
Lorenc Miloslav, * 20. VI. 1923 v Šumicích č. 209.
Jest vyučován soukromě Marií Šustkovou, učitelkou v. v.
Do školní matriky zapsáno tedy celkem:
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Chlapců: 136, děvčat 112, celkem 248.

Zahájení škol. roku.
Školní rok 1930-31 zahájen dne 1. září 1930 za přítomnosti 2 učitelů a 4 učitelek
literních, 1 učitelky žens. ruč. prací a 1 učitele katolického náboženství.

Přidělení tříd.
V zahajovací konferenci, konané dne 1. září 1930 přiděleny jednotlivé třídy takto:
I.

třída Marii Hanové, def. učitelce,

II.

"

Josefu Šustkovi, zat. říd. učiteli,

III.

"

Drahomíře Veselé, výpomoc. učitelce,

IV.

" Františku Bártovi, def. učiteli,

V.

" Františce Procházkové, def. učitelce,

VI.

" Jolantě Sedláčkové, def. učitelce.

Ženským ručním pracím a domácím naukám vyučovala ve třídě III., IV., V. a VI.:
Marie Bachůrková, zat. uč. žens. ruč. pr.
Římsko-katolickému náboženství vyučoval ve všech třídách místní farář Josef Berger.
Vyučování tělovýchovy (4 půlhodiny a psaní (2 půlhodiny) převzala ve II. třídě Marie
Hanová.
Ve III. třídě převzal vyučování zpěvu (2 půlhodiny) Frant. Bárta a naopak Drahomíra
Veselá vyučovala ve IV. třídě 1 hodinu psaní.
Správou kabinetu pověřena Marie Hanová.

Nový školník
Místní školní rada ustanovila od 1. září 1930 školníkem Ludvíka Gericha, zedníka
v Šumicích, s roční odměnou Kč 1000.- Kromě toho obdrží plat podle rozpočtu za hlavní
čištění o vánočních, velikonočních a hlavních prázdninách.
Od tohoto školního roku nařízeno správou školy ve shodě s místní školní radou
každodenní řádné zametání tříd a chodeb.

Změny osobní.
Dekretem zemské školní rady v Brně, číslo 30.284 ze dne 30. VI. 1930, intimov. výn.
okres. škol. výboru v Uh. Brodě, čís. 2308 ze dne 7. VII. 1930, přeložen byl řídící učitel
Antonín Vaněk koncem měsíce srpna 1930 na trvalý odpočinek.
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Dekretem okresního školního výboru v Uh. Brodě čís. 2536 ze dne 22. VII. 1930
ustanoven Josef Šustek zatímním řídícím učitelem od 1. září 1930.
Nově ustanovená výpomocná učitelka Drahomíra Veselá, dcera profesora kreslení
v Uhers. Brodě, * 15. VI. 1909 v Uh. Brodě, svobodná, československého nábožens. Vyznání,
vychodila 4 třídy obecné školy v Uh. Brodě v letech 1916-1920, pak vystudovala na reálném
gymnasiu v Uhers. Brodě složivši maturitní zkoušku 16. VI. 1928. Pak studovala jako
externistka na učitelském ústavě v Kroměříži, kde se dne 23. června 1930 podrobila zkoušce
dospělosti. Dekretem okres. škol. výboru v Uh. Brodě čís. 2235 ze dne 7. VIII. 1930
ustanovena byla výpomocnou učitelkou na zdejší škole od 1. září 1930. Dekretem okres. škol.
výboru v Uh. Brodě čís. 1351 ze dne 23. IV. 1931 ustanovena byla učitelskou čekatelkou
s platností od 1. května 1931.
Dekretem zemské školní rady v Brně čís. 4805 ze dne 13. III. 1931 přidělena učitelka
Jolanta Sedláčková zatímně službou od 1. dubna 1931 čtyřtřídní obecné škole v Mařaticích,
okres Uh. Hradiště. Definitivní místo zůstává jí zachováno.
Místo Sedláčkové dosazen na školu Jan Mihal, *18. srpna 1907 v Halenkovicích, okres
Uh. Hradiště, náboženství říms.-katolic., svobodný, vychodil 6 tříd obecné školy
v Halenkovicích v letech 1913 až 1919, pak 3 třídy měšťanské školy a jednoroční učebný kurs
v Napajedlích v r. 1919-22. Potom absolvoval 4 třídy učitelského ústavu ve Sv. Janě pod
Skalou, kde složil zkoušku dospělosti dne 11. VI. 1929.
Dekretem okres. škol. výboru v Uh. Hradišti čís. 4453 ze dne 24. VIII. 1929 ustanoven
výpomocným učitelem na 1-třídní škole s 1 pobočkou ve Zlámanci od 1. září 1929. Na to 1.
X. 1929 nastoupil presenční vojenskou službu u pěšího pluku 6 v Olomouci, kde sloužil do
23. března 1931.
Dekretem okres. škol. výboru v Uh. Brodě čís. 954 ze dne 19. III. 1931 ustanoven
výpomocným učitelem v Šumicích a převzal třídu VI. (od 1. dubna 1931.) Dekretem okres.
škol. výboru v Uh. Brodě čís. 1707 ze dne 22. V. 1931 ustanoven od 1. června 1931
učitelským čekatelem.

Konkursy.
Výnosem okres. škol. výboru v Uh. Brodě ze dne 25. IX. 1930 vypsáno místo řídícího
učitele v Šumicích a místo učitelky ženských ručních prací a dom. nauk v Šumicích
s povinností vyučovati též v Rudicích.
Na místo řídícího učitele se hlásili:
1. Jahoda Vendelín, říd. uč. ve Strání,
* 1882, do 15. XII. 1930, 32 r. 3 m. 15 d. služebních.
2. Vank Rudolf, říd. uč, Kladná-Žilín,
* 1882, 31 r. 3 m. 15 d. služeb.
3. Mlejnek Josef, říd. uč., Drslavice, * 1882, 31r. 2 m. 15 d.
4. Rychetník Jan, říd. uč., Pašovice, * 1889, 29 r. 11 m. 15 d.
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5. Šabršula František, říd. uč., Rudice, * 1878, 28 r. 8 m. 15 d.
6. Pavlíček Alois, říd. uč., Martinov (Hlučín), * 1886, 27 r. 9 m. 15 d.
7. Malaník Rudolf, říd. uč., Hostětín, * 1887, 26 r. 9 m. 0 d.
8. Merta Rudolf, říd. uč., Rokytnice, * 1889, 26 r. 2m. 0 d.
Na místo učitelky žens. ruč. prací se hlásily: 1. Bachůrková Marie, zatímní uč. žens. ruč.
pr. v Šumicích, * 1879, 31 r. 9 m. 15 d.
2. Pavlíčková Božena, uč. žens. ruč. prací, Martinov (Hlučín), * 1893, 21 r. 5 m. 15 d.

Jmenování.
Dekretem zems. Škol. rady v Brně čís. 27849 ze dne 23. V. 1931 jmenována Marie
Bachůrková definitivní učitelkou ženských ruč. prací a dom. nauk v Šumicích s povinností
vyučovati v Rudicích.
Dekretem zems. škol. rady v Brně čís. 35.885 ze dne 9. VII. 1931 jmenován Vendelín
Jahoda definitifním řídícím učitelem v Šumicích od 1. IX. 31.
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Změny v místní školní radě.
Františka Procházková, učitelka, vzdala se pro churavost členství v místní školní radě. Po
její resignaci stal se členm m š. r. učitel (zatímní řídící) Josef Šustek.
Po odchodu učitelky Jolanty Sedláčkové do Mařatic zvolena do místní škol. rady učitelka
Marie Hanová.

Změny v místní školní radě.
Dne 30. I. 1931 zemřel člen místní školní rady a obecního zastupitelstva Jan Dvořáček,
rolník. Pohřbu jeho zúčastnilo se žactvo s celým sborem učitelským. Místo zemřelého zvolen
člem1
. Členem obecního zastupitelstva stal se podle pořadí kandidátní
listiny zat. říd. učitel Josef Šustek.

Sčítání lidu.
Ve dnech 2. až 5. prosince 1930 prováděli zat. říd. uč. Jos. Šustek, uč. Frant. Bárta a
úředník Kokta z Uh. Brodu sčítání lidu v obci.
Trvale přítomných napočteno: mužů 650, žen 778 = 1428
Dočasně nepřítomných napočt.: mužů 96, žen 26 = 122

Oslavy.
Státní svátek 28. říjen byl oslaven v jednotlivých třídách. Na XX. Dětský den bylo žáky
po obci vybráno Kč 185.- a zasláno složenkou Zemské péči o mládež v Brně.
Dne 7. března 1931 provedena byla společná školní oslava 81. narozenin pana presidenta
republiky. Žáci recitovali básně, předvedli dramatický výstup „Fialky pro pana presidenta“,
zazpívali několik vhodných písní a státní hymny. Při slavnosti účinkovala zdarma smyčcová
hudba Augustina Šidly, která vzbudila velký zájem malých i dospělých hostů. Slavnost řídil
zat. říd. uč. Josef Šustek, který vyprávěl během programu též několik veselých příběhů
z mládí pana presidenta.
Dne 10. května 1931 uspořádali žáci VI. třídy „Svátek matek“. Pořad nacvičil třídní učitel
Jan Mihal. Slavnosti zúčastnily se matky školních dětí a jiní hosté.

Visitace školy.
Dne 17. února 1931 vykonal okresní školní inspektor Julius Šobr visitaci zdejší školy ve
všech třídách.

1

Informace v zápisu kroniky chybí.
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Konec školního roku. Zameškání školy.
Školní rok ukončen obvyklým způsobem v sobotu dne 27. června 1931. Procento
zameškání činí za celý rok na celé škole: omluvených 42%, neomluv. 0,3%.

Počet žactva koncem roku.
Počet žactva koncem škol. roku:
Tří
da

Škol
. rok

Dle školních roků

I.

1.

25

13

38

25

13

38

II

2.

21

18

39

21

18

39

III

3.

26

12

38

26

12

38

IV

4.

19

20

39

19

20

39

V

5.

21

18

39

21

18

39

VI

6.

9

10

19

15

27

42

7.

3

7

10

8.

3

10

13
127

108

235

Celkem

Dle tříd

Předběžný zápis pro 1931-32.
Podle předběžného zápisu vykonaného dne 26. června 1931 je stav žactva následující:
Třída

Škol.
rok

Dle škol. roků

Dle tříd

I.

1.

26

26

52

26

26

52

II

2.

25

15

40

25

15

40

III

3.

18

14

32

18

14

32

IV

4.

27

12

39

27

12

39

11

V

5.

19

22

41

19

22

41

VI

6.

20

16

36

31

33

64

7.

8

10

18

8.

3

7

10
146

122

268

Na celé škole

Odchod uč. čekatelů.
Dekretem okres. škol. výboru v Uh. Brodě čís. 2608 ze dne 16. července 1931 přeložen
učitelský čekatel Mihal Jan od 1. září 1931 na obecnou školu v Bánově.
Dekretem okres. škol. výboru v Uh. Brodě čís. 2793 ze dne 5. srpna 1931 ustanovena
učitelská čekatelka Veselá Drahomíra na obecnou školu chlapeckou v Uh. Brodě.
V Šumicích, 31. srpna 1931.
Jos. Šustek,
zatímní správce školy
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Školní rok 1931-32.
Začátek šk. r.
Dne 1. září 1931 byl zahájen školní rok 1931/32 obvyklým způsobem. Pravidelné
vyučování začalo 2. září 1931 v 8 hodin ráno.

Počet žáků.
Zapsáno celkem 136 chlapců a 117 děvčat, t. j. 253 žáků – z toho do I. třídy nově
zapsaných 23 chlapců a 24 děvčat, t. j. 47 žáků.

Sbor uč.
Od 1. září 1931 ustanoven byl Jan Michal, uč. čekatel, na obecné škole v Bánově,
výnosem o. š. v. v. v Uh. Brodě ze dne 16. 7. 1931, č. 2608, Drahomíra Veselá, učit.
čekatelka, na obecné škole chlapecké v Uh. Brodě, výnosem o. š. v. v Uh. Brodě ze dne 5. 8.
31, č. 2.793. Výnosem o. š. v. v Uh. Brodě ze dne 2. 8. 1931, č. 2790 ustanovena byla uč.
čekatelka Marie Andrlová v Záhorovicích na zdejší škole a nastoupila službu 1. září 1931.
Marie Andrlová, uč. čekatelka, narodila se 10. června 1909 v Uh. Brodě. Od 1. září 1915
navstěvovala dívčí obecnou školu tamtéž! 1. září vstoupila do trojtřídní měšťanské školy
v Uh. Brodě. Po dvou letech přestoupila na ref. reál. gymnasium tamtéž. 24. června 1929
ukončila střední školu maturitou a rozhodla se pro stav učitelský. Od 1. září 1929 do 1. února
1930 hospitovala na ob. školách v Uh. Brodě a pak od 1. února do 13. června 1930
v Olomouci. 13. června 30 podrobila se zkoušce uč. dospělosti jako externistka na státním uč.
ústavě v Olomouci. 1. září 1930 nastoupila jako výpomocná učitelka v Záhorovicích, kde byla
dne 23. dubna 1931 jmenována učitelskou čekatelkou.
1. září 1931 nastoupila v Šumicích, kde působí dosud.
Výnosem Z. Š. R. v Brně ze dne 9. 7. 1931, č. 35.885 ustanoven byl Vendelín Jahoda,
def. říd. učitel ve Strání, def. říd. učitelem na zdejší škole. Místo nastoupil dne 1. září 1931.
Řídící učitel, Vendelín Jahoda, narodil se 20. října 1882 v Telči, pol. okr. Dačice na
Moravě. Navštěvoval školu obecnou, potom Zemskou vyšší reálku v Telči, kde nabyl dne 1.
července 1901 maturitního vysvědčení č. 6. Sloužil jako jednoroční dobrovolník u 81. pluku
pěšího v Jihlavě a dosáhl hodnosti důstojnické. Navštěvoval kurs při učitelském ústavě
v Brně, kde se podrobil zkoušce uč. dospělosti a nabyl vysvědčení uč. dospělosti č. 12 dne 4.
7. 1904. Dekretem o. š. rady v Dačicích na Moravě ze dne 24. 7. 1904, č. 1426/šk. byl
ustanoven zatímním učitelem v Č. Olešné, a dekretem ze dne 28. 8. 1906 č. 1829/šk. v téže
hodnosti v Olšanech. Nabyv vysvědčení způsobilosti v Praze dne 18. května 1907 č. 106,
ustanoven byl dekretem Z. Š. R. v Brně ze dne 20. 1. 1908, č. 729 def. učitelem II. tř.
v Rozseči a dekretem ze dne 8. 8. 1910, č. 21.452 def. uč. I. tř. v Olšanech. Dne 31. července
1914 povolán byl k činné službě vojenské policie, voleným členem vojenské rady a
vojenským referentem Národní rady v Olomouci, kdež setrval do 5. prosince 1918 a na vlastní
žádost byl vojenské činné služby zproštěn. Výnosem o. š. v. v Dačicích ze dne 16. XII. 1918,
č. 1511 přidělen byl výpomocnou službou v České Olešné, a výnosem ze dne 16. VIII. 1919,
č. 1418 ustanoven zat. správcem školy v Bolíkově. Výnosem Z. Š. R. v Brně ze dne 15. VIII.
1920, č. 16397 ustanoven byl def. učitelem a správcem téže školy. Na mezinárodním sjezdu
14

Unie pro mezinárodní jazyk podrobil se v Praze dne 2. VIII. 1926 s prospěchem zkoušce
způsobilosti pro vyučování mez. Jazyku, přijatého mezinárodní delegací v Paříži 1908. –
Výnosem o. š. v. v Dačicích ze dne 28. VIII. 1929 přidělen byl službou na školu do Jilma.
Výnosem Z. Š. R. ze dne 13. II. 1930, č. 7.011 ustanoven byl řídícím učitelem ob. školy ve
Strání a výnosem Z. Š. R. ze dne 9. VII. 1931 č. 35.885 def. říd. uč. na zdejší škole.
Jiných změn nebylo.

Rozdělení žáků a přidělení tříd.
Tř.

Počet žáků

Třídní učitel

Přidělení vyuč.

Počet
hodin

Od
6. x.

15

18

chlap.

děv.

všech

I.

26

26

52

Vend. Jahoda, def. ř. uč.

II.

25

15

40

Marie Hanová, def. uč.

těl. vých a zpěv
v I. tř.

24

0

III.

18

14

32

Josef Šustek, def. uč.

zpěv v VI. tř.

23

28

IV.

27

12

39

Marie
ček.

23

28

V.

19

22

41

Frant. Bárta, def. uč.

24

28

VI.

21

28

49

Frant. Procházková, def.
uč.

25

28

Anderlová,

uč.

Marie Bachůrková, def. uč. žen. ruč. prací vyučuje na zdejší škole 15 hodin.
Josef Berger, řím-kat. farář. uč. náboženství vyučuje 12 hodin.
Rozvrh hodin schválen byl výnosem o. š. r. ze dne 21. IX. 1931, č. 3.103.

Správcové knihoven, kabinetů a kuchyně
Správcem uč. knihovny je Jos. Šustek, žákovské Marie Anderlová, knihovny pro chudé
sl. Hanová, kabinetů Bárta a obrazů Procházková. Správkyní kuchyně je uč. Bachůrková.
Platební seznam vedl uč. Šustek.

Dovolené a přidělení uč. ček. a výp. uč. ž. r. p.
Uč. Marie Hanová byla pro nemoc nepřítomna ve službě od 6. X. 1931 do 1. září 1932.
Její vyučovací hodiny převzali všichni členové sboru až do plného úvazku vyučovacích hodin
a tak vyučovali do 1. května 1932, t. j. 8 měsíců, což vzbuzovalo roztrpčenost učitelů i rodičů
školních dětí, jelikož tím trpělo vyučování na celé škole.
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Výnosem o. š. v. ze dne 28. IV. 1932, č. 1240 přidělen byl na zdejší školu uč. čekatel
z Bojkovic. Otřísal Rudolf od 1. května 1932.
Rudolf Otřísal, narozen dne 14. srpna 1911 v Rychmanově u Brna, pol. okres Hustopeč.
Obecnou školu vychodil v Újezdě u Brna, tam i 3 třídy měšťanské školy. Kurs při měšť. škole
obsolvoval v Bystřici pod Hostýnem. Učitelský ústav navštěvoval v Praze od 1. září 1926.
Maturitní zkoušku vykonal dne 18. června 1930. Dne 30. srpna 1930 jmenován byl
výpomocným učitelem na šestitřídní obecné škole v Bojkovicích. Službu nastoupil 1. září 30.
Dne 1. dubna 31 jmenován byl uč. čekatelem tamtéž. Od 1. května 1932 působí na šestitřídní
škole v Šumicích.
Marie Bachůrková byla pro nemoc nepřítomna ve službě od 1. I. 1932 do 1. IX. 1932. Na
dobu její nemoci ustanovena výnosem o. š. v. ze dne 20. ledna 1932, č. 5.078/31 výpomocná
učitelka žen. ruč. prací, Ludmila Dobřecká.
Ludmila Dobřecká, učitelka dom. nauk, narodila se 5. února 1911 v Ostrožském
Předměstí na Moravě. Tamtéž chodila do dívčí obecné školy v letech 1917/18 – 1921/22.
V letech 1922-1926 navštěvovala státní reálné gymnasium v Uh. Hradišti. Potom absolvovala
tři ročníky odborné školy pro ženská povolání tamtéž. Od roku 1929-31 studovala na uč.
ústavu dom. nauk v Olomouci-Řepčíně. Od 15. září 1931 působila jako výpomocná učitelka
dom. nauk v Újezdci u Luhač. Tam byla do 30. listopadu 31. Dne 20. ledna 31 jmenována
byla výp. uč. dom. nauk v Šumicích, kde působila do konce školního roku.

Oslavy a události
28. října byly vykonány oslavy v jednotlivých třídách s obvyklým pořadem: Proslov,
básně, zpěv. Na základě výnosu o. š. v. ze dne 21. IX. 31, č. 3343, (XXI) XXI. Dětský den,
provedena sbírka, která vynesla 164.40 Kč; obnos byl odeslán pod č. jednacím č. 148. Č. Z.
pne v Brně.

Mír.
Na Bílou sobotu zúčastnili se žáci i učitelé slavnosti u pomníku padlých.

7. březen.
7. března oslaveny byly narozeniny pana presidenta slavnostmi, konanými v jednotlivých
třídách, a společně vyslechnuty slavnosti školského rozhlasu u aparátu p. uč. Šustka.

Nakažlivé nemoci.
Koncem měsíce března onemocnělo 5 žáků břišním tyfem a 2. dubna dopraveni byli do
zemské nemocnice v Uh. Hradišti. Také záškrt vyskytl se u sourozenců žáků.

Škol. kuchyně.
Do školní kuchyně byly zakoupeny: skříň, stůl, lavice a nejnutnější nádobí.
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Rozhlasový poplatek.
Ředitelství pošt a telegrafů v Brně svým ustanovením ze dne 27. IV. 1932, č. 27580/VIII.
– 32 uložilo poštovnímu úřadu vyhotoviti správě obecné školy koncesi poštovního
rozhlasového poplatku na přijímací radiostanici, určenou účelům školním a vyučovacím.
Zařízení však škola nemá, jen přijímač na krystal. Koncese vystavena dne 29. IV. 1932, č. 11.

Inspekce.
Školní inspekce a visitace vykonány byly ve dnech 11. a 17. května 1932 okresním
školním inspektorem Juliem Šobrem.

Fotografování.
25. června 1932 bylo žactvo všech tříd se svými třídními učiteli fotografováno – rovněž
uč. sbor. Bylo to na počest 20tiletého trvání (staré) nové šk. budovy a 40tiletého trvání staré
budovy.
Učitelský sbor.

Vyvázání uč. ček. ze služby.
Výnosem o. š. v. ze dne 27. června 1932. č. 2035 byl uč. čekatel Rudolf Otřísal ze školní
služby na zdejší škole koncem srpna 32 vyvázán a ustanoven od 1. IX. 1932 ve škole
v Bojkovicích.
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Změny počtu žactva.
Ve školním roce 1931-32 přibylo 5 žáků (5ch+1d.) a ubyli 3 žáci (2ch. + 1 d.) Na konci
šk. roku zapsáno celkem 255 žáků (138 chlapců + 117 děvčat) Po dokonané školní povinnosti
vystoupilo 9 žáků (3ch. + 6 d.) Zbývá pro nový školní rok 246 žáků (135 ch. + III děv.)

Zápis žáků pro šk. r. 1932/33, rozdělení žáků do tříd.
Nově zapsáno do I. třídy 30 žáků = 18 ch. + 12 děv., celkem 276 žáků = 153 chl. + 123
děv.
Do I. třídy zapsáno

41 žáků

= 22 chl.

a

19 děv.

" II. "

"

44

"

= 23 "

a

21 "

" III. "

"

41

"

= 25 "

a

16 "

" IV. "

"

34

"

= 19 "

a

15 "

" V. "

"

37

"

= 26 "

a

11 "

" VI. "

"

79

"

= 36 "

a

43 "

Pobočka v VI. tř. pro šk. r. 1932-33.
Zemská školní rada v Brně výnosem ze dne 19. VII. 32, č. 37971 povolila, aby zřízena
byla zat. třída při VI. třídě na dobu školního roku 1932-33, poněvadž do VI. třídy bylo
zapsáno 79 dětí.
Zatímní třída byla v prázdninách pořízena obcí na návrh m. š. r. probouráním stěny školní
kuchyně a kabinetu. Školní kuchyně byla přesídlena do nové školy na místo obec. knihovny,
kabinet do zrušeného bytu pro učitele v I. poschodí nové školy a kabinet obrazů do zrušeného
bytu učitele v I. poschodí staré školy.
V Šumicích dne 31. srpna 1932.
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Školní rok 1932-33.
Začátek škol. roku. Počet žáků.
Školní rok 1932/3 byl zahájen obvyklým způsobem dne 1. září 1932. Celkem bylo
zapsáno 263 žáků a to 139 chlapců a 124 děvčat, z toho do I. třídy nově zapsaných 15 chlapců
a 15 děvčat, t. j. 30 žáků.

Uč. sbor.
Učit. čekatelka Marie Andrlová ustanovena byla od 1. září na škole v Březové.
Na zdejší škole ustanoven výnosem okr. šk. v. ze dne 1. IX. 1933 č. 1865 uč. čekatelem
František Halma z Uh. Brodu a přidělena službou uč. U. Z. Justina Svozilová z Kostelce na
Hané.
František Halma narodil se 16. října 1912 v Přerově, kde v letech 1918/19 – 1922/23
dokončil školu obecnou a 1923/24 – 1926/27 školu měšťanskou, načež vstoupil do
učitelského ústavu v Olomouci, kde 15. června 1931 s vyznamenáním maturoval. Dekretem o.
š. v. č. 2464 byl ustanoven od 1. září 1931 výpomocným učitelem na obecné škole chlap.
v Uh. Brodě. Dekretem o. š. v. č. 28. byl od 1. ledna 1932 ze služby pro nemoc vyvázán a
dekretem č. 215 od 1. února opět ustanoven na téže škole. Od 1. září 1932 byl ustanoven
dekretem o. š. v. č. 1.865 uč. čekatelem na zdejší škole.
Justina Svozilová-Mrázková narozená 4. dubna 1907 v Prostějově. Od r. 1913 – 1918
chodila do dívčí školy ob. v Prostějově, načež vstoupila do zemské vyšší reálky tamtéž.
V červnu 1925 maturovala s vyznamenáním a rozhodla se pro učitelství; vstoupila do IV. roč.
uč. ústavu v Olomouci – Řepčíně, kde doplnila své vzdělání odborné. V červnu 1926
vykonala zkoušku uč. dospělosti s vyznamenáním. Pro nedostatek uč. míst ve šk. roce 192627 nebyla ustanovena. Dekretem o. š. v. v Prostějově ze dne 24 září 1927 č. 2.686 ustanovena
byla do 30. června 1928 výp. uč. na obecné šk. v Určicích. Dekretem o. š. v. v Prostějově ze
dne 28. srpna 1928 č. 2134 ustanovena byla uč. čekatelkou na trojtřídní škole v Hartmanicích,
tam působila do 29 srpna 1929, kdy byla dekretem o. š. v. v Prostějově č. 2144 ustanovena uč.
čekatelkou na obecné šk. ve Vrahovicích. V listopadu 1929 vykonala zkoušku uč.
způsobilosti v Kroměříži (vysvědčení ze dne 30. XI. 1929, č. 91).
Dekretem Z. Š. R. ze dne 30 října 1930 č. 66.754 jmenována byla def. uč. dle § 4. uč.
zákona s platností od 7. října 1930. Od 10. listopadu 1930 ustanovena na ob. šk. v Kostelci na
Hané dekretem o. š. v. v Prostějově č. 2914 ze dne 6. listopadu 1930 a dekretem ošv.
V Prostějově ze dne 23. prosince 1930 č. 3442 přidělena byla ob. šk. ve Smržicích.
Pro školní rok 1931-1932 přidělena byla dekretem o. š. v. ze dne 21. srpna 1931 č. 1640
měšťanské škole v Kostelci na Hané. Dne 9. srpna 1932 provdala se za Bohumila Svozila,
profesora na reál. gymnasiu v Uh. Brodě. Na vlastní žádost přidělena byla na okres
uherskobrodský a to dekretem o. š. v. v Uh. Brodě ze dne 18. srpna 1932 č. 2579 na zdejší
škole.
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Žactvo rozděleno do tříd, jež byly přiděleny učitelům jak zřejmo z této tabulky.

Rostřídění ž. a přidělení tř.
Tř.

Počet žáků

Třídní učitel

Vyučuje také

Počet
hodin

II. tř., P, Zp, T

25

chl.

děv.

všech

I.

21

20

41

Frant. Procházková

II.

23

21

44

Vendelín Jahoda

III.

25

15

40

Marie Hanová

IV.

19

15

34

Josef Šustek

23

V.

26

11

37

Justina Svozilová

24

VI.a

12

20

32

František Bárta

26

VI.b

13

22

35

František Halma

26

Pozná
mka

14
Z. r. pr.
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Uč. ženských ruč. prací 15 hodin.
Uč. nábož. vyučuje 14 hodin.

Správcové knihoven a kabinetů.
Správcové kabinetů a knihoven byli:
Učitelská knihovna----------Šustek
Žákovská knihovna---------Svozilová
Knihy pro chudé------------Hanová
Kabinet ve st. budově------Procházková
Kabinet v nové budově----Bárta

Dovolené a přidělení u. ž. r. p.
Učitelka ž. r. pr. Marie Bachůrková pro nemoc službu nenastoupila a hodiny její byly
přiděleny ostatním učitelům až do plného vyučovacího úvazku.
Koncem měsíce října dána byla dotyčná učitelka ž. r. pr. na trvalý odpočinek výnosem z.
š. r. ze dne 18. X. 1932 č. 55576. Na její místo ustanovena výpomocnou uč. Božena
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Janíčková, kand. uč. ž. r. pr. a dom. nauk výnosem ošv. ze dne 20. X. 1932 č. 2092
s povinností vyučovati také ž. r. pr. na škole v Rudicích.
Božena Janíčková, narozená 15. července 1908 v Pulčíně, okres uh.-brodský, vychodila
obecnou školu ve Střelné a v Uh. Brodě od r. 1914-1920 a měšťanskou školu v Uh. Brodě od
r. 1920-1923. Po třech ročnících rodinné školy v Uh. Brodě prodělala jednoroční praksi u
švadleny. V letech 1930-1932 absolvovala ústav pro vzdělávání učitelek dom. nauk ve Val.
Meziříčí. (Vysvědčení způsobilosti ze dne 28. června 1932 č. 18.) Od 1. listopadu 1932
ustanovena učitelkou dom. nauk v Šumicích výnosem o. š. v. v Uh. Brodě ze dne 20. října
1932 č. 2092.

Oslavy a události.
28. říjen byl důstojným způsobem oslaven státní svátek v jednotlivých třídách a pak
shromážděním žáků, učitelů a rodičů v II. tř., aby vyslechnuty byly oslavy vysílané
rozhlasem. Při této oslavě bylo též vzpomenuto významu deklarace v č. Cv. Martině – vydané
30. října 1918, jakožto spontánního projevu Slováků pro osvobození a zřízení státu
československého, jakož i plné souručenství. Účast rodičů byla malá, ale vyslechli jednotlivá
čísla programu s náležitou pozorností a nemalým zájmem.

Inspekce.
Okresní šk. inspektor byl přítomen dne 2. a 9. prosince 1932 vyučování ve všech třídách
ve většině vyučovacích předmětů.

Srážky.
V měsíci prosinci zastaven vánoční přídavek a od 1. ledna činěny srážky.

Návštěva míst. šk. rady.
21. února 1933 navštívili zástupcové místní školní rady všechny třídy, aby o svém
pozorování mohli podati zprávu místní školní radě.

7. března.
7. března konána byla oslava narozenin pana presidenta, na kterou pozváni byli opět
rodiče škol. dětí. Slavnosti se zúčastnilo mnoho rodičů, zástupcové obce, místní škol. rada i
správce farního úřadu. Na konec slavnosti vyžádal si slovo starosta obce, který v krátké a
velice věcné svojí řeči vyzval žáky k následování vzoru daného panem presidentem; žáky
pochválil za jejich výkony a veřejně konstatoval svědomitou práci všech členů učitelského
sboru.

Slavnost v Nivnici.
28. března zúčastnilo se 215 žáků v průvodu členů učitelského sboru oslavy konané
v Nivnici otevřením Výchovné knihovny Jana Amose Komenského na jeho paměť drem
Josefem Kachníkem zřízené a vydržované.

Klid.
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Dne 15. dubna na Bílou sobotu zachován byl 2minutových klid na paměť obětí
zahynuvších ve válce.

Svátek matek.
21. května pořádána byla besídka s rodiči, kterou vykonána byla oslava svátku matek.
Žáci sehráli dětskou hru „Pro matičku“ a obstarali ostatní čísla programu: zpěv a recitace.
Slavnost zahájil řídící učitel V. Jahoda proslovem. Hlavní řeč pronesl učitel Šustek na téma:
O rodinné výchově. Žákyně pohostily pak matky a přítomné hosty zákusky upravenými ve
školní kuchyni žákyněmi nejvyššího oddělení za vedení uč. B. Janíčkové. Přípravných prací
zúčastnili se všichni členové uč. sboru. Přítomno bylo obecní zastupitelstvo, místní škol. rada,
farář a jiní vážení občané. Pan předseda m. šk. rady J. Slíva v krátké řeči ocenil učitelskou
práci a veřejně kvitoval horlivé působení učitelů a příkladnou shodu uč. sboru se všemi
občany, bez rozdílu přesvědčení.

Půjčka práce.
Členové učitelského sboru upsali na půjčku práce zatím 9.900 Kč.

Hromosvod.
27. dubna 1933 byl zkoušen hromosvod a shledán byl přechodný odpor zemnící desky na
nové škole 17.5 Ω, staré škole 20 – Ω. Protokol o tom uložen pod č. j. 124/1933.

Docházka.
Ve škol. roce 1932/33 jeví se návštěva školy v procentech takto: Omluveného zameškání
jsou 31%, neomluveného 0.1%.

Stav žáků.
Přibylo 5 žáků a ubylo 6 žáků, takže na konci šk. roku zapsáno bylo celkem 262 žáků a to
141 chlapců a 121 děvčat. Po dokonané školní povinnosti vystoupilo – 24 žáků a to 10
chlapců a 14 děvčat. Zbývá pro nový školní rok 238 žáků a to 131 chlapců a 107 děvčat. Nově
zapsáno 38 žáků a to 24 chlapců a 14 děvčat. Je tedy všech žáků 276 z toho 155 chlapců a 121
děvčat.

Předběžný zápis.
Třída

Šk. r.

Postoupí
ch.

Nepostoupí
všech

d.

ch.

Ve šk. r. 1933-1934
všech

d.

ch.

všech

d.

I.

1.

20

19

39

2.

-

2

26

14

40

II.

2

23

17

40

1

4

5

21

23

44

III.

3.

24

12

36

1

2

4

24

20

44

26

IV.

4.

18

14

32

1

2

3

25

14

39

V.

5.

26

11

37

-

-

-

18

14

32

VI.a

6.

11

19

30

-

-

-

26

11

37

VI.b

7.

4

9

13

2

2

4

11

16

27

VI.b

8.

8

9

17

-

-

-

4

9

13

134

110

244

7

11

18

155

121

276

Celkem

Výsledky předběžného zápisu vidno z předcházející tabulky.

Pobočka při VI. tř.
Zemská školní rada v Brně výnosem ze dne 27. července 1933 č. 40285/33 povolila, aby
ponechána byla zat. třída při VI. tř. jako minulého roku.

Opravy a zřízení zahrady.
Řečiště starého potoka bylo ve škol. roce zavezeno a u školních budov upraven pozemek
na zahradu. V červnu 1933 byl pozemek ohrazen drátěným plotem. Na jaře 1933 bylo
vsazeno v nové zahradě 46 stromků ovocných vypěstěných ve školní školce žáky VI.a a VI.b
třídy.

Pan president u nás.
15. července projel zdejší železniční stanicí vlak pana presidenta. Na stanici byli
shromážděni skoro všichni občané Šumic. Žáci čekali na příjezd pana presidenta v průvodu
učitelů. V 5 hodin odpoledne projel vlak pana presidenta stanicí za jásotu všech čekajících.
Pan president stál u okna svého vozu a kynul jásajícím rukou. Stanici vyzdobil místní spolek
hasičský, k čemuž byly zapůjčeny školní prapory.
Škol. mládež očekávající příjezd pana presidenta.
Vyzdobené nádraží se skupinou místních občanů před příjezdem pana presidenta.
V Šumicích dne 31. srpna 1933.
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Školní rok 1933-34.
Začátek škol. roku.
Školní r. 1933/34 zahájen 1. září 1933 slavnostním způsobem a pravidelné vyučování 2.
září 1933.

Počet žáků.
Zapsáno bylo 262 žáků a to 146 chlapců a 116 dívek, z toho do I. třídy nově zapsaných 24
chlapců a 13 děvčat, t. j. 37 žáků.

Učitelský sbor.
Učitelka Františka Procházková odešla 1. září 1933 na obec. dívčí školu v Uh. Brodě,
kdež byla dekretem zšr. č. 26860 z 3/6 1933 ustanovena def. učitelkou (v. ošv. č. 1604 z 13/6
1933)
Od 1. září 1933 ustanovena byla na zdejší škole uč. čekatelka z Komně Emila Termanová,
výn. ošv. č. 1095 z 19/8 1933.
Emila Veselá – Termanová, narodila se dne 16. března 1911 v Kroměříži. V letech 191820 chodila do cvičné školy při uč. ústavě v Kroměříži, 1921-22 do obecné školy B. Němcové
tamtéž. R. 1923-25 vychodila měšť. školu K. Světlé, kterou dokončila jednoročním učebním
kursem (IV. měšť.) při měšť. škole Komenského v Kroměříži 1926-27. V letech 1927/28 –
1930/31 studovala na ženském uč. ústavě v Olomouci-Řepčíně, kde 18. června 1931
maturovala s vyznamenáním.
Dekretem ošv. v Uh. Brodě ze dne 25/8 1931 ustanovena výpomocnou učitelkou na
šestitřídní dívčí obec. škole v Uh. Brodě. V následujícím roce ustanovena uč. čekatelkou na
čtyřtřídní smíš. šk. obecné v Komni. Z Komně na vlastní žádost přeložena na šestitříd. smíš.
šk. obecnou do Šumic, odkud konala v podzimním období r. 1933 zkoušku uč. způsobilosti
v Praze.
29. dubna 1934 provdala se za Jana Veselého, účetního v Uh. Brodě.
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Roztřídění žáků a přidělení tříd.
Rozdělení žactva do tříd a přidělení tříd. učitelům jest zřejmo z této tabulky.
Tř.

Počet žáků

Třídní učitel.

Vyučuje také

Počet Poznámka.
hodin

II. tř. P. Zp. T.

25

chl.

děv.

26

13

39

Emila Termanová

II.

21

23

44

Vendelín Jahoda

14

III.

24

20

44

František Halena

23

IV.

25

14

39

Marie Hanová.

22

V.

18

13

31

Josef Šustek

24

VI.a 17

15

32

Justina Svozilová

26

VI.b 15

18

33

František Bárta

26

I.

všech

Uč. ženských ruč. prací Božena Janíčková 12 hodin.
Uč. náboženství P. Josef Berger

14 hodin.

Správcové.
Uč. Josef Šustek spravuje učitelskou knihovnu.
" Justina Svozilová "

žákovskou

" Marie Hanová

knihy pro chudé.

"

" .

Emila Termanová spravuje kabinet ve staré budově.
František Bárta

"

"

nové budově.

Božena Janíčková

"

" školní kuchyni.

František Halma

"

tělocvičné nářadí.

Oslavy a slavnosti.
Dne 7. října 1933 provedena byla volba zástupců školy do mšr. Jednomyslně byli zvoleni:
Jos. Šustek, fr. Bárta a M. Hanová.
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Žáci VI. tř. vykonali na 23. dětský den sbírku ve prospěch čspni, jež vynesla celkem
120.60 Kč a obnos byl odeslán 17/10 1933 č. j. 178.
27. X. 1933 vykonána byla v dopoledních hodinách oslava stát. svátku, k níž byli pozváni
rodiče žáků. Účast byla slabá. Složeno 26 Kč na režijní výlohy.

Zrušení vkladních knížek č. 260 a č. 278.
V prosinci 1933 byl zakoupen tlampač Este P za 185.40 Kč a pořízena na něj skříňka za
40 Kč. K tamto bylo použito obnosu 10.05 Kč z vkladní knížky č. 260 a obnosu 3.70 Kč
z vkladní knížky č. 278, a tím obě vkladní knížky zrušeny.

Rodičovské sdružení.
28. I. 1934 vykonána ustavující schůze rodičovského sdružení; do výboru jeho zvoleni:
Šustek, Básta, Hanová, Svozilová. Správce školy zasedá jako vicilista a tito občané: 1. John
Leopold, 2. Tlach František, 3. Kubáň Ludvík, 4. Šidlo ferdinand, 5. Gajdoš františek, 6. Slíva
Leopold, 7. Ševcová Anna, 8. Pipalová Marie, 9. Šidlová Tereza.

Předseda.
Předsedou místní školní rady zvolen byl Šidlo ferdinand, zedník v Šumicích, dne 9/2
1934.

Inspekce.
13. a 16/2. byla vykonána okr. šk. ins. inspekce školy.

Dary.
18/3. bylo poděleno 89 žáků nezaměstnaných rodičů oděvními potřebami v ceně 55 Kč,
kterýž obnos byl věnován míst. org. děl. strany soc. dem. Téhož dne zakoupeno za 214 Kč
škol. potřeb pro chudé, jež byly doručeny třídním učitelům i se seznamy dětí, pro něž byly
věnovány.

Změny ve sboru
Dekretem ošv. č. 472 z 16/2. 1934 přidělena byla učitelka Just. Svozilová na, obecnou
školu v Havřicích a výnosem č. 615 z 15/2. 1934 uč. čekatel František Halena tamtéž, oba od
1/3 1934.
Libuše Čelustková, uč. čekatelka z Podhradí byla ustanovena výnosem ošv. č. 510g 15/2
34 na zdejší škole od 1/3 1934 a přejala službu od fr. Halmy. Narodila se 28. ledna 1914
v Kroměříži. Od roku 1920/21 – 1924/25 chodila do obecné školy v Uh. Brodě. (5 tříd.) R.
1925/26 vstoupila do zemského ref. real. Gymn. tamtéž a r. 1929/30 ukončila patou třídu. Po
předběžné zkoušce byla přijata do II. roč. uč. ústavu v Štubnianských Teplicích r. 1930/31,
kde r. 1932/33 maturovala. Od 1. září 1933 byla ustanovena výp. uč. ve Slavičíně –
Mladoticích, ale 15. října t. r. byla vyvázána. 3. listopadu nastoupila místo v Podhradí, okres
Topolčany. Dne 1. března byla převzata jako uč. ček. a působila do konce škol. roku na
šestitřídní obecné škole v Šumicích.
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Pavla Kozelková, výpomoc. učit. byla ustanovena výnosem ošv. č. č. 616. z 15/2 1934 od
1/3 1934 a přijala službu od J. Svozilové. Narodila se dne 2. července 1914 ve Vlčnově. Do
obecné školy chodila v Částkově v l. 1919/20 – 1924/25 (6 šk. r.), v l. 1925/26 – 1927/28 do
měšť. školy v Uh. Brodě, v r. 1928/29 obsolvovala jednoroč. Učebný kurs v Uh. Brodě, a v l.
1929/30 – 1932/33 učit. ústav ve Znojmě, kde 19. června 1933 maturovala. Od 1. září 1933
byla ustanovena výp. učitel. v Suché Lozi a 15. října t. r. byla vyvázána. Od 1. března byla
ustanovena výpom. učit. na šestitřídní obec. škole v Šumicích a působila tam též do konce
škol. roku.
29. dubna provdala se učit. ček. Emila Termanová za Jana Veselého, učetního v Uh.
Brodě.
4. května se žáci zúčastnili rozhlasových vzpomínek 15. výročí smrti Dr. M. R. Štefánika.
12. května byly v jednot. vyšších třídách vykonány oslavy Smetany a Dvořáka.
21. května zúčastnili se žáci zdejší školy v průvodu učitelů a řídícího učitele pohřbu
ostatků leg. Eduarda Hrušky, posledně učitele v Šumicích.

25. května byla vysvětlena žákům volba presidenta republiky po výn. ošv. č. 1727 z 23/5
34.
27. května činně se zúčastnili někteří žáci Svátku matek v Uh. Brodě. Účast byla
povolena výn. ošv. č. 1569 z 18/5 1934.
28. května oslaveno padesátiletí dr. Ed. Beneše.
3. června pořádalo rodičovské sdružení Svátek matek za účasti učit. sboru a žactva, které
sehrálo hru Šímy: Větřík, Vodík, Ohniváček. Režii měla Kozelková. Čistý výnos 324.55 Kč
ponechán byl rodičovskému sdružení.
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19/6 podnikli žáci společný výlet do lázní Luhačovic.

Docházka.
Ve šk. roce 1933/34 byla návštěva školy v procentech 96.9%. Omluveného zameškání
byla 3, neomluveného 0.1%.
Přibyli 3 žáci a ubyl jeden žák, takže na konci školního roku bylo zapsáno celkem 264
žáků a to 147 chlapců a 117 děvčat.

Konec škol. roku.
Školní rok byl ukončen 28. června 1934 obvyklým způsobem a vzpomenuto současně
památky vynikajících našich mužů, jejichž oslavy připadají do prázdnin.
V Šumicích dne 31. srpna 1934.

Viděl: 30/4 1935
Frant. Plachý
okresní školní inspektor
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Školní rok 1934 – 35.
.

Začátek šk. roku.
Školní rok 1934-35 byl zahájen dne 3. září 1934 (výn. o. š. v. v Uh. Brodě ze dne 17.
srpna 1934, č. j. 2488 a výn. mšano ze dne 7. srpna 1934, čís. 94554 (34-I) 2) obvyklým
způsobem, t. j. vzpomenuto bylo učitele národů Jana Amose Komenského, vzdána byla
povstáním čest státní vlajce a panu presidentu republiky a zazpívána státní hymna.

Počet žáků na začátku.
Na konci minulého školního roku bylo 147 chlapců a 117 děvčat, celkem 264 žáci.
Vystoupilo po dokonané povinnosti školní 8 chlapců a 12 děvčat, 1 žák se v prázdninách
odstěhoval, zbylo 138 chlapců a 105 děvčat. Z těch vstoupilo na školu vyšší 22 chlapců a 1
děvče. Zůstalo pro zdejší školu 116 chlapců a 104 děvčata, k nim přibylo jako nováčků 21
chlapec a 25 děvčat, tedy 137 chlapců a 129 děvčat, dohromady 266 žáků. Během roku
přibylo 1 děvče přistěhováním.

Učitelský sbor.
Výnosem o. š.v. v Uh. Brodě ze dne 1. června 1934, č. 1835 byla výp. učitelka Pavla
Kozelková koncem šk. roku vyvázána Pavla Kozelková koncem šk. roku vyvázána ze služby
školní. Výnosem o. š. v. v Uh. Brodě ze dne 31. srpna 1934, č. 3164 byla uč. čekatelka Libuše
Čelustková koncem měsíce srpna vyvázána ze služby školní na zdejší škole a přidělena od 1.
září 1934 na obecnou školu v Bojkovicích. – Výnosem z. š. r. v Brně ze dne 27. dubna 1934,
č. 26226 (výn. o. š. v. ze dne 11. května 1934, č. 1504) ustanoven byl na zdejší škole dnem 1.
září 1934 def. řídící učitel obecné školy v Bohuslavicích František Palička def. učitelem na
vlastní žádost. Službu nastoupil 1. září 1934. Výnosem z. š. r. v Brně ze dne 12. června 1934,
č. 37587 ustanovena byla def. učitelka žen. ruč. prací ve Strání Irena Erbanová def. učitelkou
žen. ruč. prací na zdejší škole ode dne 1. září 1935. – Výnosem o. š. v. v Uh. Brodě ze dne 31.
srpna 1934, č. 2308 byla býv. výp. učitelka Emila Sedlářová ustanovena dnem 3. září 1934 na
zdejší škole výpomocnou učitelkou.

Životopis nových uč.
František Palička se narodil dne 4. října 1899 v Řepčíně (nyní velká Olomouc). V letech
1906-7 – 1910-11 navštěvoval obecnou školu v Řepčíně a 1911 – 12 – 1918-19 absolvoval
české státní gymnasium v Olomouci (8 tříd s maturitou). V roce 1919-20 absolvoval
abiturientský kurs při české obchodní akademii v Olomouci. Po vykonání presenční služby
vojenské byl ustanoven výn. o. š. v. v Uh. Brodě ze dne 30. listopadu 1922, č. 4343 výp.
učitelem na obecné škole ve Bzové od 1. prosince 1922. Zkoušku uč. dospělosti vykonal
v Příboře (12. června 1924, č. 102) a uč. způsobilosti tamtéž (27. listopadu 1926, č. 78). Dne
1. září 1927 byl ustanoven zat. řídícím učitelem v Přečkovicích, dne 1. září 1929 zat. učitelem
v Záhorovicích, dne 1. září 1931 zat. řídícím učitelem v Bohuslavicích a 7. září 1931 def. říd.
učitelem tamtéž. Od 1. září 1934 působí na zdejší škole jako def. učitel.
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Emila Sedlářová se narodila dne 15. listopadu 1914 v Bojkovicích. Tamtéž navštěvovala
obecnou školu a měšťanskou. V letech 1929-30 – 1932-33 se vzdělávala na učitelském ústavě
v Olomouci – Řepčíně, kdež vykonala zkoušku dospělosti. Od 1. září 1933 do 15. října 1933
byla výp. učitelkou na Žítkové, od 15. května 1934 do 30. června 1934 výp. uč. v Bojkovicích
a od 1. září 1934 působí na zdejší škole jako výp. učitelka.

Zat. třída postupná.
Zemská školní rada v Brně výnosem ze dne 17. července 1934, č. 48144 povolila, aby
byla ponechána dosavadní zatímní třída při VI. třídě zdejší školy a aby se vyučovalo dle
učebných osnov pro školy sedmitřídní.

Roztřídění žáků.
Tř.

Chl.

Děv.

Všech.

Třídní učitelé.

I.

23

25

48

Emila Veselá.

II.

27

14

41

Vendelín Jahoda.

III.

18

22

40

Emila Sedlářová.

IV.

24

19

43

František Palička.

V.

21

11

32

Marie Hanová.

VI.

11

18

29

Josef Šustek.

VII.

13

20

33

František Bárta.

Úhrn: 137

129

266

Správcové pomůcek.
Učitelka žen. ruč. prací: Božena Janíčková.
Učitel náboženství:

Josef Berger, farář.

Učitelskou knihovnu spravuje

Šustek.

Žákovskou

"

Palička.

Knihy pro chudé spravuje

Hanová.

Kabinet ve staré bud.

Veselá.

"

"

v nové

"

"
"

Bárta.
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Školní kuchyni

"

Janíčková.

Těl. nářadí a pomůcky

"

Sedlářová.

Dar v Kč.
18. srpna 1934 daroval republikánský dorost Kč 100,- pro chudé děti za něž byly koupeny
knihy pro žáky nemajetných rodičů.

Podrobné osnovy.
Podrobné osnovy pro zdejší školu schváleny byly výnosem o. š. v. ze dne 23. srpna 1934,
č. 2957.

Tlampač pro škol. poslech.
Tlampač zakoupený pro školní poslech vloni byl vyměněn za lepší a silnější „Philips“ za
doplatek Kč 20.-.

XXIV. Dětský den.
Dne 24. října 1934 byla vykonána sbírka školními dětmi a vynesla Kč 148.45, jež byly
odeslány Čzpom v Brně dne 30. října 1934, č. j. 230.

Smrt krále Alexandra a ministra Barthoua.
Dne 12. října 1934 vykonána byla smuteční vzpomínka úmrtí ministra Louis Barthoua a
dne 19. října 1934 smuteční vzpomínka násilné smrti jugoslavského bohatýrského krále
Alexandra Sjednotitele. Při tom konané projevy týkaly se jejich významu a práce, zejména o
upevnění míru.

Oslava 28. října 1934.
Dne 27. října 1934 byla vykonána oslava dne Svobody ve všech třídách a společně byly
vyslechnuty oslavy vysílané rozhlasem. Dne 28. října 1934 se žáci zúčastnili v průvodu
učitelů místní oslavy 28. října a vyslechli projevy konané u pomníku padlých.

Ošacovací akce.
Z ošacovací akce opm obdrželo boty celkem 8 dětí. V lednu 1935 poslala okresní sociální
péče dvěma žákům boty a jednomu žáku šaty.

Změna ve sboru uč.
Učitelka Emila Veselá oznámila svou nepřítomnost ve službě školní pro mateřství a byla
jí udělena dovolená od 16. února 1935 do 15. května 1935. Na tu dobu, avšak až od 1. března
1935, byl ustanoven výnosem o. š. v. ze dne 22. února 1935, č. 2262 kand. uč. ve Val.
Kloboukách Alois Tomaštík výpomocným učitelem a působil na zdejší škole do 16. května
1935. Výnosem o š.v. v Uh. Brodě ze dne 9. května 1935, č. 1528 ustanoven byl od 16.
května 1935 na obecnou školu do Bojkovic.

40

Životopis Aloise Tomaštíka.
Alois Tomaštík se narodil dne 31. května 1914 ve Val. Kloboukách. Tam také
navštěvoval obecnou školu v letech 1920-21 – 1924-25 a měšťanskou v letech 1925-26 –
1927-28. Pak se učil automechanikem a navštěvoval odbornou školu pokračovací ve Val.
Kloboukách v roce 1928-29. V roce 1929-30 vstoupil do IV. třídy měšťanské školy ve
Vsetíně a odtud byl přijat do stát. čsl. kved. ústavu učitelského ve Val. Meziříčí, kdež se
vzdělával v letech 1930-31 – 1933-34 a dosáhl vysvědčení učitelské dospělosti. Od 1. září
1934 do 28. února 1935 hospitoval na trojtřídní obecné škole v Poteči. Byv ustanoven
výnosem o. š. v. v Uh. Brodě ze dne 22. února 1935, č. 2262 na zdejší školu nastoupil místo
1. března 1935 jako výpomocný učitel.

Oslava narozenin p. presidenta.
Dne 6. března 1935 pořádána byla žáky za vedení učitelů akademie na oslavu 85.
narozenin pana presidenta republiky pro děti s tímto pořadem: 1. Zahájení. 2. Scena „Za
svobodu“. 3. Scena „Hold Masarykovi“. 4. Státní hymny.
Dne 7. března 1935 pořádána byla akademie pro rodiče škol. dítek a přátele školy s tímto
pořadem: 1. Sbor „Není muže nad kováře“. Zahájení řídícím učitelem Vendelínem Jahodou.
3. Slavnostní řeč učitele Paličky. 4. Proslovy zástupců: obecního zastupitelstva, místní školní
rady, rodičovského sdružení a místní osvětové komise. 5. Scena „Za svobodu“. 6. Scena
„Hold Masarykovi“. 7. Státní hymny. Při této příležitosti složeno bylo na dobrovolných
příspěvcích Kč 397.- Z toho obnosu byla zaplacena busta pana presidenta za Kč 107.05, za Kč
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2.-, štítků na označení sedadel, za potřeby pro úpravu jeviště Kč 30.80, za vypůjčení krojů Kč
5.-, celkem Kč 145.30. Zbývá Kč 251.70 na zvláštní potřeby školy.
Uvádíme stručný obsah slavnostní řeči:
Národ československý prožívá dnes radostný svátek, že může blahopřáti k 85.
narozeninám svému presidentu, Osvoboditeli, T. G. Masarykovi. Jako celý vdečný národ je
dnes myšlenkami se svým presidentem, tak president dlí myšlenkami u svého národa. Věrnost
splácíme věrností, lásku láskou. Láska k národu staletí zotročenému vedla ho do boje na život
a na smrt s nestvůrným rakouským orlem, který se chystal ve světové válce zasaditi smrtící
ránu našemu národu. Dnes o tom není sporu, že musíme děkovati jedině a pouze všestranému
vůdcovskému rozhledu Masarykovu, že boj za svobodu na několika frontách vedený dovedl
sjednotiti, usměrniti a dovésti ku zdárnému konci. Napsal o tom sám objemnou knihu
„Světové revoluce“. Vyzvedněme Masarykovy vlastnosti, které mu umožnily jeho
osvobozenské dílo. Střídmost, tou zachoval svou svěžest tělesnou i duševní až do vysokého
stáří. Každodenní péči o svoje tělo, neboť je přesvědčen, že jen tělesně zdravý člověk může
platně prospívati svému národu. Jeho duševní vlastnosti: Sebevzdělání. Je nutno stále se učiti.
Pracovitost. Tuto vlastnost prokázal svým ohromným životním dílem. Stál vždy v čele našich
pracovníků vědeckých, ale také politických i lidovýchovných a při tom našel ještě dosti času
k obsáhlé činnosti literární a žurnalistické. Práci nutno konati podle předem udělaného plánu
– programu – cílevědomě a důsledně. Nebojácnost. Nebál se postaviti proti podvodu při anexi
Bosny a Hercegoviny, proti veřejnému mínění, když se jednalo o pověru rituelní vraždy, i
proti nekritickému národnímu nadšení vyvolanému Hankovými rukopisy. Stručné jeho životní
kredo: Péče o zdraví, vzdělání, cílevědomá práce, jíti nebojácně za svým cílem. Jeho názor
světový: Humanita a demokracie. Humanita je podle Masaryka láska ke všemu lidstvu,
bratrství. Budeme tím národnejší, čím budeme lidštější. Právo a spravedlnost pro sebe, ale i
vůči jiným. Je největším apoštolem, zásad demokracie. Je přesvědčen, že stát se může udržeti
jen tehdy, když jeho zákony jsou projevem vůle lidu. Věří, že národ náš zůstane věren
demokracii, neboť jen v demokratické republice dosáhne splnění svých ideálů. Je člověkem
hluboce citlivého srdce. Nemůžeme lépe a vhodněji oslaviti jeho 85. narozeniny, než když
přeneseme do svého všedního života Masarykovu humanitu, tj. snahu po spravedlnosti vždy a
ve všem. Masarykova humanita ukazuje nám jasně bezpečnou cestu z dnešních zmatků.

Epidemie chřipky.
Dne 9. března 1935 onemocnělo chřipkou přes 50% žáků, takže v příkazu okresního
lékaře uzavřeno bylo šest tříd ve dnech 11., 12. a 13. března. Počet zameškaných hodin byl
v následujících týdnech úplně nahrazen.

Přezkoušení hromosvodu.
V měsíci březnu 1935 byl přezkoušen hromosvod.

Přednáška se světelnými obrazy.
Dne 14. dubna 1935 byla pořádána přednáška se světelnými obrazy „Náš sport.

Mír „Čsl. Červeného Kříže.“
Na Bílou sobotu dne 20. dubna 1935 zúčastnili se žáci „Míru Čsl. Č. K.“ shromážděním u
pomníku padlých ve světové válce a zachováním dvouminutového ticha.
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Visitace a jmenování nového o. š. inspektora.
Ministr š. a n. o. zprostil řed. m. š. sm. a obecní dívčí a o. š. r. v Uh. Brodě Julia Šobra při
jeho odchodu na trvalý odpočinek funkce o. š. r. pro nár. školy v I. dohlédacím obvodu šk.
okresu uherskobrodského koncem šk. r. 1934-35 a vyslovil mu za jeho činnost ve školském
dozoru díky a uznání.
V měsíci březnu 1935 ministr š. a n. o. ustanovil cvičného učitele při státním
koedukačním ústavě učitelském v Kroměříži Františka Plachého o. š. inspektorem pro nár.
školy v I. dohlédacím obvodu šk. okresu uh.-brodského.
Dne 30. dubna 1935 visitoval o. š. i. František Plachý zdejší školu a shledal, že docházka
školní je náležitá, kázeň dobrá a výsledky vyučovací zcela uspokojivé.

Volby 1935 do N. S.
Při volbách konaných dne 19. května 1935 zvolen byl starosta naší obce a bývalý žák
zdejší obecné školy Leopold Slíva poslancem N. S. Čs. republiky. Usneseno učitelskou
konferencí vysloviti mu blahopřání k jeho úspěchu a požádati ho, aby zůstal příznivcem zdejší
školy a všemožně její rozvoj podporoval. – Na to zaslal poslanec dopis tohoto znění: „P. T.
učitelskému sboru v Šumicích. – Prosím, byste přijali nejupřímnější dík za Vaše blahopřání,
zaslané mně z Vaší měsíční konference ku mému zvolení do sněmovny N. S., jakož i za přání
zdaru v další práci. Jsa si vědom těžkého a zodpovědného úkolu, jenž mně případl, obracím se
též k Vám s prosbou, byste mně i nyní Vaši přízeň i spolupráci zachovali.- Buďte ujištěni, že
budu vždy, jako až dosud zájem a potřeby školy, která má v příštím životě našeho národa tak
veliký úkol dle možnosti podporovati. – Děkuji Vám co nejsrdečněji ještě jednou zanmenám
se v hluboké úctě oddaný: Leopold Slíva, poslanec. – Šumice, dne 8. června 1935.“

Svátek matek, účast žaček.
40 našich žaček účinkovalo na slavnosti „Svátku matek“ v Uh. Brodě dne 2. června 1935
(povoleno výn. o. š. v. ze dne 22. května 1935, č. 1630), kdež provedly národní tance
v krojích a 32 žačky v Luhačovicích dne 16. června 1935 (povoleno výn. o. š. v. ze dne 6.
května 1935, č. 1433).

Dar rodičovského sdružení.
Rodičovské sdružení darovalo pro tělesnou výchovu žáků i propuštěných 2 obaly na míč
na Wolley-ball, 2 sítě, 3 duše do míčů, 2 jehly na šněrování, 1 signálku, 1 provaz s koženými
váčky, vše o celkové ceně Kč 257,-.

Docházka.
Ve šk. roce 1934-35 jeví se návštěva školy v procentech takto. O-mluveného zameškání
37%, neomluveného 0.0%.
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Počet žáků na konci šk. r.
Třída:

Chlapců:

Děvčat:

Všech:

I.

23

26

49

II.

27

14

41

III.

18

22

40

IV.

24

19

43

V.

21

11

32

VI.

11

18

29

VII.

13

20

33

Dohromady:

137

130

267

Stav žáků na konci.
Z toho vystoupili po dokonané povinnosti školní 8 chlapců a 12 děvčat, celkem 20 žáků.
Připojujeme jejich společnou fotografii.
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Na vyšší školu se hlásilo 5 chlapců a 1 děvče, celkem 6 žáků. Ubylo tedy 13 chlapců a 13
děvčat, celkem 26 žáků. Zbylo 124 chlapců a 117 děvčat, celkem 241 žák.- K předběžnému
zápisu bylo přivedeno 15 chlapců a 19 děvčat, celkem 34 nováčci. Takže bylo všech chlapců
139 a všech děvčat 136, celkem 275 žáků.

Předběžný zápis pro nový školní rok 1935-36.

Třída:

Chlapců:

Děvčat:

Všech:

I.

17

26

43

II.

23

19

42

III.

26

14

40

IV.

18

23

41

V.

23

18

41

VI.

19

11

30

VII.

13

25

38

Dohromady

139

136

275

Ukončení šk. r. 1934-35.
Školní rok 1934-35 ukončen byl dne 28. června 1935 obvyklým způsobem, t. j. 1. Žáci
důtklivě upozorněni, že i v prázdninách musí pravidla slušnosti zachovávati a se chovati
taktně ke všem lidem. 2. Vzpomenuto všech vynikajících mužů, jichž památka připadá do
prázdnin. 3. Rozdány školní zprávy s upozorněním, že je to úřadní listina a že se s ní musí
uctivě nakládati. 4. Státní hymna.

Nový strop a podlaha.
V prázdninách 1935 byl dán ve třídě na konci chodby v pravo ve staré škole nový strop a
ve třídě nad ním nová podlaha.

Oprava pumpy a studny.
V prázdninách 1935 byla pumpa opravena, opatřena novými záklopkami, očištěna od rzi
a natřena miniem. Studna byla vyčištěna, opravena v roubení a uzavřena novým betonovým
příklopem.
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Stabilisace třídy a reorganisace školy.
Zemská školní rada v Brně povolila výnosem ze dne 18. července 1935, č. 38.318 na
základě ustanovení § 5 odst. 2. zákona ze dne 13. července 1922, č. 226 Sb. z. a n., aby
dosavadní zatímní třída při VI. třídě šestitřídní obecné školy v Šumicích s platností od
počátku školního roku 1935 – 36 proměněna byla ve třídu definitivní a reorganizujíc na této
škole další místo učitelské.
V Šumicích dne 31. srpna 1935.
Viděl 27/1 1936
frant. Plachý
okr. šk. insp.
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Školní rok 1935-36.
Začátek škol. roku.
Školní rok 1935/36 byl zahájen dne 2. září 1935 ráno v 8 hodin slavnostním způsobem.
Při tom bylo vzpomenuto učitele národů J. A. Komenského, vzdána čest státní vlajce a panu
presidentu republiky a zazpívána státní hymna.

Počet žáků na začátku.
Na konci minulého šk. roku bylo 137 chlapců a 130 děvčat, t. j. 267 žáků. Po dokonané
školní povinnosti vystoupilo 8 chlapců a 12 děvčat, dohromady 20 žáků. Na vyšší školu
odešlo začátkem šk. roku 1935/36 7 chlapců a 2 děvčata, celkem 9 žáků. Zůstalo tedy
z minulého roku 122 chlapců a 116 děvčat, t. j. 238 žáků. Nováčků přibylo 15 chlapců a 19
děvčat, t. j. 34 žáků. Takže všech žáků bylo 137 chlapců a 135 děvčat, dohromady 272 žáků.

Učitelský sbor.
Výpomocná učitelka Emila Sedlářová byla ustanovena ve St. Hrozenkově a na její místo
byla ustanovena def. učitelka UZ Marie Ruličková.

Životopis nově ustanovené učitelky.
Marie Ruličková narodila se 15. října 1909 v Květné na Moravě. Do obecné školy chodila
v Květné. od r. 1915 do r. 1918 a v Uh. Brodě od r. 1918 do r. 1920. Tam také navštěvovala
měšťanskou školu v letech 1920-23.
září 1923 přestoupila do ref. reál. gymnasia, kde 13. června 1980 maturovala a dostala
vysvědčení č. 32.
Povolením zsř. výnosem ze dne 14. července 1930 č. 38.567 hospitovala na obecné škole
v Uh. Brodě od 1. září 1930, soukromě se připravovala, r. 1931 vykonala zkoušku dospělosti
v Olomouci a obdržela vysvědčení č. 78.
22. prosince 1930 byla ustanovena výnosem ošv. č. 4865 výp. uč. na trojtřídní ob. šk.
v Lačnově s platností od 1. ledna 1931.
Dekretem ze dne 29. září 1931 č. 2766 ustanovena výp. uč. na trojtřídní ob. šk.
v Rudicích od 5. října 1931 a 1. července 1932 jmenována ošv. č. 2116 tamtéž uč. čekatelkou
s platností od 1. září 1932. 25. srpna 1933 přidělena jako uč. čekatelka na trojtřídní ob. školu
v Hradčovicích výnosem ošv. č. 1353 od 1. září 1933.
Zkoušku způsobilosti vykonala 24. dubna 1934 před zkušební komisí v Kroměříži.
Zemskou šk. radou ze dne 5. října 1934 jmenována def. uč. dle § 4 UZ.
Okresním šk. výborem ze dne 23. srpna 1935 č. 2906 ustanovena na sedmitřídní obec.
škole v Šumicích od 1. září 1935, kde dosud působí.
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Rozdělení žáků a přidělení tříd a vyučování.
Rozdělení žactva a přidělení tříd a vyučování je zřejmo z této tabulky:
Tř.

Počet žáků

Třídní učitel:
Všech.

Vyučuje také:

Počet
hodin:

Chl.

Děv.

Předm: Př: Hodin:

I.

17

26

43

V. Jahoda, ř. uč.

II.

23

19

42

Fr. Bárta, d. uč.

III.

25

14

39

E. Veselá, d. uč.

IV.

19

23

42

M. Ruličková, d. uč.

T děv. V. 2

23

V.

23

18

41

Fr. Palička, d. uč.

T chl. IV. 2

23

VI.

17

10

27

M. Hanová, d. uč.

Td. VII. 2 R VII.2

25

VII.

13

25

38

J. Šustek, d. uč.

T ch. VI. 2 Zp VI. 1

25

137

135

272

--5/I./2 a Zp/I./1
---

15
23
22

Ž učí učitelka Božena Janíčková. " 15 hodin (9 hodin v Rudicích). N ř. k. učí P. Josef
Berger, farář, 14 hodin.

Správcové pomůcek.
Správcem uč. knihovny byl:

Šustek.

žák knihovny " :

Palička.

"

" chudinských knih byla:

Ruličková

" kabinetu obrazů "

E. Veselá.

"

:

" v nové škole byl: Bárta.

" kuchyně byla:

Janíčková

" tělových. nářadí byla:

Hanová.

Uctění památky J. V. ryt. Krále Alexandra I. Osvoboditele.
Dne 9. října 1935 věnována byla jedna hodina vyučovací vzpomínce na zesnulého krále
Jugoslávie, jenž položil svůj život za myšlenku upevniti světový mír, při čemž byl důraz
položen na československo-jihoslovanské přátelství a spojenectví a bylo promluveno o vůli
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všechno obětovati pro myšlenku zachování míru, podle výnosu mšano ze dne 10/9. 1935, č.
109.067 – II.

Oslava 28. října.
Oslava 28. října byla vykonána podle vynesení pana ministra školství a národní osvěty
dne 26. října 1935 v jednotlivých třídách s tímto pořadem: 1.) Třídní učitel vysvětlil význam
28. října, při čemž bylo též vzpomenuto významu deklarace, vydané dne 30. října 1918
v Turč. Sv. Martině, jakožto spontáního projevu Slováků pro osvobození a zřízení státu
československého. 2.) Žáci přednesli vhodné básně. 3.) Zazpívána byla státní hymna. Potom
byl vyslechnut proslov pana ministra, vysílaný ve školském rozhlase.

Úmrtí žáka VI. třídy.
Dne 9. září 1935 zemřel na chorobu ledvin žák VI. třídy, Augustin Šidlo, pohřbu se
zúčastnili všichni žáci v průvodu svých učitelů.

XXV. Dětský den 1935.
Na základě výnosu ošv. ze dne 23/9. 1935, č. 3373 XXV. Dětský den, byla vykonána
žáky nejvyšších tříd sbírka, která vynesla Kč 123.65, kterýžto obnos byl zaslán správou školy
pod č. j. 263 dne 21/10. 1935 Čzpm v Brně. Sběrací listiny byly potom vráceny Opm v Uh.
Brodě.
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Blahopřání presidentu republiky.
Po jednomyslném usnesení učitelského sboru v mimořádné konferenci, konané dne 18.
prosince 1935, zaslán byl nově zvolenému presidentu republiky telegram tohoto znění: „Pane
presidente. K Vašemu zvolení presidentem republiky žactvo a učitelský sbor sedmitřídní
obecné školy v Šumicích v Uh. Brodu radostně a upřímně Vám přejí všeho nejlepšího a
hlavně šťastného zdaru v každém Vašem konání pro další rozvoj naší demokratické
republiky.“ – Kancelář presidenta republiky č. H/1332 – 44/125/35. zaslala dopis tohoto
znění: „President republiky, Dr. Edvard Beneš děkuje srdečně za blahopřejný projev, zaslaný
k jeho zvolení presidentem republiky.“- Dopis uložen pod č. 73/1936 v úředních spisech.

Oslava zvolení presidenta republiky.
Dne 20. prosince 1935 byla vykonána ve všech třídách oslava zvolení pana presidenta
republiky a žactvo vyslechlo v rozhlase průběh presidentské volby.

Visitace školy.
Dne 27. ledna 1936 visitoval okresní školní inspektor naši obecnou školu a shledal, že
školní docházka je náležitá, kázeň a chování žactva chvalitebné, výsledky vyučování dobré a
velmi dobré.

Jednání o újezdní měšťance.
Dne 3. března 1936 vykonal učitelský sbor společnou schůzi s obecními radami obcí
Šumic, Újezdu u Luhačovic, Nezdenic a Rudic, na níž bylo jednáno o zřízení újezdní
měšťanské školy v Šumicích. Do újezdu se přihlásily obce Šumice, Nezdenice a Rudice;
obecní rada újezdská si vyžádala třídenní lhůtu. Hlavní jednání bylo konáno o veřejné schůzi
všech občanů jmenovaných obcí dne 10. března 1936. Schůzi řídil poslanec Leopold Slíva a
zúčastnili se jí také: okresní hejtman vrchní rada poltické správy Jan Kašpárek, okresní školní
inspektor František Plachý, předseda učitelské jednoty J. A. Komenského František Vystrčil a
učitelské sbory do újezda se přihlásivších obcí a učitelé zmíněné jednoty. Schůze měla
průběh klidný a velmi slibný. Před schůzí byla prohlédnuta škola mnoha účastníky.

Oslava narozenin presidenta Osvobod.
Oslava 86. narozenin presidenta Osvoboditele byla vykonána dne 7. března ve třídách
s obvyklými body pořadu. Večer 7. a 8. března členové učitelského sboru za pomoci
sdružených místních spolků uspořádali oslavu pro občanstvo.

Památka J. A. Komenského.
28. března vzpomenuto bylo ve všech třídách J. A. Komenského. Dne 29. března
zúčastnila se učitelka Ruličková oslav J. A. Komenského pořádaných v Nivnici.

Mír Čs. Č. kříže 1936.
Žáky VII. třídy bylo sebráno pro podporu práce Čs. Č. kříže celkem Kč 124.60, jež byly
zaslány Čs. Č. kříži v Brně, Náměstí 28. října č. 23 (viz č. j. 101/1936) správou školy.
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COP / místní výbor / delegát.
Do místního výboru COP (civilní protiletadlová obrana) byl za učitelský sbor delegován
učitel Josef Šustek.

Oslava narozenin presidenta republiky Dr. Edvarda Beneše.
Dne 28. května 1936 vykonány byly ve všech třídách důstojným způsobem oslavy
narozenin presidenta republiky Dr. Edvarda Beneše s tímto programem: 1.) Třídní učitel
vysvětlil žákům přístupným způsobem význam dne. 2.) Zazpívána státní hymna. Na budovách
škol bly vyvěšeny prapory ve státních barvách po celý den 28. května.

500. výročí vyhlášení basilejských kompaktát.
Poslední hodinu vyučovací ve škol. r. bylo žactvo na základě vynesení mšano z 16/4.
1936, č. 1256/přes., vhodným způsobem upozorněno na význam řečených kompaktát.

President republiky v Újezdci.
Dne 19. června 1936 projížděl pan president republiky stanicí Újezdec u Luhačovic a také
vystoupil ze svého presidentského vlaku, aby vyslechl uvítací řeči a podepsal pamětní knihy
újezdské. Uvítání pana presidenta Dr. Edvarda Beneše zúčastnil se učitelský sbor s 217 dětmi
naší školy.

Půjčka obrany státu.
Jednotliví členové učitelského sboru upsali na půjčku na obranu státu dohromady Kč
5.000,-, jež zaplatí měsíčními splátkami.

Počet žáků na konci šk. r.
Třída.

Chlapci.

Děvčata.

Všech.

I.

18

25

43

II.

21

19

40

III.

25

14

39

IV.

19

24

43

V.

22

18

40

VI.

15

10

25

VII.

13

25

38

133

135

268

Z toho po dokonané povinnosti školní vystoupilo 8 chlapců a 13 děvčat, t. j. 21 žáků, na
vyšší školu se hlásilo 13 chlapců a 2 děvčata, t. j. 15 žáků. Ubylo by tedy: 21 chlapců a 15
děvčat, celkem 36 žáků. Zbylo by 112 chlapců a 120 děvčat, t. j. 232 žáků.
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Předběžný zápis pro šk. r. 1936-37.
K předběžnému zápisu přihlášeno bylo 18 chlapců a 15 děvčat, t. j. 33 žáků, takže všech
žáků by bylo 265, t. j. 130 chlapců a 135 děvčat, kteří by byli takto rozděleni do tříd:
Třída.

Chlapci.

Děvčata.

Všech.

I.

22

17

39

II.

14

23

37

III.

22

19

41

IV.

24

14

38

V.

26

23

43

VI.

17

15

32

VII.

11

24

35

Celkem

130

135

265

Konec šk. r. 1935/36.
Školní rok 1935/36 byl ukončen dne 27. června 1936 obvyklým způsobem, při čemž
vzpomenuto bylo památky vynikajících mužů, jichž oslavy připadají na prázdniny.

Úmrtí žáka II. třídy.
V prázdniny dne 3. července 1936 zemřel na zápal mozkových blan žák II. třídy,
František Brumovský.
V Šumicích dne 31. srpna 1936.
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Školní rok 1936-7.
Počátek šk. roku.
Školní rok 1936/37 započal 1. září 1936 a zahájen byl o 8. hodině slavnostním způsobem.
Vzpomenuto učitele národů J. A. Komenského, vzdána čest státní vlajce, presidentu republiky
a zazpívána státní hymna.

Počet žáků na začátku.
Na konci minulého škol. roku bylo 133 chlapců a 135 děvčat, celkem 268 žáků zapsaných
do zdejší školy. Vystoupilo 8 chlapců a 13 děvčat, dohromady 21 žáků. Zemřel 1 chlapec.
Zůstalo 124 chlapců a 122 děvčat, celkem 246 žáků. Z těch odešlo začátkem škol. roku na
školu vyšší 14 chlapců a 2 děvčata, t. j. 16 žáků. Nově vstoupilo 17 chlapců a 14 děvčat, t. j.
31 žáků. Takže na začátku šk. roku 1936/37 jest zapsaných na zdejší škole 127 chlapců a 134
děvčat, celkem 261 žáků.

Sbor učitels.
Ve sboru učitelském nebylo změn. Rozdělení žactva a přidělení tříd je zřejmo z této
tabulky:

Roztřídění žáků a přidělení učitelů.
Třída

Počet žáků
chlap.

Třídní učitel
děv.

všech

I.

21

16

37

Vendelín Jahoda, říd. uč.

II.

14

23

37

Josef Šustek, def. uč.

III.

21

19

40

Frant. Bárta, "

IV.

24

14

38

Emila Veselá, "

V.

21

23

44

Marie Ruličková, " "

VI.

15

15

30

Frant. Palička, "

VI.

11

24

35

Marie Hanová, " "

"
"

"

Učitelka dívčích ruč. prací je Božena Janíčková, def. uč.
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Správcové pomůcek.
Učitelem náboženství farář ř. k. Josef Berger. Správcové zůstali jako v minulém šk. roce.

Oslava narozenin J. V. krále Jugoslavie.
Na základě nařízení Mšano ze dne 6/8 1936 č. 99624 – I vykonána byla v sobotu 5. září
v čase vyučovacím oslava narozenin J. V. Petra II., krále Jugoslavie. Školní budova byla
vyzdobena prapory.

Uctění pam. J. V. ryt. Krále Alexandra I. Sjednotitele.
9. října 1936 bylo vzpomenuto nešťastné smrti J. V. rytířského krále Alexandra I.
Sjednotitele.

Dětský den.
Sbírka vykonaná ve prospěch Dětského dne vynesla 166.60 Kč, obnos byl odeslán Zpom
v Brně. Odznaků státní vlajky bylo rozprodáno 51 a obnos za ně, 51 Kč byl doručen Opom
v Uh. Brodě.

Oslava 28. října.
27. října 1936 byla vykonána ve všech třídách oslava stát. svátku s tímto pořadem: 1.
Proslov učitele. 2. Básně. 3. Státní hymna a 4. žáci V.-VII. tř. vyslechli oslavu vysílanou
rozhlasem s proslovem p. ministra školství a národní osvěty.
28. října 1936 konána byla oslava sdruženými místními korporacemi a spolky, které se
také zúčastnili žáci v průvodu učitelů. Slavnostní řeč pronesl učitel Palička a po něm pronesli
proslovy zplnomocněnci jednotlivých korporací.

Uctění památky K. H. Máchy.
4. listopadu bylo vzpomenuto na vyšším stupni básníka K. H. Máchy.

Jízdní hlídka – účast.
17. listopadu zúčastnilo se 100 dětí zdejší školy v průvodu učitelů promítání filmu „Jízdní
hlídka“ v Uh. Brodě.

Výročí volby presidenta rep.
18. prosince bylo vzpomenuto volby pana presidenta republiky dr. E. Beneše. Proslov
předsedů obou sněmoven byl vyslechnut žáky IV. – VII. třídy a uč. sborem.

Visitace.
Dne 19. ledna visitoval zdejší školu okresní školní inspektor. Theodor Straka a zjistil, že
všichni vyučující pracují poctivě a svědomitě a že jejich příprava k vyučování je ve všech
směrech náležitá a proto výsledky vyučování jsou zcela dobré.
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Oslavy 87. naroz. presidenta Osvoboditele.
Oslavy 87. narozenin presidenta Osvoboditele byly vykonány 6/3 v jednotlivých třídách
s tímto pořadem: 1. Zahájení oslavy proslovem tříd učitele, 2. přednesení vhodných básní
žáky, 3. státní hymna, 4. žáci vyššího stupně a sbor učitelský vyslechli projevy vysílané
rozhlasem. Večer konána akademie, připravená členy sboru.

Oslavy nar. presid. republiky.
28. května byla vykonána oslava narozenin presidenta republiky Dr. Eduarda Beneše
v jednotlivých třídách s pořadem: 1. Proslov 2. Vhodné básně a říkanky. 3. Státní hymna. 4.
Žáci V. – VII. třídy vyslechli oslavy vysílané rozhlasem, hlavně řeč ministra školství a nár.
osvěty.
27. května vykonána veřejná oslava nar. pres. rep. v hostinci p. Tlacha. Slavnostnířeč
pronesla učitelka E. Veselá a žáci sehráli divadlo „Pohádka o králi Lávrovi.“ Režii měl uč.
Palička, ostatní členové spoluúčinkovali.

Vkladní knížka.
Zbytek z dobrovolných příspěvků, zbytek z divadla a jiné je celkem 312 Kč. Tento obnos
jest uložen na vkladní knížku poštovní spořitelny č. 687.589. Knížka uložena u správce školy.

Docházka.
Ve školním roce 1936/37 byla docházka 98%, omluveného zameškání 2%, neomluveného
0%.
Počet žáků na konci roku a výsledek předběžného zápisu se jeví takto:

Počet žáků na konci šk. roku a předběžný zápis.
Třída

Post. roč. Počet žáků na konci
Chl.

Děv.

Předběžný zápis.
Všech.

Chl.

Děv.

Všech.

I.

1.

21

17

38

16

15

31

II.

2.

14

23

37

22

15

37

III.

3.

21

19

40

15

23

38

IV.

4.

24

14

38

19

19

38

V.

5.

21

23

44

24

14

38

VI.

6.

15

15

30

11

20

31
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VII.

7.

5

7

12

9

13

22

8.

6

17

23

3

7

10

127

135

262

119

126

245

Konec šk. r. 1936-7.
Školní rok 1936/37 byl ukončen 26. června obvyklým způsobem.
V Šumicích dne 31. srpna 1937.
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Školní rok 1937-8.
Počátek školního roku.
Školní rok 1937/38 byl zahájen ve středu dne 1. září 1937 ráno v 8 hodin slavnostním
způsobem. Bylo vzpomenuto učitele národů slavného našeho krajana J. A. Komenského, byla
vzdána čest státní vlajce a panu presidentu republiky a ukončeno zazpíváním státní hymny.

Počet žáků na začátku šk. r.
Na konci minulého školního roku bylo 127 chlapců a 135 děvčat, celkem 262 žáků. Po
dokonané povinnosti školní vystoupilo 7 chlapců a 17 děvčat, dohromady 24 žáků. Na vyšší
školu odešlo začátkem školního roku 1937/38: Na měšťanskou školu v Uh. Brodě 7 chlapců a
2 děvčata; na měšťanskou školu v Bojkovicích 9 chlapců a 2 děvčata; Na střední školu v Uh.
Brodě 1 chlapec a 1 děvče. V prázdninách se odstěhoval 1 chlapec. Odchází celkem 25
chlapců a 22 děvčat. Zbývají 102 chlapci a 113 děvčat, t. j. 215 žáků, k nimž přibývá nováčků
17 chlapců a 14 děvčat, celkem 31 žáků. Všech žáků na začátku školního roku jest 119
chlapců a 127 děvčat, dohromady 246 žáků.
244 žáků je římskokatolického vyznání, 1 žákyně československého a 1 žákyně čs.
evangelického.

Sbor učitelský.
V tomto školním roce učí římsko-katolickému náboženství P. Stanislav Trnavský,
provisor a administrator. Jiných změn nebylo. Učitelka domácích nauk Božena Janíčková se
provdala na p. Rudolfa Janoše.

Rozdělení žáků do tříd a přidělení.
Rozdělení žáků do tříd a přidělení je zřejmo z této tabulky:
Tř.

Chl.

Děv.

Všech

I.

17

16

33

Jahoda, d. r. uč.

II.

22

15

37

Hanová, d. uč.

III.

14

23

37

Šustek, d. uč.

IV.

19

19

38

Bárta, d. uč.

V.

24

14

38

Veselá, d. uč.

VI.

11

20

31

Ruličková, č. uč.
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VII.

12

20

32

119

127

246

Palička, d. uč.

Ž. r. pracím učí učitelka Janošová a římskokatolickému náboženství P. Stan. Trnavský.

Správcové pomůcek.
Správcové pomůcek zůstavají nezměněně jako minulý školní rok.

Oslava narozenin J. V. krále Jugoslavie.
Dne 5. září 1937 bylo vzpomenuto a oslaveny v čase vyučovacím narozeniny
jugoslávského krále J. V. Petra II.

Uctění památky J. V. Alexandra I. Sjedn.
9. září 1937 bylo vzpomenuto nešťastné smrti J. V. Alexandra I. Sjednotitele.

Umrtí přes. Osvoboditele.
14. září 1937 zemřel první president republiky Osvoboditel Dr. Tomáš G. Masaryk.
Truchlivá tato zpráva byla oznamena žactvu a vyučování skončeno.
17. září 1937 byla vykonána smuteční oslava a žáci vyššího stupně vyslechli projevy
smutku vysílané rozhlasem.
21. září konala se smuteční oslava pro žáky náboženství římskokatolického v kostele a po
té veřejná smuteční oslava u pomníku padlých s tímto pořadem:
1. Pohřební hrany. 2. Smuteční pochod (místní hudba.) 3. Odchází hospodář (recitace
Mir. Jančaříkové, žákyně VII. tř.) 4. Smuteční projev (přednesl uč. Palička.) 5. Hymna. 6.
Poslech rozhlasu o pohřbu v Praze a v Lánech. Účast obecenstva byla spontánní. Po všechny
ty dny vystavena byla busta presidenta Osvoboditele zahalena ve floru v I. tř; kterouž
navštívili všichni občané zdejší obce na znamení zármutku a bolu.

Dar chudým žákům.
Nakoupeno bylo za 121.50 Kč knih chudinských učitelským sborem.

Oslava 28. října.
Dne 27. října 1937 vykonána byla oslava svátku Svobody v jednotlivých třídách a žáci
vyššího stupně zůčastnili se oslav konaných sdruženými korporacemi za řízení MOK. Žáci
přednesli básně a slavnostní řeč promluvil uč. Palička.
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Divadlo ve prospěch chudých žáků.
Dne 6. ledna 1938 sehráli žáci divadelní hru Štědrý večer malé prodavačky. Řízením
divadla pověřen byl na svou žádost P. St. Trnavský. Čistý výnos odevzdán byl správě školy
na zakoupení školních potřeb pro chudé žáky nebo na zakoupení radiového přijímače pro
školu.

Nová místní školní rada.
11. února 1938 provedeny byly volby funkcionářů místní školní rady. Za okresní školní
výbor byl přítomen okresní školní inspektor Teodor Straka. Předsedou zvolen poslanec a
starosta obce Leopold Slíva (deleg. za stranu republ.) Místopředsedou Antonín Jančář, stav.
assistent (soc. dem.) – Ostatní členové: Vaculín Jos. (lid.), Tlach Frant. (rep.), Velecký F.
(soc. dem.), Jahoda Ludvík (nár. soc.), a učitelé: Šustek Josef, Bárta František a Palička Frant.
Řídící učitel Vendelín Jahoda hlasem poradným.

Oslava narozenin presidenta Masaryka.
7. března bylo důstojným způsobem vzpomenuto narozenin zemřelého prvního presidenta
republiky T. G. Masaryka ve všech třídách. 10. března 1938 zůčastnili se žáci filmového
představení v Uh. Brodě. „Ze života presidenta Osvoboditele.“

62

Korespondenční styky žáků se Švédskem.
7. žáků zdejší školy navázala korespondenční styky se žáky ze Švédska. Překlady jejich
dopisů jsou pořízeny mezinárodní umělou řečí „Occidental“ funkcionáři čsl. klubu přátel
pomocného dorozumívacího jazyka v Praze (Occidental Buro, Škroupova 2, Praha VII.)

Zřízení měšť. školy.
24. dubna 1938 usneseno místní školní radou podati žádost o povolení otevření I. třídy
měšťanské školy v Šumicích. Po získání informací a dokladů podána byla tato žádost dne 19.
června 1938 se dodatek k ní 10. července 1938.

Zvláštní voj. cvičení.
19. a 20. května 1938 zúčastnili se všichni členové učitelského sboru (i uč. náb. I uč. dom.
n.) kursu branné výchovy v Uh. Brodě. Den na to 21. května 1938 povolán byl ke zvláštní
službě ve zbrani uč. Palička na dobu 28. dní. Cestu nastoupil ihned nejbližším vlakem.

Oslavy narozenin presidenta republiky.
Na oslavu narozenin pana presidenta republiky vykonány byly oslavy v jednotlivých
třídách s tímto pořadem: 1. proslov třídního učitele, 2. přednes vhodných básní žáky, 3. státní
hymny a 4. vyslechnutí projevu ministra školství vysílaného rozhlasem. Žáci i učitelé
účastnili se průvodu konaného na oslavu narozenin presidenta republiky u pomníku padlých.
Oslava byla zahájena předsedou MOK, slavnostní řeč pronesl uč. Šustek a žáci II. tř. přednesli
vhodnou báseň. 29. května 1938 sehráli žáci divadelní hru J. Průchy: Krakonošova medicína,
v rámci oslav narozenin presidenta. Na dobrovolných příspěvcích se sešlo 287.50 Kč,
kterýžto obnos uložen byl do poštovní spořitelny.

Dar na obranu státu.
Učitelstvo darovalo 80 Kč ve společném daru učitelstva celého okresu, 250 Kč při
ruzných sbírkách korporací a spolků a žactva složilo dar 163.40 Kč, jež byly správou školy (č.
j. 189-1938) odeslány jubilejnímu fondu na obranu státu 27. června 1938.

Docházka.
Ve školním roce 1937/38 jeví se docházka školní v procentech takto: 98.4% nezameškané
docházky a 1.6% omluvené, 0.0% neomluvené.

63

Počet žáků na konci šk. r., a předběžný zápis.
1937/38.

1938/39.

Tř.

Šk. r.

Chl.

děv.

všech

Chl.

děv.

všech

I

1.

16

17

33

12

27

39

II.

2.

22

14

36

17

13

30

III.

3.

14

23

37

21

18

37

IV.

4.

19

19

38

15

19

34

V.

5.

25

15

40

19

19

38

VI.

6.

10

20

30

15

10

25

VII.

7. a 8.

8

12

2

8

8.

4

8

32

10

21

41

118

128

246

111

135

246

Konec školního roku 1937/38.
Školní rok 1937/38 byl na základě nařízení ministerstva školství a národní osvěty
ukončen obvyklým způsobem již dne 22. června 1938.
V Šumicích dne 31. srpna 1938.
Řídící učitel:
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Školní rok 1938-39.
Počátek šk. roku.
Školní rok 1938/39 byl zahájen dne 1. září 1938 v 8 hodin slavnostním způsobem.
Počet žáků na počátku škol. roku 1938-39:
Na konci škol. roku 1937/38 bylo……………………………118 chl. 128 dívek.
Ze školy vystoupilo……………………………………………….7 chl. 10 dívek
Odešlo:
Na měšť. školu v Bojkovicích……………………………………..9 chl. 5 dívek
Na r. gymn. v Uh. Brodě………………………………………….. 1 "

1 "

Odstěhovalo se……………………………………………………. -

2 "

Zbývá tedy………………………………………………………101 " 110 "
Přistupuje do školy……………………………………………….11 "

22 "

Stav žactva k 1. září 1938………………………………………112 " 132 "
Rozdělení žáků do tříd:
Třída:

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

Celkem

Chlapců:

12

18

21

14

19

16

12

112

Dívek:

25

12

18

19

19

10

29

132

37

30

39

33

38

26

41

244

Všech:

Národnost žactva: Všichni žáci jsou národnosti české.
Náboženství žactva: Římsko-katol. Náboženství je 243 žáků, československého
náboženství je 1 žákyně.
Přidělení tříd: Třídními učiteli byli
v I. třídě Vendelín Jahoda, řídící učitel,
ve II. třídě František Palička, učitel,
ve III. třídě Marie Hanová, učitelka,
65

ve IV. třídě Josef Šustek, učitel,
v V. třídě františek Bárta, učitel,
v VI. třídě Anna Götzová, učitelka,
v VII. třídě Marie Ruličková, učitelka.
Řím. katol. Náboženství učil P. Stanislav Trnavský a ž. ručním pracím Božena Janošová.
Dne 21. listopadu 1938 byla otevřena měšť. škola v Šumicích a v důsledku toho nastaly
přesuny žactva a změna v organisaci obecné školy. Žactvo VI. třídy přestoupilo do měšťanské
školy, žactvo VII. třídy bylo částečně zařazeno do V. třídy II. oddělení, částečně do měšť.
školy a žáci, kteří chodili do měšťanské školy v Bojkovicích, se vrátili, aby navštěvovali
místní měšť. školu. Do zdejší měšť. školy přihlásili se také žáci z Nezdenic (12) a Rudic (4).

Rozdělení žactva do tříd ke dni 21. listopadu 38:
Třída:

I. ob.

Chlap.

V.
ob Celk.
(II.)

I. měšť Všech

II. ob.

III. ob.

IV. ob.

V. ob.

12

18

21

15

19

19

104

30

134

Dívky:

25

12

18

19

19

28

121

20

141

Celkem

37

30

39

34

38

47

225

50

275

Třídními učiteli byli ke dni 21. listopadu 1938:
v I. třídě ob. školy Vendelín Jahoda, řídící učitel,
ve II. třídě "

"

František Palička, učitel,

ve III. "

"

"

Marie Hanová, učitelka,

ve IV. "

"

"

Josef Šustek, učitel,

"

"

"

františek Bárta, učitel,

v V.

v V. tř. II. odd. ob. školy Anna Götzová, učitelka,
v I. tř. měšť. školy Oldřich Ministr, odb. učitel.
Správa kabinetů a knihoven:
Správcem učitelské knihovny byl Josef Šustek, učitel,
správce žákovské knihovny byl františek Palička, uč.,
správce školních učebnic byla Marie Ruličková, učitelka,
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správce obrazů byla Anna Götzová, učitelka,
správce pomůcek fysik a přírodop. byl Frant. Bárta,
správce tělocvičného nářadí byla Marie Hanová, učit.,
správce kuchyně Božena Janošová, uč. dom. nauk.

Školní slavnosti.
Dne 5. září 1938 byly v jednotlivých třídách vhodným způsobem vzpomenuty narozeniny
jugoslavského krále J. V. Petara II. – Dne 14. září 1938 bylo první výročí úmrtí prvního
presidenta RČS Dr. T. G. Masaryka, našeho tatíčka a miláčka národa. Pietní vzpomínka
vykonána v jednotlivých třídách.- Dne 21. listopadu 1938 byla slavnostně otevřena měšťanská
škola v Šumicích. Pořad školní slavnosti, které se zúčastnili také rodiče žáků, byl tento:
1. Zahájení. (Předseda m. šk. rady p. posl. L. Slíva.)
2. Domove…. (Žáci VI. třídy.)
3. Poslání měšť. školy na venkově. (Oši. P. T. Straka.)
4. Projev ředitele školy Aust. Zdražila.
5. Příležitostné recitace žáků VI. a VII. třídy.
6. Národní písně. (Žáci VII. třídy.)
7. Sborová recitace žáků VII. třídy.
Režii měl p. učitel Frant. Palička. Slavnost měla velmi pěkný průběh a zanechala hluboký
dojem. – Dne 1. prosince 1938 bylo promluveno ve třídách a československo-jihoslovanské
vzájemnosti. – Dne 7. března 1939 bylo s úctou a vděčností vzpomenuto narozenin presidenta
Osvoboditele Dr. T. G. Masaryka. – Dne 28. III. 1939 bylo tomu 347 let, co se narodil učitel
národů J. A. Komenský. Dílo Komenského ukazuje nám i v dnešní době správnou cestu v naší
denní práci za „lepší mládeže vedení.“ – Dne 4. května t. r. bylo vzpomenuto 20. výročí smrti
gen. Dr. Mil. R. Štefánika, prvního ministra NO republiky ČS. – Před velikonočními svátky
bylo upozorněno žactvo na velikonoční mír Červeného kříže. K dětem promluveno v duchu
hesla: „V jednotě myslí a srdcí kupředu“ – Dne 20. IV. 1939 dožil se Vůdce a říšský kancléř
A. Hitler 50 let.
Na školách bylo v ten den prázdno. – Dne 14. V. 1939 byl oslaven svátek matek
v jednotlivých třídách třídními slavnostmi. Příprava k těmto slavnostem byla vykonána v obč.
nauce, ruč. pracích a kreslení. – V neděli dne 30. V. 1934 byla bitva u Lipan. S bolestí bylo
vzpomenuto toho data ve smyslu nápisu vrytého do kamene na osudném místě: „O, místo
bezměrného zármutku! Přehořké slzy v proudech po věky tě budou omývati.“ – Školní rok
1938/39 byl ukončen školní slavností na rozloučenou s vystupujícími žáky. Program
slavnosti: 1. Zpěv (I. tř. měšť. školy). 2. Sen Jírky Počtáře. (Dramat. Výstup.) 3. Zpěv (V. tř.
ob. šk.) 4. Půlnoc v hračkářském krámě. (Dramat. Výstup.). 5. Recitace – básní. (VI. tř. ob.
šk.). 6. Proslov ředitele školy. 7. Hymna.

67

Důležité události
a.) z dějin obce:
Do místní osvětové komise obce Šumic byli vysláni tito členové učit. sboru: Frant. Bárta,
učit., Marie Hanová, uč., a Frant. Palička, učitel.

b.) z míst. šk. rady:
Místní školní rada v Šumicích funguje ve složení, jak byla zvolena dne 11. února 1938.
(Viz záznam ve šk. kronice ve sk. roce 1937/38).

c.) v životě školy:
Ministerstvo školství a národní osvěty v Praze upravilo výnosem ze dne 26. září 1938 čís.
137.947/38 – I/2 podle §1,6 a 7 zákona čís. 233/35 Sb. z. a n. v dohodě s ministerstvem
financí měšťanské škole v Šumicích školní obvod – shodný s dosavadním územím této školní
obce. –
Zřízení neújezdní měšťanské školy v Šumicích je povoleno výnosem zemské škol. rady
v Brně ze dne 29. října 1938 čís. 72127 a to v jedné třídě. – Současně bylo na této škole
systemisováno místo ředitele a jedno místo definitivního odborného učitele. – Po zřízení
měšť. školy byly třídy obecné školy redukovány podle výsledků úbytku žactva na počet dle
zákona nezbytně nutný. Stalo se tak ve smyslu výnosu zemské šk. rady v Brně ze dne 29. X.
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1938 čís. 72127. – Presidium zem. šk. rady v Brně výnosem ze dne 14. listopadu 1938 čís.
2053/38/přes. reorganisuje podle § 9 zákona čís. 189/1919 Sb. z. a n. obecnou sedmitřídní
obecnou školu v Šumicích na školu pětitřídní a to od zahájení vyučování na měšť. škole. –
Zemská školní rada v Brně zřídila výnosem ze dne 14. XI. 1938 čís. 75994 – 38 na dobu škol.
roku 1938/39 pobočku při V. třídě s nařízením, aby se vyučovalo dle učeb. osnov pro školy
šestitřídní.

d.) jiné významné události:
„Čím menší je má vlast, tím větší láska k ní…..“
K. H. Mácha.
Ve dnech 1.-10. X. 1938 byla obsazena část naší drahé republiky něm. vojskem.
Pohroma, která stihla náš národ a naši vlast, nesmí zastaviti náš další osvětový a kulturní
rozvoj. Nezlomnou vůlí, spojením a vypětím všech sil musíme překonati nejtěžší překážky a
účelnou lepší prací vytvářeti podmínky nové budoucnosti. Z toho vyplývají nové úkoly,
zejména také pro výchovu mládeže. Mládež musí býti – náležitě přípravena na ztížené
podmínky životního povolání i na společné úkoly pro obecné dobro národa a vlasti a míti pro
ně vyvinutý smysl a pochopení. Mládeži dnešní doby je nutno vštípiti veliký životní ideál a
cíl. Vypěstovati v ní vědomí, že žije v době velikých dějinných událostí, jejichž cílem pro nás
musí býti šťastná budoucnost nových pokolení a úspěšné zápolení našeho národa v světovém
soutěžení…. (Výnos Mšano ze dne 3. XI. 1938 čís. 153 212/38 – I/1.) – Dne 30. listopadu
1938 byl v čelo našeho státu postaven nový president Dr Emil Hácha, dosavadní president
Nejvyššího správního soudu. – 14. III. 1939 přijal říšský kancléř Ad. Hitler pod ochranu
Německé říše Čechy a Moravu a přijel do Prahy. Říšské vojsko obsadilo Čechy a Moravu. –
16. III. 1939 byl zřízen Protektorát Čech a Moravy. – 18. III. 1939 byl jmenován protektorem
Čech a Moravy p. Konstantin šl. Neurath.- 21. III. 1939 bylo rozpuštěno Národní
shromáždění, jmenován pak padesátičlenný výbor Národního souručenství, v němž zasedá
také starosta obce Šumic p. Leopold Slíva.

Učitelský sbor.
Na obecné škole byli zaměstnáni počátkem škol. roku 1938/39 tito členové učitelského
sboru:
1. Jahoda Vendelín, def. řídící učitel,
2. Šustek Josef, def. učitel,
3. Hanová Marie, def. učitelka,
4. Bárta František, def. učitel,
5. Palička František, def. učitel,
6. Götzová Anna, def. učitelka,
7. Ruličková Marie, def. učitelka dle §4 UZ.
8. Janašová Božena, def. učit. dom. nauk dle §4 UZ.
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9.) Plášek Alois, učit. praktikant.
10.) P. Stanislav Tarnovský, učit. náboženství řím. katol. Učit. praktikant Alois Plášek
vystoupil ze školní služby dne 23. 9. 1938, byv ustanoven výpomocným učitelem na
Novojičínsku.
Uč. Marie Ruličková byla přidělena ode dne 27. 9. 1938 na měšťanskou školu v
Bojkovicích; zpět se vrátila 20. X. 1938. Učitelem náboženství byl ustanoven od 1. X. 1938
administrator Štěpán Břečka, konsistorní rada.
František Palička, def. uč., byl povolán dne 14. 9. 1938 ku konání vojenské služby, z níž
se vrátil 17. X. 1938.
Odb. učit. Oldř. Ministr byl příkázán výnosem zemské šk. rady v Brně ze dne 15. XI.
1938 čís. 77.731 k výkonu služby na veř. školách. Okresní škol. výbor v Uh. Brodě přidělil
jmenovaného výnosem čís. 4725 ze dne 17. 11. 1938 na měšť. školu v Šumicích. – Oldř.
Ministr narodil se 2. 2. 1908 ve Veselíčku, polit. okr. Hranice, země Morava. Vystudoval
reálku v Lipníku a učit. ústav (kurs) v Brně a věnoval se učitelství. Vykonav zkoušku učit.
způsobilosti pro měšťanské školy r. 1936, působil na měšť. školách ve Znojmě, odkud byl
přikázán do Šumic.
Ředitel Gustav Zdražil byl přikázán výnosem zemské škol. rady v Brně ze dne 15. XI.
1938 čís. 77.730 k výkonu služby na veřejných školách. Okresní šk. výbor v Uh. Brodě
přidělil jmenovaného výnosem čís. 4726 ze dne 17. 11. 1938 k výkonu služby na měšť. škole
v Šumicích a pověřil ho řízením této školy. – Ředitel Gustav Zdražil narodil se dne 5. 3. 1889
v Lubojatech, pol. okr. Bílovec, ve Slezsku. Vystudovav učit. ústav v Příboře nastoupil 16.
IX. 1909 jako zatímní učitel místo na obecné škole v Klimkovicích, odkud byl 1. VIII. 1914
povolán na vojnu, z níž se vrátil 20. VII. 1920 jako ruský legionář. (Kapitán r. legií). V letech
1920-1926 byl odb. učitelem v Klimkovicích, od r. 1926-1938 odb. učitelem, zatím. ředitelem
a def. ředitelem Masarykovy II. stát. měšť. školy v Opavě. Masarykovu II. státní měšť. školu
v Opavě řídil do 8. X. 1938.
Okresní šk. výbor v Uh. Brodě výnosem ze dne 22. XI. 1938 čís. 4764 vyvázal dnem 21.
XI. 1938 učit. Marii Ruličkovou ze šk. služby na zdejší obecné škole a přidělil ji na obecnou
školu ve Veletinách.
Okresní školní výbor v Uh. Brodě udělil výnosem ze dne 8. I. 1939 čís. 18 učit. Anně
Götzové zdravotní dovolenou od 27. XII. 1938 do 31. I. 1939.
Od 1. ledna 1939 vyučoval římskokatolickému náboženství na škole obecné i měšťanské
v Šumicích administrátor P. František Šesták.
Okresní školní výbor v Uh. Brodě výnosem ze dne 8. II. 1939 čís. 592 byla udělena říd.
učit. Vendelínu Jahodovi dovolená a správou školy byl pověřen učit. Josef Šustek. (Od 10. II.
1939). Okresní školní výbor v Uh. Brodě přidělil výnosem ze dne 9. 3. 1939 čís. 1122 ode dne
13. III. 1939 do 30. VI. 1939 Blaženu Blaževičovou jako učitelskou praktikantku zdejší
obecné škole.Blažena Blaževičová narodila se 15. 7. 1914 v Bojkovicích, nár. české, nábož.
římskokatol., vystudovala r. gymnasium v Uherském Brodě a dosáhla učit. dospělosti v Brně
5. VI. 1937.
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Okresní šk. výbor v Uh. Brodě výnosem ze dne 9. IV. 1939 čís. 1110 přidělil obecné
škole učitelku Marii Kalivodovou ode dne 15. března 1939. – Marie Kalivodová, defin.
Učitelka podle § 4 UZ, narodila se dne 8. 11. 1913 v Dolní Dobrouči, pol. okr. Lanškroun,
vystudovala střední školu v Uh. Brodě a podrobila se doplňovací zkoušce na učit. ústavě ve
Val. Meziříčí r. 1933. Učit. způsobilost pro obecné školy dosáhla na uč. ústavě v Kroměříži r.
1935.
Okr. školní výbor v Uh. Brodě výnosem ze dne 6. IV. 1939 čís. 1382 přidělil s účinností
od 1. I. 1939 na veř. obecnou školu v Šumicích učitele Jindř. Vlka nad systemisovaný stav
jako def. učit. dle § 4 UZ. – Uč. Jindřich Vlk, def. uč. podle § 4 UZ, narodil se dne 15. března
1907 v Uh. Brodě, vystudoval střední školu v Uh. Brodě r. 1930, dosáhl učit. dospělosti
v Prešově r. 1935 a učit. způsobilosti pro obecné školy v Užhorodě 30. 11. 1937. Působil od
roku 1930 na Slovensku.
Zemská škol. rada v Brně výnosem ze dne 28. II. 1939 čís. 14.902 vyhověla žádosti říd.
učit. Vendelína Jahody a přeložila ho koncem dubna 1939 na trvalý odpočinek.
Gustav Zdražil, ředitel měšťanské školy v Šumicích přejímá ode dne 1. V. 1939 správu
obecné školy v Šumicích dle ustanovení odst. 3 výnosu zemské šk. rady v Brně ze dne 29.
října 1938 čís. 72127.
Učit. Jindř. Vlk onemocněl dne 5. června 1939 na zánět pohrudnice a byl převzat do
léčení zemskou nemocnicí v Uh. Hradišti.
Okr. školní výbor v Uh. Brodě výnosem ze dne 6. VI. 1939 č. 2162 ustanovil na zdejší
obecnou školu výpomocnou učitelku Bedř. Fickovou ode dne 5. VI. 1939 do 30. VI. 1939.
(Okr. šk. výbor v Uherském Brodě ze dne 6. VI. 1939 čís. 2245) – Učit. Bedřiška Spisarová,
provdaná Ficková, narodila se 18. 7. 1908 v Nitkovicích, pol. okres Kroměříž. Dosáhla
učitelské dospělosti na uč. ústavě v Opavě r. 1934 (s vyznamenáním) a uč. způsobilosti pro
obecné školy v Příboře r. 1937. Působila na různých místech okresu uherskobrodského jako
učit. praktikantka a později jako výpomocná učitelka.
Učit. Marie Hanová měla dovolenou pro nemoc od 2. V. 1939 do 16. VI. 1939. (Zem. šk.
rada v Brně ze dne 28. VI. 1939 čís. 54.932.) Od 1. VI. 1939 byl uveden v úřad nový p. farář
Petr Crhák a převzal tímto dnem vyučování náboženství na obou školách.

Školní budova
Okresní úřad v Uh. Brodě povolil po komisionelním řízení ze dne 9. června 1939
přístavbu měšť. školy. Přístavbou se spojí obě školní budovy a budou tvořiti jednu velkou
budovu.

Zdraví dětí.
Zdravotní stav žactva ve školním roce 1938/39 velmi uspokojivý. Nakažlivých nemocí
mezi školními dětmi nebylo. – Zdravotní komise u Národního souručenství uspořádala od 1. –
7. června 1939 rozsáhlou akci – „Týden porádku a čistoty v obci.“ Touto akcí byl v prvé řadě
sledován výchovný účel. Proto se škola s radostí k této akci připojila.
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Inspekce.
Dne 4. III. 1939 vykonal p. inspektor Teodor Straka visitaci měšťanské školy. Inspekce
obecné školy byla dne 8. V. 1939.

Statistika.
Třída:

Stav žactva ke dni
24. VI. 1939:

Z těch
postoupí

chl.

dív.

celk. chl.

d.

I. obec.

15

24

39

14

21

II. obec.

18

12

30

17

III. obec.

22

18

40

IV. obec.

16

20

V. obec.

20

VI. obec.
I. měšť.

nepostoupí

ch.

přejde
na
měšť.
školu

přejde
na stř.
školu

vystoupí:

d.

ch.

d.

ch.

d.

ch.

d.

1

3

.

.

.

.

.

.

12

1

.

.

.

.

.

.

.

20

16

2

2

.

.

.

.

.

.

36

14

20

2

.

.

.

.

.

.

.

20

40

.

.

2

2

15

18

2

.

1

.

18

28

46

.

.

.

.

5

6

.

.

13

22

30

20

50

27

19

3

1

.

.

.

.

.

.

Všichni žáci jsou národnosti české. Jedna žákyně (z I. tř. měšť. školy) je náboženství
československého, ostatní jsou náboženství řím. katolického.

Konec šk. roku.
Školní rok 1938/39 byl ukončen dne 24. června 1939. Po děkovných službách Božích
byla školní slavnost na rozloučení s vystupujícími žáky.
V Šumicích dne 31. srpna 1939.
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Školní rok 1939/40.
Začátek školního roku.
V prázdniny r. 1939 bylo započato s přístavbou a přestavbou budovy pro obecnou a měšť.
školu. Protože se ještě na počátku škol. roku 1939/40 pilně pracovalo na dostavbě, bylo
povoleno okresním školním výborem odložiti počátek škol. roku až na 15. září.

Počet žáků.
Počet žáků na počátku škol. roku 1939/40.
Na konci škol. roku 1938/39 bylo na škole
obecné

109 chlapců

122 dívky

celkem

231 žák

měšť.

30 chlapců

20 dívek

celkem

50 žáků

vystoupilo:

14 chlapců

22 dívky

celkem

36 žáků

Odešlo na r. g.: 2 chlapci
Na počátku škol. roku 1939/40 bylo zapsáno do:
Obecná škola:

Měšťanská škola:

Třída:

1.

2.

3.

4.

5.

celkem

I. A

I. B

II.

celkem:

chl.:

15

15

19

23

17

89

38

-

27

65

dív.:

17

21

14

16

22

90

-

32

20

52

celkem:

32

36

33

39

39

179

38

32

47

117

Národnost žactva.
Podle národnosti jsou všechny děti národnosti české.

Náboženské vyznání dětí.
Obecná škola:
Třída:

1.

2.

3.

Měšťanská škola:
4.

5.

celkem

I. A

I. B

II.

celkem:
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řk.:

32

36

33

39

38

38

38

32

46

294

čsm:

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

bez vyz:

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

Přidělení tříd.
Třídními učiteli byli:
v 1. obecné

:

František Bárta, def. učitel,

ve 2.

"

:

Josef Šustek, def. učitel,

ve 3.

"

:

Jindřich Vlk, def. učitel,

ve 4.

"

:

Marie Honová, def. učitelka,

v 5.

"

:

Anastazie Šimoníková, def. učitelka;
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I. A měšť

:

Matěj Švehlík, odb. učitel,

I. B

:

Božena Stromšíková, odb. učitelka,

:

Oldřich Ministr

"

II.

"

Římskokatolickému náboženství učil Petr Crhák, farář v Šumicích v 4. tř., 5. tř. obecné, v I.
A, I. B a II. měšť. a Anežka Šidlová, učitelka z duchovní správy v 1. tř., 2. tř. a 3. tř. obecné.
Povoleno jí učiti náboženství výnosem zšr ze dne 15. listopadu 1939, čís. 88891.

Pojištění žactva.
Všechno žactvo bylo pojištěno u banky Slavie pro případ úrazu.

Rozvrhy hodin.
Rozvrhy hodin byly předloženy okresnímu školnímu výboru a schváleny čís. 4355/1 ze
dne 29. 11. 1939 pro obecnou školu a čís.2
ze dne
pro
školu
měšťanskou. Po konečné úpravě tříd a rozdělení žactva do I. A a I. B tř. měšť. školy, byly
vypracovány nové rozvrhy hodin, které byly předloženy okresnímu školnímu výboru a
schváleny čís. 517 ze dne 29. 1. 1940 pro školu měšťanskou a čís. 4355/2 ze dne 11. 12. 1949
pro školu obecnou.
Na obecné škole učili všechny předměty, mimo náboženství a dív. ruč. pr., třídní učitelé.
Na měšť. škole byly předměty přiděleny většinou podle odborů, až na předměty odboru III.,
pro nějž nebyl ustanoven odborný učitel. Učitelská praktikantka B. Blaževičová pověřena
vyučováním 14 hodin přímého vyučování na měšťanské škole. Od 1. listopadu byl na školu
ustanoven okresním školním výborem ze dne 31. října 1939 čís. 5436 za souhlasu zšr zat.
ředitelem František Pastrňák, odb. učitel z Uh. Brodu.

Správcové pomůcek.
Po příchodu nového ředitele byla předána správa kabinetů a knihoven:
Správa učitelské knihovny: Jos. Šustkovi, uč.
"

žákovské

"

kabinetu ob. školy : A. Šimoníkové, uč.

"

: Ol. Ministrovi, odb. uč.

"

" přírodověd.: B. Stromšíkové, odb. uč.

"

" zen-děj.

: M. Švehlíkovi, odb. uč.

"

časopisů

: B. Blaževičové

"

kuchyně

: J. Janošové

Školní slavnosti

2

Údaje v zápisu kroniky chybí.
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Dne 15. března bylo v jednotlivých třídách patřičným způsobem vzpomenuto výročí
zřízení Protektorátu Čechy a Morava. – Dne 28. března vzpomenuto výročí narozenin J. A.
Komenského, učitele národů. „Živ buď, národe posvěcený, v Bohů, neumírej, muži tvoji ať
jsou bez počtu.“ – Dne 19. dubna byla provedena oslava narozenin Vůdce a říšského kancléře
Adolfa Hitlera. – V týdnu před 19. květnem konala se oslava svátku matek. Na obecné škole
1., 2. a 3. tř., 4. a 5. tř. společně. Na měšť. školách byl oslaven svátek matek v hodinách
občanské nauky. Příprava k těmto slavnostem byla vykonána v hodinách občanské nauky a
mimo vyučovací čas.

Důležité události.
a.)

Z dějin obce: Provedeny volby do místní osvětové komise a přesedou zvolen
ředitel Fr. Pastrňák, předsedou knihovní rady uč. Jos. Šustek, knihovníkem odb.
učitel M. Švehlík.

b.)

Z dějin místní školní rady: Místní školní rada doplněna jedním zástupcem uč. M.
Hanovou, která jediná z učitelstva zde působícího měla pasivní volební právo.

c.)

Z dějin školy: V prázdniny bylo započato s přestavbou a přístavbou obecné a
měšť. školy. Prostor mezi starou a novější budovou obecné školy byl zastaven
přístavbou, v níž byly umístěny dvě nové třídy, sboovna, zřízena kreslírna. Znovu
byl upraven byt pro ředitele měšť. školy na třípokojový a rozšířen o novou
kuchyni, koupelnu a spíž. Všechny místnosti byly vymalovány, chodby upraveny,
záchody úplně znovu postaveny. Pro rok 1939/40 byla umístěna ve staré budově
měšť. škola, v budově novější a přístavbě škola obecná. Pro jednu třídu měšť.
školy pořízen nábytek, rovněž tak pro ředitelnu a skříně do kabinetů pro měšť.
školu. Protože se doba stavby neočekávaně prodloužila a nové třídy nebyly
schopné pro účely školní, vyučovalo se na obecné škole jen ve 4 třídách a to
střídavě tak, že každá třída měla v jiný den prázdno. Na měšť. škole vyučovalo se
ve 2 třídách, při čemž byla I. A a I. B spojena až do 10. prosince. Do prosince byly
urychleně dokončovány práce na dohotovení školní budovy. Po ukončení těchto
prací, byla školní budova řádně vyčištěna, v prosinci byl škole dodán nábytek,
kteý byl ihned umístěn v nových učebnách. Žactvo nastěhovalo se do nově
přidělených učeben a na obecné škole byl zaveden ve čtvrtek feriální den.- Od 22.
ledna byla zřízena při škole stravovací stanice, ve které se vyvařovalo pro 132 dětí
obecné a měšťanské školy. Do stavovací akce, která trvala až do 1. června 1940,
byli pojati hlavně nejchudší «děti» žáci a na měšť. škole též žáci přespolní. – O
pololetních prázdninách byly opraveny a natřeny tabule téměř ve všech třídách a
učírny byly opatřeny novými umyvadly. Pololetní prázdniny byly prodlouženy do
3. března. V době prodloužených pololetních prázdnin bylo zavedeno samoučení
žactva. – Dne 6. dubna provedeno bylo komisionelní řízení ku schválení
provedené přístavby budovy měšť. školy. – V dubnu provedli žáci za vedení odb.
uč. M. Švehlíka úpravu obecního sadu a školní zahrady. Stromy očistili a
postříkali; obec pořídila k tomu účelu stříkačku za 500 K. Školní zahrada byla
v hodinách tělesné výchovy odvodněna a bylo upraveno volley-ballové hřiště.

Část skolní zelinářské zahrady byla upravena pro školní účely. U příležitosti vstupu
německých vojenských oddílů do Varšavy, byla zdejší budova obecné a měšť. školy
ozdobena vlajkami. – Od 5. června 1940 byly vyvěšeny na budově školy po dobu 8 dnů
vlajky dle obvyklých směrnic na oslavu vítězství německých zbraní na západní frontě a
v Norsku. Na oslavu vstupu německých vojsk do Paříže vyvěšeny byly vlajky po 3 dny a na
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kapitulaci Francie 10 dní. – 1. června 1940 vykonali všichni členové učitelského sboru nový
slib podle dekretu p. státního pres. ze dne 8. března 1940. 1. června provedena byla sbírka na
Německý Červený kříž u členů účitelského sboru, která vynesla 84 K a v druhém týdnu
měsíce června též u žactva obecné a měšť. školy a výnos 5435 K odeslán byl na šekové konto
63000 do Prahy.

Učitelský sbor.
V důsledku nové organisace školy obecné na školu obecnou a měšťanskou, jež se stala
v roce 1938/39, nastaly v učitelském sboru četné přesuny. Tak školu opustil první ředitel
měšť. školy v Šumicích. G. Zdražil výnosem okresního školního výboru ze dne 31. srpna
1939, byv ustanoven ředitelem na I. dívčí měšť. škole v Přerově. Rovněž odešel z obecné
školy Frant. Palička, byv ustanoven zastupujícím řídicím učitelem za obecné škole v Nivnici.
Nově byli na měšť. škole ustanoveni: odb. učitel M. Švehlík a odb. učitelka B. Stromšíková.
Na obecné škole ustanovena byla A. Šimoníková. Vedení správy školy obecné i měšť. byl
pověřen na dobu než byl ustanoven nový zat. ředitel odb. učitel. Ot. Ministr.
Na obecné škole byli ustanoveni počátkem školního roku 1939/40 tito členové
učitelského sboru:
1. František Bárta, def. uč.
2. Josef Šustek, def. uč.
3. Jindřich Vlk, def. uč.
4. Marie Hanová, def. uč.
5. Anastazie Šimoníková, def. uč.
Na měšť. škole:
1. Oldřich Ministr, odb. uč.
2. Matěj Švehlík, odb. uč.
3. Božena Stromšíková, odb. uč.
4. Blažena Blaževičová, učit. praktikantka
Na obecné i měšť. škole byla ustanovena učitelka domácích nauk Božena Janošová.
Náboženství ř. k. vyučovali: Petr Crhák, farář, Anežka Šidlová, uč. z duch. Správy.
Okresní školní výbor v Uh. Brodě, čís. 5436 ze dne 31. října 1939 za souhlasu zšr v Brně
ustanovil zat. ředitelem Frant. Pastrňáka. – František Pastrňák narodil se dne 28. dubna 1890
v Kunčičkách nad Ostravicí, politický okres Frýdek v Těšínském Slezsku. Vystudovav
učitelský ústav ve Slezské Ostravě, nastoupil 21. září 1911 jako výpomocný učitel místo na
šestitřídní obecné škole ve Vratimově na Těšínsku, kde se stal za války def. uč. Za světové
války nastoupil 1. srpna 1914 jako jednoroční dobrovolník vojenskou službu. V květnu 1915
dostal se do ruského zajetí a byl pak odtransportován do Ruské Střední Asie – do Turkestanu:
kde těžce onemocněl a byl v nemocnici v Taškentě do jara 1918. Po příjezdu do evropského
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Ruska skončila světová válka, vrátil se do své vlasti, kde opět onemocněl chřipkou a zápalem
plic. Po uzdravení nastoupil od 1. 1. 1919 na své def. místo ve Vratimově a byl ihned přidělen
tamější měšť. škole. V roce 1923 byl přikázán na dívčí měšť. škole. V roce 1923 byl příkázán
na dívčí měšť. školu v Lazích u Orlové, kde působil do roku 1932, kdy byl ustanoen zat.
ředitelem v Něm. Lutyni u Bohumína. R. 1935 vrátil se na měšť. školu do Lazů a tam působil
až do 1. října 1938, kdy české školy na Těšínsku byly zrušeny a učitelé museli území
polského státu opustit 2. února 1939 ustanoven byl zšr k výkonu služby ve školním okrese
uherskobrodském a přidělen 6. února na měšť. školu v Bojkovicích. 1. března přidělen byl
jako nadpočetný odb. uč. na měšť. školu v Uh. Brodě, kde 15. září byl ustanoven zatimně a
působil v Uh. Brodě do 31. října, kdy byl jmenován zat. ředitelem na obecné a měšťanské
škole v Šumicích.
Okresní školní výbor v Uh. Brodě. Čís. 3666/17 ze dne 30. srpna 1939 ustanovil Matěje
Švehlíka zat. odb. uč. – Matěj Švehlík narodil se 24. února v Bánově. Absolvoval zem. ref.
reál. gym. v Uh. Brodě, kde 20. června 1931 maturoval. Chtěje se věnovati povolání
učitelskému přijal místo výpomocného učitele na obecné škole v Prietoži u Skalice. Ve šk. r.
1932/33 podrobil se externí zkoušce učitelské dospělosti ve Val. Meziřící a ve šk. r. 1934/35
zkoušce učitelské způsobilosti v B. Bystrici. V letech 1935-/-37 konal přes. službu vojenskou.
Tam se přihlasil ke zkoušce pro měšť. školy a po ukončení voj. služby byl ustanoven na měšť.
školu v Urmíně, okres Nitra. Ve šk. r 1937/38 podrobil se odborné zkoušce pro měšť. školy
v Praze. Dne 30. května 1939 sproštěn byl učitelské služby na Slovensku a ustanoven od 1. 6.
1939 do 31. 8. 1939 učitelem v Nivnici.
Okresní školní výbor v Uh. Brodě čís. 3711/1 ze dne 1. září 1939 ustanovil Boženu
Stromšíkvou. odb. uč. – Božena Stromšíková narodila se 6. února 1912 v Lešné, okres Val.
Meziřící. Od 1. září 1923 do 26. června 1927 navštěvovala měšť. školu ve Val. Meziříčí. Od
1. září 1927 absolvovala státní koedukační učitelský ústav ve Val. Meziříčí, kde vykonala
zkoušku učitelské dospělosti dne 10. června 1931. Dekretem okresního školního výboru v Uh.
Brodě čís. 2353 ze dne 20. 8. byla ustanovena výpomocnou učitelkou na obecné škole
v Suché Lozi, kde působila až do 1. září 1939. Zkoušku učitelské způsobilosti pro školy
obecné konala na učitelském ústavě v Příboře dne 25. listopadu 1933. Dne 17. května 1939
vykonala zkoušku učitelské způsobilosti pro školy měšťanské (II. odbor) před zkušební
komisí v Brně. Od 1. září 1939 přidělena na měšťanskou školu v Šumicích.
Okresní školní výbor v Uh. Brodě. Čís. 3720/1 ze dne 1. září 1939 ustanovil Anastazii
Šimoníkovou uč. na obecné škole. – Anastazie Šimoníková narodila se 27. června 1912
v Rudicích, okres Uh. Brod. Od 1. září 1923 do 28. června 1927 chodila do měšť. školy: 3
roč. v Bojkovicích, 1 roč. v Uh. Hradišti. Od 1. září 1927 absolvovala učitelský ústav
v Olomouci – Řepčíně, kde vykonala zkoušku učitelské dospělosti dne 17. června 1931.
Dekretem okresního školního výboru čís. 2354 ze dne 27. 8. 1931. byla ustanovena
výpomocnou učitelkou na obecné škole v Březové, okres Uh. Brod, kde působila až do 1. 9.
1935. Zkoušku učit. způsobilosti pro školy obecné vykonala na učit. ústavě v Praze dne 30.
listopadu 1933. Od 1. září přidělena na obecnou školu ve Strání, kde působila do 1. září 1939.
Od 1. září 1939 přidělena na obecnou školu v Šumicích.
Okresní školní výbor v Uh. Brodě. Čís. 6556 II. udělil učiteli Jindřichu Vlkovi zdravotní
dovolenou od 1. října do 30. prosince 1939. Na jeho místo byl přidělen okr. šk. výborem
v Uh. Brodě jako přespočetný učitel Jan Bílý z Brna – Řečkovic. – Jan Bílý narodil se dne 11.
května 1911 v Ludkovicích, okres Uh. Brod. Učitelský ústav studoval v Užhorodě, kde v roce
1932 působil na římskokatolické lidové škole v Habrovce. Zkoušku učitelské způsobilosti pro
školy obecné vykonal v jarním období roku 1935 v Lučenci. Od 1. října 1935 až do 29. srpna
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konal presenční službu vojenskou. Na obecné škole v Hrabovce působil do 30. dubna 1939.
Od 1. září 1939 do 15. října 1939 byl ustanoven na pětitřídní obecné škole v Brně – Králově
Poli. Od 15. října působí na obecné škole v Šumicích.

Okresní školní výbor v Uh. Brodě. Čís. 1236/1 ze dne 3. března 1940 přeložil učitelskou
praktikantku – Blaženu Blaževičovou na měšť. školu do Bojkovic. Na její místo byla
ustanovena výnosem okres. školního výboru v Uh. Brodě kand. uč. Anna Doláková.Anna Doláková narodila se dne 22. července 1916 v Kladníkách, okres Hranice.
Vystudovala reálku v Lipníku nad Bečvou a IV. roč. učit. ústavu na soukromém dívčím
ústavě s právem veřejnosti v Chrudimi, kde dne 10. června 1937 vykonala zkoušku učitelské
dospělosti.
Okresní školní výbor v Uh. Brodě, čís. 2122 ze dne 1. května 1940 ustanovil učitelku
domácích nauk Annu Nováčkovou.- Anna Nováčková narodila se dne 28. července 1917
v Jasence u Vsetína. Od 1. září 1928 do 28. června 1932 chodila do měšť. školy na Vsetíně.
Od 1. září 1932 do 28. června 1935 navštěvovala tříletou rodinou školu v Hranicích. V roce
1935-37 absolvovala dvouletý učitelský ústav pro vzdělání učitelek domácích nauk v Brně.
Od 1. května 1940 ustanovena byla výpomocnou učitelkou v Šumicích.
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Školní budova.
Během prázdnin 1938/39 a v měsíci září, říjnu a listopadu 1939 byla provedena přístavba
školní budovy. Úřední kolaudace byla provedena na místě samém dne 6. dubna 1940 za
přítomnosti členů místní školní rady a výměrem okresního úřadu v Uh. Brodě za dne 8. 4.
1940, č. 16.493 povoleno bylo používání nových místností ve školní budově k vyučování.
Ministerstvo školství a nár. osvěty v Praze poskytlo obci na přístavbu školní budovy
podporu v částce 50.000K.

Zdravotní stav.
Zdravotní stav žactva byl ve šk. roce 1939/40 velmi dobrý. Nakažlivých nemocí,
vážnějšího onemocnění vůbec mezi školními dětmi nebylo.

Inspekce.
Dne 13. prosince 1939 a 30. března 1940 vykonal p. insp. Ant. Mynář visitaci obecné a
měšť. školy.

Ukončení šk. roku.
Školní rok 1939/40 ukončen byl dne 28. června 1940. Žáci byli poučeni třídními učiteli
jak se mají chovati a prázdninách a 4 nejlepší žáci ze třídy odměněni byli knihou za nejlepší
výsledky v prospěchu a chování. S žáky, kteří vystoupili ze školy se rozloučil ředitel školy.
V Šumicích dne 15. srpna 1940.

80

Školní rok 1940-41.
Počet žáků
Školní rok 1940/41 byl zahájen v pondělí dne 2. září 1940. Ředitel školy přivítal učitelský
sbor, promluvil k shromážděným žákům obecné i měšťanské školy a vyzval je k poctivé práci
v nastávajícím školním roce.
Počet žáků na počátku šk. roku.
Obecná škola

Měšťanská škola

Třída

Chl.

Děv.

Celkem

Třída

Chl.

Děv.

Celkem

I.

19

10

29

I.a

22

-

22

II.

17

17

34

I.b

-

26

26

III.

15

20

35

II.a

36

-

36

IV.

20

13

33

II.b

-

23

23

V.

21

19

40

III.

18

16

34

Celkem

92

79

171

76

65

141

Přidělení tříd.
Obecná škola.

Měšťanská škola.

I. tř. A. Šimoníková, def. uč.

I.a Jindř. Hanzlík, def. uč.

II. tř. Fr. Bárta, def. uč.

I.b M. Kryštofová, výp. uč.

III. tř. Jos. Šustek, def. uč.

II.a Ant. Dolina, odb. uč.

IV. tř. Jan Bílý, def. uč.

II.b B. Stromšíková, odb. uč.

V. tř. M. Hanová, def. uč.

III. Matěj Švehlík, odb. uč.

Učitelský sbor
Ve šk. roce 1940/41 byly v učitelském sboru četné změny. Odb. učitel Oldřich Mnistr byl
přeložen na měšť. školu v Okříškách u Třebiče. Nově přibyli: Ant. Dolina, zat. odb. učitel,
Jindř. Hanzlík, zat. odb. učitel, Marie Kryštofová, výp. učitelka a Jos. Viktorin, výp. učitel.
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Učitelka ručních prací Bož. Janošová obdržela bezplatnou dovolenou a za ni byla ustanovena
na dobu potřeby Emilie Sýkorová, def. uč. mateřské školy z Bojkovic, která na zdejší škole již
působila minulého roku. 1. října 1940 odchází na své původní působiště do Vlčnova odb. uč.
Jindř. Hanzlík a na jeho místo nastoupil uč. Jan Bílý, který působil na zdejší obecné škole. Za
učitele Jana Bílého byl ustanoven výpomocný uč. Jaromír Šiška, který působil v Újezdci. 15.
února 1941 odešel z měšť. školy odb. uč. Ant. Dolina, který byl ustanoven na měšť. škole
v Nivnici. Na jeho místo byla ustanovena výp. uč. Ervína Pochobradská, která dosud působila
na měšť. škole ve Vlčnově.

15. února odešel z ob. školy výp. učitel Jar. Šiška. Na jeho místo nastoupila uč.
praktikantka Anna Doláková. 15. května odchází z měšť. školy odb. uč. Bož. Stromšíková. Na
její místo nastoupil výp. učitel Fr. Dočkal, který dosud působil na dívčí ob. škole v Uh. Brodě.
Jindřich Hanzlík, odb. učitel * 25. 10. 1911 v Císařově, okres Přerov. Vychodil 3 tř. měšť.
školy v Brodku u Přorova, IV. tř. v Přerově, načež absolvoval 4 tř. učit. ústavu v Olomouci.
Maturoval dne 15. června 1931. Od 1. září 1931 do 15. července 1934 působil na obecné
škole v Březové. Od 17. července 1934 do 27. června 1936 konal přes. voj. službu v Uh.
Hradišti a Kroměříži. Pak byl ustanoven na ob. škole ve Vyškovci Chmelinci, od 1. září 1936
na chl. ob. škole ve Vlčnově. Od 1. září 1940 ustanoven na měšť. škole v Šumicích, pro
nedostatek bytů odchází do Vlčnova.
Marie Kryštofová * 2. 12. 1915 v Drslavicích, okr. Uh. Brod. Měšť. školu vychodila
v Uh. Brodě, jednor. uč. kurs a uč. ústav v Brně. Na poč. šk. roku 1934-35 obdržela místo
výp. učitelky na soukr. měšť. škole smíšené s právem veřejnosti u sv. Karla Boromejského
v Čes. Budějovicích, kde působila 2 roky. Pak působila na ob. škole ve Sv. Štěpáně (od 1/10
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1936 – 30/10 1936). Dne 20/11 1936 vykonala v Brně zkoušku způsobilosti pro obecné školy.
Od 7/3 1937 učila na měšť. škole v Chornicích a od 21/10 1938 v Jaroměřicích u Jevíčka.
Zkoušku pro měšť. školy z III. odboru vykonala 6. 12. 1938. Od 1. září 1940 byla ustanovena
jako výp. uč. na měšť. škole v Šumicích.
Josef Viktorin *16. 7. 1915 v Újezdci u Luhačovic. Studoval na ref. reál. gymnasiu v Uh.
Brodě, kde vykonal zkoušku dospělosti 6. 6. 1935. Pak absolvoval IV. roč. uč. ústavu v Brně
a 15. 6. 1936 vykonal doplňovací zkoušku uč. dospělosti. V roce 1936/37 hospitoval na ob.
škole v Újezdci u Luhačovic a protože chtěl studovati klasické jazyky na universitě, vykonal
v září 1937 doplňovací zkoušku reálně gymnasijní z jazyka latinského. Od 1. 10. 1937 byl
ustanoven výp. učitelem na ob. škole v Kladné Žilíně, pak v Bánově a Rudicích. Od 1. ledna
1940 byl ustanoven výp. učitelem na měšť. škole v Uh. Brodě. Od 1. září 1940 učí na měšť.
škole v Šumicích. Na jaře 1939 vykonal v Olomouci zkoušku uč. způsobilosti pro školy
obecné a v jarním období 1941 zkoušku z jaz. německého pro školy měšťanské.
Ervína Pochobradská * 6. 2. 1915 ve Vídni. Obecnou a měšť. školu vychodila v Poštorné,
jednor. uč. kurs absolvovala v Břeclavi. Studovala na žen. uč. ústavě v Brně, kde v roce 1934
maturovala. 1. 11. 1935 byla ustanovena uč. prakt. v Lipové, 1. 11. 1936 byla jmenována výp.
uč. v Bohuslavicích a od 1. 2. 1937 v Nedašově. Pak učila 2 roky v Řetechově, odtud se
dostala na měšť. školu ve Vlčnově. 1. 2. 1941 byla přeložena na měšť. školu v Šumicích.
Frant. Dočkal se narodil 4. 10. 1915 v Hostětíně. Studoval na ref. reál. gymnasiu v Uh.
Brodě. K učitelství se připravoval na stát. ped. Akademii v Brně, kde v červnu 1935 nabyl
učitelské dospělosti. Působil jako uč. praktikant na měšť. škole v Uh. Brodě, od 1. 1. 1936 byl
ustanoven výp. učitelem na ob. škole chlapecké v Uh. Brodě. Od 1. 9. 1939 do 15. 11. 1939
působil na ob. škole v Havřicích. Pak byl přeložen na měšť. šk. v Uh. Brodě. Na zdejší měšť.
škole působí od 15. 5. 1941.

Nedílné vyučování
Na měšť. škole je zavedeno nedílné vyučování dopolední (povoleno výnosem z. š. r.
v Brně ze dne 21. srpna 1940, č. 4697), na obecné škole celodenní. V 1. a 2. třídě obecné bylo
zavedeno pro nedostatek učeben vyučování střídavé. Na obecné škole je 5 tříd s pěti
postupnými ročníky, na měšťanské škole 3 třídy a 2 pobočky.

Oslavy
28. března uspořádali žáci III. tř. měšťanské školy besídku, na níž bylo vzpomenuto
narozenin J. A. Komenského a 50. výročí úmrtí Jana Nerudy. 10. a 11. května bylo sehráno
žactvem ob. i měšť. školy divadlo: „Zlatá husa.“ Z nařízení vyšších úřadů bylo nutno
vzpomenouti druhého výročí zřízení Protektorátu a 52. narozenin A. Hitlera. Jak se okupanti
obávali projevů nespokojenosti našeho národa, vysvítá z toho, že žactvo muselo býti důrazně
upozorněno na nedozírné následky, kdyby porušilo nebo se pokusilo rušiti klid a pořádek ve
dnech 15. a 16. března. Do světa se však hlásalo, že český národ je pod ochranou Němců
spokojen.

Světelné obrazy
Od vánočních prázdnin až do konce šk. roku byly promítány jednou týdně světelné
obrázky s přednáškami. Diapositivy byly půjčovány od zemědělské ústředny filmů a
diapositivů v Praze zdejší lidovou hospodářskou školou. Přednášky byly poučné i zábavné.
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Nařízení
Školu bylo nutno opatřiti německo-českým nápisem. Veškeré nápisy ve škole musí býti
dvojjazyčné. Všechny úřední knihy, chudinské učebnice, knihy z učitelské i zákovské
knihovny, pomůcky a obrazy musí býti opatřeny novým německo-českým razítkem.
Do konce října museli všichni učitelé podati důkazy o arijském původu. Výnosem min.
školství a nár. osvěty ze dne 7. srpna 1940, čís. 99761/40 – I bylo zakázáno přijímati židovské
děti do českých škol všeho druhu.

Sběr
Z nařízení min. školství a nár. osvěty zúčastnili se žáci sběru papíru, drobných kovových
předmětů a gumy. Sebrané hmoty byly odvedeny p. Málkovi v Uh. Brodě. V květnu a červnu
byly sbírány žactvem léčivé byliny, které byly prodány „Sběru“ v Uh. Brodě.

Místní šk. rada
Vládním nařízením ze dne 8. srpna 1940, čís. 115/41 Sb., jež vstoupilo v platnost dnem
29. března 1941, pozměněna byla ustanovení § 19 – 21 zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 292
Sb. o správě a organisaci školství. Tímto nařízením pozbývají svých funkcí všechny osoby
v místní školní radě. Až do ustanovení nových místních školních rad vykonávají jejich
pravomoc dosavadní předsedové, případně jejich náměstkové. Agendu místní šk. rady převzal
stav. asistent Ant. Jančář.
Okr. šk. výbor v Uh. Brodě svolal na 26. dubna 1941 zástupce obcí a míst. školních rad ze
Šumic, Nezdenic a Rudic k jednání na úpravu újezdní měšť. školy v Šumicích. Přítomn
zástupci vyslovili jednomyslně souhlas s úpravou navrženého obvodu.

Vyvařování
2. prosince se začalo s vyvařováním polévek. Vaření obstarávaly žákyně lidové školy
hospodářské. Celkem bylo vařeno 55x a rozdáno místním chudým a přespolním žákům 5620
porcí polévek.
V prázdniny byl pořízen okolo celé školní budovy drátěný plot asi za 18.000 Kčs. Do
dvou učeben byl pořízen nový nábytek od fy Gottwald za 12.985 Kč. Školní budova byla
pojištěna proti vloupání u Hasičské pojišťovny v Brně. Do zahrady před školou bylo
navezeno několik fůr hlíny, zahrada byla posázena zeleninou a květinami, poseta travou.

Zdrav. stav žactva
Zdravotní stav žactva byl ve šk. roce 1940/41 celkem dobrý. Jedna žákyně 4. tř.
onemocněla spálou, zůstala však v domácím ošetření.

Visitace
12. března 1941 vykonal p. okr. šk. inspektor Antonín Mynář visitaci obecné a měšťanské
školy.
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Dary
Lidová škola hospodářská v Šumicích věnovala 500 Kč na doplnění inventáře ve školní
kuchyni. MOK darovala 900 Kč na zakoupení psacího stroje, občanská záložna věnovala
témuž účelu 200 Kčs. Chudým dětem darovali: Dr. Materna z Prahy 100 Kč, Okr. péče o
mládež v Uh. Brodě 400 Kč a MNS v Šumicích 200 Kč. Peníze byly rozdány po 50 Kč
nejpotřebnějším žákům.
Školní rok byl ukončen 28. června 1941 obvyklým způsobem.
V Šumicích v prosinci 1945.
Petr Marek,
za ředitele.
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Školní rok 1941-42.
Stav žactva
Školní rok 1941/42 byl zahájen v pondělí dne 1. září 1941. Žáci obou škol se shromáždili
ve svých třídách, kde k nim promluvili třídní učitelé. Několik žáků z měšť. školy vykonalo
opravné zkoušky.
Stav žactva na počátku šk. roku.
Obecná škola

Měšťanská škola

Třída

Chl.

Děv.

Celkem

Třída

Chl.

Děv.

Celkem

I.

17

12

29

I.

11

17

28

II.

18

9

27

II.a

43

-

43

III.

17

17

34

II.b

-

43

43

IV.

16

21

37

III.a

22

-

22

IVa

12

8

20

III.b

-

27

27

IV.

23

19

42

99

106

205

Celkem

80

67

147

Učitelský sbor
Dne 1. července odešel ředitel Fr. Pastrňák. Správou školy byl pověřen odb. učitel Matěj
Švehlík. Ředitelské místo bylo vypsáno a od 1. září 1941 nastoupil zat. ředitel Bohuslav
Šimoník. Narodil se r. 1895 v Komně. Působil na různých místech zdejšího okresu
(Přečkovice, Luhačovice, Lipina), od r. 1926 na měšť. škole ve Slavičíně – Mladoticích,
odkud byl jmenován zat. ředitelem na zdejší škole. 31. května 1942 odchází opět do Slavičína
– Mlad., kde je ustanoven na vlastní žádost zat. ředitelem. 1. září byl ustanoven na měšť.
škole výp. učitel Fr. Dočkal, který působil již dříve na zdejší škole.
Od počátku šk. roku ustanoven odb. učitel Jan Kundrata, který se vrací po delší době do
školní služby, neboť byl zajištěn jako rukojmi tajnou německou policií. Narodil se r. 1898
v Těšově, posledně působil na měšť. škole v Uh. Brodě.
Na vyučování náboženství ustanovena laická učitelka Ludmila Rusňáková, která odchází
koncem února 1942. 22. září ustanoven na měšť. škole odb. učitel Jar. Šebestík z Vlčnova.
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Pro vyučování němčiny ustanoven 24. září učit. praktikant Rostislav Brzák.
1. října ustanoven pro III. odbor odb. učitel Bosák Aleš z Uh. Brodu. Koncem měsíce
října odchází z ob. školy učitelka Marie Hánová na obec. školu do Vlčnova a činí tím záměnu
za učitelku Zdeňku Šebestíkovou, která nastoupila dne 1. listopadu 1941.
Koncem měsíce prosince byla propuštěna ze školní služby z důvodu provdání uč. dom.
nauk Božena Janošová. Na její místo byla ustanovena uč. dom. nauk Bohumila Polanská,
která však místo vyměnila s uč. dom. nauk Miloslavou Řehákovou v Nivnici.
1. ledna odchází z měšť. školy výp. učitelka M. Kryštofová na měšť. školu do Slavičína –
Mladotic. 1. března odchází uč. prakt. Anna Doláková, která byla jmenována výp. učitelkou
v Částkově. Na její místo nastoupila uč. prakt. Anežka Šidlová, která bydlela u svých rodičů
ve zdejší obci. Vyučovala také římskokat. Náboženství. Dlouho však na škole nezůstala,
neboť 15. dubna byla jmenována výpom. učitelkou na obecné škole v Bánově.
Po odchodu ředitele Boh. Šimoníka 31. května 1942 převzal správu školy odb. učitel Jar.
Šebestík, poněvadž odb. učitel Jan Kundrata, ač starší, nemohl býti ustanoven na vedoucím
místě.
Koncem července byla vyvázána ze školní služby z důvodu provdání def. učitelka
Anastazie Mičová – Šimoníková. Odchází po 11 leté činnosti ve škole. Působila na Březové,
ve Strání a 3 roky v Šumicích.

Nedílné vyučování
Na měšť. škole bylo opět zavedeno nedílné vyučování, které se osvědčilo hlavně pro
přespolní žáky. Vyučuje se v pondělí a v pátek po celý den, ostatní dni pouze dopoledne.

Změna dozoru
Po odchodu okr. šk. insp. Ant. Mynáře přišel na zdejší školní obvod okr. šk. insp. Cyril
Kohoutek, který došel na zdejší okres ze Zlína.

Subvence
Ministerstvo školství a národní osvěty poskytlo škole subvenci v částce 30.000 K, kterých
bylo použito k nákupu pomůcek a k vybavení tříd novým nábytkem. Byly koupeny nové
sklápěcí lavice, listové tabule, do sborovny stůl, židle a hodiny.

Školní újezd
Od 1. července 1941 byl zřízen při měšť. škole školní újezd, do kterého kromě kmenové
obce Šumic patří též obce Rudice a Nezdenice. Obě obce přispívají na školní rozpočet dle
daňové základny.
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Új. školní rada
Újezdní školní rada se skládá ze dvou odborů, které mají společného předsedu.
I.

Odbor obecnoškolský:

Předseda: Ant. Jančář, stav. asistent. Zástupce školy Fr. Bárta, učitel. Zástupci obce: Jan
Slíva, obchodník, č. 19 a Valentin Bartoš, zedník, čís. 4.
II.

Odbor pro měšť. školu.

Předseda: Ant. Jančář. Místopředseda: ředitel školy. Zástupci učitelstva: Jar. Šebestík,
odb. učitel a Matěj Švehlík, odb. učitel.
Zástupci obcí:

Leop. John, rolník, Šumice, č. 129
Ludvík Lorenc, kovář, Šumice, č. 37

Karel Gavlas, rolník, Rudice a Ludvík Šimoník, dělník, Nezdenice.

Učitel sběru.
Výnosem min. školství bylo stanoveno, aby na každé škole byl určen učitel, který by měl
na starosti sběr odpadových hmot. Pro zdejší školy byl určen uč. praktikant František
Spálovský.
Žáci sbírají starý papír, gumu, hadry, železo, barevné kovy, kosti a sklo.

Učitelská knihovna
Učitelské knhovně přibylo za školní rok 40 svazků, žákovské nic. Podle výnosu Mšano
bylo ze školních knihoven a sbírek vyřazeno 210 učebnic, 75 knih, 32 obrazů, 8 map a
odesláno dne 3. července okr. úřadu v Uh. Brodě ke stoupování.

Kabinety
Kabinetům a sbírkám přibylo 40 pomůcek přírodovědných, 74 fysikálních, 9
zeměpisných a vlastivědných. Fy Slezák z Bystřice pod Host. Dodala 24 dvousedadlových
sklápěcích lavic, takže všechny učebny měšť. školy jsou nyní vybaveny moderním nábytkem.

Hubení plevele
Žactvo obou škol přispělo v měsíci červnu vynikající měrou k hubení plevele v polích
katastru šumického a nezdenického. 5. června pracovali všichni žáci po celý den v rámci
akce: „Boj o zrno“.

Visitace
Dne 22. června visitoval obecnou školu okr. šk. inspektor Cyril Kohoutek. Měšťanská
škola byla visitována v březnu.
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Ukončení škol. roku
Školní rok byl zakončen 9. července 1942. Žáci byli poučeni, jak se mají chovati o
prázdninách a jak mají pracovati pro zabezpečení sklizně. Odb. učitel Jan Kundrata rozloučil
se jako nejstarší člen sboru se žáky, kteří vystupují ze školy.

V Šumicích v lednu 1946.
Petr Marek,
zást. ředitele.
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Školní rok 1942-43.
Stav žactva
Školní rok 1942/43 začal dne 2. září 1942. Žáci se shromáždili ve svých třídách, kde
k nim promluvili třídní učitelé.
Počet žáků na počátku školního roku.
Obecná škola

Měšťanská škola

Třída

Chl.

Děv.

Celkem

Třída

Chl.

Děv.

Celkem

I.

16

19

35

I.

12

16

28

II.

18

11

29

II.

14

17

31

III.

20

12

32

III.a

37

-

37

IV.

18

15

33

III.b

-

41

41

V.

16

20

36

IV.

13

18

31

Celkem

88

77

165

76

92

168

Na obecné škole je umístěno 5 tříd ve 4 učebnách. II. a III. třída jsou vyučovány
polodenně.
Na měšť. škole bylo zavedeno opět nedílné vyučování polodenní. Odpoledne se vyučuje
pouze v pondělí a pátek.

Učitel. sbor
Učitel Josef Šustek přešel na hlavní školu jako učitel němčiny, takže na obecné škole
zůstali v 5 třídách 3 učitelé: Fr. Bárta, Jan Bílý a Zd. Šebestíková. 14. září nastoupila učit.
praktikantka Františka Wolfová a 18. září výpom. učitelka Vlasta Šnapková, ustanovena pro
rozšířené vyučování němčině, neboť ve všech třídách, v nichž je nad 35 žáků, musí býti
zřízeno oddělení němčiny. Oddělení němčiny nebyla uskutečněna, neboť učitelka Fr. Wolfová
převzala vyučování ve III. a Vl. Šnapková v V. tř. obecné.
Učit. praktikantka Františka Wolfová * 4. února 1923 v Čechůvkách, okr. Prostějov.
Navštěvovala obec. školu v Olomouci (1929-34), měšťanskou tamtéž (1934-38), rovněž učit.
ústav (1938-42). Po jeho zrušení přešla na uč. ústav v Kroměříži, kde maturovala 4. 6. 1942.
V srpnu 1942 vykonala přezkušovací zkoušku s měsíčním platem 1000 K (po srážkách
881,50).
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Vlasta Šnapková * 13. 1. 1921 v Mor. Ostravě, kam chodila do školy obecné (1926-31) i
měšť. (1931-35). Studovala na učit. ústavě ve Slezské Ostravě (1936/37 – 39/40). Od září
1941 do února 1942 hospitovala při obecné škole v Mor. Ostravě, kde byla od 15. 3. 1942
ustanovena učit. praktikantkou. 1. 4. 1942 ustanovena výpom. učitelkou v Mar. Horách, od
16. 9. 1942 výp. uč. pro němčinu při zdejší hlavní škole.
9. listopadu nastoupila službu na zdejší obecné škole uč. Eliška Valášková. Byla zemskou
školní radou přidělena do Šumic z Mohelna, kde dosud působila na hlavní škole jako odb.
učitelka I. odboru. Nastoupila po zdravotní dovolené (od 1. září) a byla jí přidělena 5. tř.
obecná. Po krátkém působení na škole byla 1. února pensionována. Na její místo nastupuje
výp. učit. Blanka Hrubanová. Narodila se 13. 3. 1912 v Uh. Brodě jako dcera Jar. Hrubana,
profesora na gymnasiu, filosofa a spisovatele. Po gymnasijních studiích v Uh. Brodě (1923/24
– 1930/31) studovala medicinu na lékař. Fakultě v Bratislavě (1 ½ roku), pak filosofii na fil.
Fakultě v Brně (2 ½ roku). V roce 1935 zanechala studií a působila 2 roky jako vychovatelka
v Olomouci. Po soukromé přípravě vykonala v r. 1938 zkoušku uč. dospělosti v Modře na
Slovensku. Působila jako výp. učitelka v Dolnie Breznici, okr. Púchov, v Hnojicích, okr.
Olomouc, ve Velkém Ořechově a od 1. února na zdejší obecné škole.
Uč. praktikantka Fr. Wolfová byla od 15. února přidělena obecné škole v Rudicích, od 1.
března pak ob. škole v Březové.

Změna dozoru
Dne 1. prosince 1942 odešel z Uherskobrodska okr. šk. inspektor C. Kohoutek na nové
působiště do Zlína. Téhož dne nastoupili v Uh. Brodě noví okr. šk. inspektoři Frant. Kašparec
na I. dohlédací obvod a Fr. Cetl na II. dohl. Obvod. – Na místo zem. šk. insp. J. Čičastky byl
jmenován zem. insp. prof. Fr. Šáda. Zdejší okres podléhá tedy Fr. Mirschitzkovi (němčina) a
Fr. Šádovi (ostatní předměty). Zemské školní rady se zrušují, korespondence se zasílá přímo
zemskému presidentovi v Brně. – V únoru nastává opět změna. Vedoucím dozorem byl
jmenován zem. šk. insp. Ernst Schatek, pro němčinu Franz Mirschitzka, na ostatní předměty
Dr. Josef Rozhold. – Okr. šk. výbory byly zrušeny a zřízeny školské úřadovny při okr.
úřadech, s nimiž školy korespondují německy. Vedoucím této úřadovny je okr. šk. insp. Frant.
Kašparec.

Světelné obrazy
Pravidelně každých 14 dní bývají pořádány přednášky se světelnými obrazy jako součást
vyučování. Zúčastňují se jich žáci středního a vyššího stupně školy obecné a všichni žáci
hlavní školy. Promítání obstarávají učitelé i starší žáci. Text k obrázkům učitelé vhodně
upravují pro jednotlivé stupně.

Spoření
Od 5. března zavedena je na škole povinné žákovské spoření. Organisací byli pověřeni
výp. učit. Blanka Hrubanová (ob. škola) a odb. učitel A. Bosák (hlavní škola). Úspory se
ukládají u Městské spořitelny v Uh. Brodě. Každý žák má spořitelní knížku a je povinen
ukládati.

91

Kroužek ovocnářů
Z podnětu okr. šk. insp. Frant. Kašparce a péči odb. učitele Kundraty byl ve IV. tř. hlavní
školy ustaven kroužek ovocnářů, který čítá 13 chlapců. Žáci jsou nabádáni všímati si
ovocného stromoví a vůbec ovocnářství, zvláště když Šumice jsou vesnicí tak vysloveně
ovocnářskou. Chlapci se učí pěstovati strom od jádra, seznamují se s jeho potřebami, škůdci,
učí se roubovat a stromy ošetřovat. Snahou zde je zříditi pěknou školní ovocnou školku, aby
každý žák při odchodu ze školy mohl býti obdarován pěkným stromkem. Osázení neplodných
míst a pastvisk v katastru obce zůstává plánem daleké budoucnosti.

Divadlo
Dne 8. a 9. května sehráli žáci hlavní školy divad. hru Hastrman. 15. května se
představení opakovalo v Nezdenicích, 16. května v Rudicích. Podnik měl velký úspěch a
ohlas ve veřejnosti. Hrubý příjem všech 7 představení byl 5.520 K.

Hubení krtonožky
Na pozemcích zdejší obce se letos neobyčejně rozmnožila krtonožka. 26. června byla
v hostinci p. Tlacha uspořádána přednáška zástupce ministerstva hospodářství a práce. Řečník
poukázal na škody, které by dalším šířením tohoto škůdce mohly vzniknouti a nastínil
způsoby obrany proti němu. Byla nařízena pracovní povinnost na 29. a 30. června. Všichni
obyvatelé nad 12 let museli se hubení povinně zúčastniti. Žactvo všech tříd hlavní školy a 5.
třídy obecné bylo dáno k disposici jednotlivým hospodářům. Byla vykopávána a ničena
hlavně hnízda s vajíčky.

Nemoci
V říjnu a v listopadu 1942 se v obci začaly šířiti nakažlivé nemoci, hlavně spála a záškrt.
Tím se velmi zhoršila školní docházka. Na obecné škole bylo 13 případů spály, 8 záškrtů, 3
spalničky. Na hlavní škole 11 případů spály. Spála byla zavlečena i do rodiny zástupce
ředitele školy Jar. Šebestíka, kterému následkem nemoci zemřelo 1 dítě. Proti spále bylo ve
škole těžko bojovati, protože rodiče mnohých žáků nemoc tajili z obavy před uzavřením
domu a děti posílali dále do školy. Proti záškrtu bylo naočkováno 26 žáků obecné a 5 žáků
hlavní školy. Epidemie spály i záškrtu pokračovala i v prosinci. V lednu ubývá případů spály,
ale šíří se spalničky. Teprve s příchodem jara se zdravotní stav žáků zlepšil.

Visitace
12. května visitoval školy okr. šk. inspektor Frant. Kašparec. Dne 19. května navštívil
školu p. inspektor náboženství P. Mlčoch z Uh. Hradiště.
Koncem července byl ve škole zřízen žňový útulek pro děti 2 až 6 leté. Přihlásilo se 43
dětí. Útulek vedla výp. učitelka Vlasta Šnapková za spolupráce sl. Liškové.

Ukončení škol. roku
Školní rok byl ukončen ve středu 14. července 1943. V úterý 13. července uspořádali
odcházející žáci a žákyně malou oslavu na rozloučení se školou. Slavnosti byl přítomen i okr.
šk. insp. Frant. Kašparec, který promluvil k žákům na rozloučenou. Za učit. sbor se rozloučil
se žáky odb. učitel Jan Kundrata.
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15. července nastoupili všichni učitelé 14 denní dovolenou, aby pak pomáhali hlavně
zemědělcům při žních. Někteří vypomáhali na okr. výboře a v kursech.
V Šumicích v únoru 1946
Petr Marek,
zást. ředitele.
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Školní rok 1943-44.
Školní rok 1943/44 byl zahájen slavnostním způsobem dne 3. září 1943. Žáci se
shromáždili ve vyzdobené IV. třídě a vyslechli projev zástupce ředitele. Třídní učitelé jim pak
připomněli základní ustanovení školního řádu. Pravidelné vyučování začalo 4. září.

Stav žactva
Na hlavní škole bylo povoleno nedílné vyučování jako v předešlém roce. V úterý, středu,
čtvrtek a sobotu se vyučuje po 5 jednotkách bez polední přestávky, v pondělí a pátek 7
jednotek polední přestávkou.
Počet žáků na počátku škol. roku.
Obecná škola.

Měšťanská škola.

Chlapců

Děvčat

Celkem

Třída

Chlapců

Děvčat

Celkem

Třída

15

17

32

I.

10

14

24

I.

14

16

30

II.

11

19

30

II.

19

13

32

III.

17

17

34

III.

19

11

30

IV.

37

.

37

IV.a

19

27

46

V.

.

38

38

IV.b

86

84

170

75

88

163

Učitel. sbor
Dne 1. září nastoupily na zdejší škole výp. učitelky Marie Polanská, rodačk z Bánova,
která dosud působila ve St. Hrozenkově a Zdenka Kováříková z Uh. Brodu, která působila
v Havřicích. Učitel Jan Bílý vrátil se z prázdninového nasazení ve válečně důležitém podniku
v Nieder-Donau teprve 11. září, když ani zemská školní rada, ani pobočka úřadu práce
nechtěly ho uvolniti pro další setrvání v zmíněném podniku. Na hlavní školu byla od 1. září
přidělena odb. učitelka Anna Kolbová, která dosud působila v Uh. Brodě.
10. ledna odešla výp. učitelka Zd. Kováříková na ob. školu do Komně, vrátila se však 4.
února, ale 1. března byla přeložena na ob. školu ve Vyškovci-Chmelinci, neboť po zdravotní
dovolené nastoupil službu učitel Fr. Bárta. 30. ledna byla přeložena na ob. školu v Hřiv.
Újezdě výp. učitelka Marie Polanská.
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Visitace škol
Okr. šk. inspektor Frant. Kašparec visitoval školy 30. září, 19. listopadu, 29. března a 6.
července. Byl přítomen při vyučování ve všech třídách, u všech učitelů. Své pokyny a
pozorování sdělil v mimořádné konferenci.
Kroužek učitelů těl. výchovy byl zřízen na škole za vedení odb. učitele Jana Kundraty,
který kontroluje a doplňuje tělesnou výchovu na škole a viduje podrobné přípravy učitelů.
Schůzky kroužku se konají jednou za měsíc.

Röntg. prohl. Učitelstva
21. února byli předvoláni všichni učitelé do ambulatoria Ligy proti tuberkulose
k röntgenologické prohlídce plic v rámci akce „Boj proti tuberkulose.“

Zdrav. stav žactva
Zdravotní stav žactva byl celkem dobrý. V listopadu onemocnělo několik žáků ob. školy
příušnicemi, koncem listopadu byl zjištěn 1 případ spály. 18. a 19. listopadu byli téměř
všichni žáci naočkováni proti záškrtu. Nebyli očkováni jen ti žáci, jejichž rodiče písemně
prohlásili, že si toho nepřejí. Očkování provedl zdarma obvodní lékař Dr. Boh. Kaláb z Uh.
Brodu.
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Soutěž
V měsíci červnu byla uspořádána recitační a pěvecká soutěž mezi obecnými i hlavními
školami okresu. V recit. Soutěži umístila se ob. škola na 23. místě, dosáhla 155 bodů.
Měšťanská škola na 2. místě s 228 bodů. Porotní komisi tvořili okr. šk. inspektor Jos.
Komárek, zat. ředitel Jos. Vlk z Val. Klobouk a odb. učitel Jan Kundrata ze Šumic. Pro
obecnou školu byly stanoveny básně: Ant. Klášterský: Topoly (povinná), Jan Neruda: Dědova
mísa (volná). Pro hlavní školu: Ant. Sova: Báseň o mamince (povinná), J. V. Sládek: Český
sedlák (volná). Současně se závody recitačními připravoval se soubor vybraných žáků za
vedení odb. učitele A. Bosáka k soutěži pěvecké, která se konala 6. 6. v Brodě pro Uh. Brod,
Luhačovice, Nivnice a Vlčnov, 7. 6. ve Slavičíně (Bojkovice, Slavičín, Šumice), 8. 6. ve Val.
Kloboukách (Brumov, Valaš. Klobouky). Povinné sbory byly 2 (B. Smetana: Má hvězda,
Konvalinka: Bodaj by vás), volný 1. Náš 32 členný sbor se dostal na třetí místo. Porotu
tvořili: tajemníci okr. šk. výboru Jos. Chalupa a Vlad. Stojan, třetí uč. Ant. Settari z Bojkovic.

Výstava sběru
21. a 23. června navštívily naše školy okresní výstavu sběru odpad. hmot v Uh. Brodě,
uspořádanou za spolupráce všech hlavních škol okresu. Naše škola společně s hlavní školou
v Bojkovicích připravila exposici – sběr starého železa-. Účelem výstavy je propagovat sběr a
zvýšit výsledky sběru.

Letecké nebezpečí
S ohledem na stále se zvyšující nebezpečí leteckých útoků zostřují se veřejná opatření,
aby se tomuto nebezpečí čelilo. Škola se připravila tak, že ze školní půdy byly odstraněny
všechny hořlavé předměty, z kabinetu v poschodí byly cennější pomůcky odneseny do
kabinetu v přízemí. Na chodbách byly umístěny bedny s pískem a potřebným hasicím
nářadím. Protiletecký kryt není ani ve škole, ani v její blízkosti. Sklep pod školou nemá
osvětlení ani větrání, za vlhka bývá naplněn vodou. Proto jej nelze použíti za kryt. Za
leteckého nebezpečí budou tedy žáci posláni domů.- V únoru byli povoláni učitelé do Brně do
5 denního kursu protiletecké ochrany. Zúčastnili se uč. Jan Kundrata, Aleš Bosák, Jar.
Šebestík a Mat. Švehlík. – 10. března bylo provedeno první cvičení školní protiletecké
ochrany. Byl vyzkoušen odchod žactva ze školy do stanoveného prostoru pod Vinohrady.
Odchod a rozptyl byl proveden hladce, rychle a klidně. 10 minut po vyhlášení poplachu byli
žáci schováni v terénu pod přírodními stromovými kryty. V tomto nouzovém úkrytu zůstane
žactvo při naléhavém nebezpečí.
Bude-li čas, nebude-li přímého ohrožení nepřátelskými letadly, odejde žactvo po
skupinách za vedení učitelů dále do lesa sadem ovocných stromů. – 7. července 1944 se po
prvé ve dne objevila nad naším územím anglická a americká letadla. Asi v ½ 10 hod. přeletěla
první skupina asi 35 letadel směrem k severu. Byl vyhlášen poplach a žáci se rozběhli domů.
Celkem nad obcí přeletělo asi 500 až 600 letadel ve značné výši 5.000 – 7.000 m. Byl krásný
den, letouny se již z dálky leskly v slunci. V poledních hodinách se letouny opět vracely (byla
bombardována Slezská pánev.)

Zrušení új. šk. rady.
Výnosem ministerstva školství byly zrušeny místní a újezdní školní rady. Jejich činnost a
působnost přechází na starostu obce, který může za sebe určiti zástupce. Za zástupce byl
navržen a okr. úřadem schválen dosavadní předseda p. Ant. Jančář, stav. asistent, jeho
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zástupcem p. L. Lorenc, kovář. 16. ledna sešla se dosavadní školní rada v plném počtu
k poslední schůzi na rozloučenou. Zástupce ředitele přečetl výnos MŠ o zastavení činnosti
školních rad, poděkoval všem za spolupráci a žádal je, aby školu dále v jejich těžkých
úkolech podporovali.

Oslava.
Oslava 120. narozenin a 60. úmrtí B. Smetany byla provedena na škole důstojným
způsobem ve výroční den úmrtí 12. května. Při slavnosti účinkovali žáci (proslov, sbor),
členové uč. sboru předvedli ukázky Smetanových děl (housle, zpěv), byly hrány Smetanovy
skladby z gramofonových desek.

Parašutisté.
V měsíci květnu býval v noci často hlášen poplach a nálet anglických a amerických
letadel. Jaký význam měly nálety a co přinášely, je zřejmo z textu, dodaného obcím
k veřejnému vyhlášení: Výzva k obyvatelstvu! V poslední době byli nad územím protektorátu
vysazeni padákovi agenti z nepřátelských letadel. Kdo by kdekoliv uviděl neznámou nebo
podezřelou osobu, je povinen ihned učiniti hlášení nejbližší četnické nebo policejní stanici
nebo u starosty obce. Zatajování nebo ukrývání nepřátelských agentů – teroristů trestá se
smrtí. – Tato výzva byla po několik dní 3x denně ve všech obcích okresu veřejně bubnem
vyhlášena.
V těchto dnech tetička Valášková ze Šumic uviděla v lese v Kopánkách dva neznámé
muže. Seděli u ohně, vařili a sušili se. Plna strachu obrátila se k domovu a hned v lese potkala
obecního pastýře Jančáře a vše mu pověděla. Jančář cizince u ohně vyhledal, ale nemohl se
s nimi dorozuměti. Tvářili se pěkně a podarovali ho cigaretami. Jančář odešel do vsi a na
obecním úřadě vše hlásil. Uplynula asi hodina a pastýř se objevil u ohně znovu, doprovázen
oddílem četníků z Brodu a Hradiště, členy gestapa, přivolanými rychle telefonem. Neznámí
dosud seděli u ohně. Byli zatčeni, odvezeni v autu do Uh. Hradiště a nikdo již více o nich
neslyšel.
K dramatičtější příhodě došlo v neděli 7. května 1944 v Rudicích. Paní Lukášová,
manželka býv. čet. Strážmistra, šla v neděli okolo 9. hod. pro mouku na půdu. Tam našla 2
mladé muže v civilním obleku. Jeden jí šel vstříc a řekl: „Prosím vás, paní, neříkejte nikomu,
že jste nás tu viděla, my nechceme, aby lidé o nás věděli. Můžete-li, uvařte nám kávu.“ Ona,
že zavolá muže a poradí se s ním. Sešla dolů a po chvíli se vrátila na půdu i s mužem a
s kávou. Cizinci již usínali, jako by byli velmi unaveni. Žádali p. Lukáše i paní, aby mlčeli.
Panu Lukášovi byla věc velmi podezřelá, oznámil nález starostovi. Starosta, že nechce nic
takového slyšet, šel a zatelefonoval pro četníky. Asi o ½ 11 hod. přijelo auto se 7 četníky
z Bojkovic. Obstoupili dům a vešli dovnitř. Tu se ozvaly 2 střelné rány. Nevědělo se, kdo a po
kom střílí. Nikdo se neodvážil jít na půdu. Za chvíli tu byli četníci z Brodu. Přivezli
policejního psa a toho poslali nahoru. Ale neznámí byli již mrtvi. Zastřelili se dvěma ranami
z revolverů. Odpoledne přijelo na místo gestapo ze Zlína. Mrtví prý měli u sebe několik
občanských legitimací na různá jména, peníze a drobnosti. Byli uloženi v márnici, kde je
hlídali hasiči až do úterka, kdy je odvezlo sanitní auto pryč.

Výbuch v Bojkovicích.
Hned nato ve středu 10. května o ½ 4. hod. odpoledne ozvala se silná rána a nad
„Hůrkou“ se objevil oblak dýmu. Jedno skladiště zbrojovky v Bojkovicích vyletělo do
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vzduchu. Asi po 15 minutách se ozvala nová detonace, ještě silnější, pak následovaly další,
celkem 9 detonací v době necelé hodiny. Mraky černého dýmu zakryly celý východní obzor.
Lidé přestali pracovati, rokovali v hloučcích a sledovali zvětšující se clonu kouře, z níž
probleskovaly plameny ohně. Cesta se netrhla řadou vozů od Brodu k Bojkovicím. Hasičské
motorisované oddíly z Brodu, Hradiště, Kunovic, Napajedel, Zlína, Ostrohu projížděly
vesnicí v pracovní pohotovosti. Některá auta byla obsazena ozbrojenými oddíly vojska
s kulomety a malými děly. I naši hasiči se zúčastnili záchranných prací. Za hodinu se však
hasičské soupravy vracely, neboť nebezpečí bylo zdoláno. V Bojkovicích a v Pitíně byly
strženy střechy a rozbita okna. Okna řinčela a praskala i v Šumicích, v Rudicích, ba dokonce
na Lopeníku a nahoře ve Zlíně. Tovární objekty v Bojkovicích byly jen málo poškozeny, více
byla zasažena skladiště. O život přišlo 9 lidí – výbuch nastal právě při střídání směn, jinak by
byly oběti na životech větší.

Úprava okolí školy.
Zástupce ředitele a jeho paní Zdenka Šebestíková upravili nejbližší okolí školy tak, aby
škola působila co možno nejlepším dojmem. Pracovali celé jaro a léto v zahrádce před školou,
zaplevelené od dřívějška pýrem. Bylo nutno půdu 2x do hloubky přerýti, překopati a plevel
vybrati. Záhonky byly nově upraveny a osázeny. Jen věcné výdaje placené školou, činily
skoro 2 000 Kč.
12. července uspořádaly vycházející žákyně obecné školy malou oslavu, k níž přizvaly
vyučující učitele. Odpoledne uspořádali žáci hlavní školy oslavu ve větším měřítku na
rozloučenou se školou. Všichni účastníci byli spokojeni jak s připravenými lahůdkami, tak
s improvisovaným pořadem.

Konec škol. roku.
13. července byl zakončen školní rok. K vycházejícím žákům promluvil jako nejstarší
člen sboru Jan Kundrata. Pro učitele byla stanovena pracovní povinnost po dobu 4 neděl o
hlavních prázdninách. Členové uč. sboru vypomáhali hlavně při žňových pracích, odb. uč.
Švehlík pomáhal u ob. úřadu v Šumicích, Dočkal Fr. u školské úřadovny v Uh. Brodě.

Žňový útulek
O prázdninách byl ve škole opět zřízen žňový útulek, do něhož se přihlásilo přes 30 dětí
ve věku od 2 do 6 let. Útulek vedla sl. Matyášová z Brna (dojížděla denně z Uh. Brodu),
vypomáhala jí studující sl. Lud. Jančářová ze Šumic.

Atentát na Hitlera.
V době nejkrutších bojů na západní i východní frontě, v době nejtěžšího bombardování
Německa americkými i anglickými bombardéry, v době denních přeletů svazů bombard.
Letadel přes naše území pokusila se skupina německých důstojníků svrhnouti vůdce a štáb
vedení branné moci a odstraniti tak původce nesmyslného běsnění, ničení a vraždění. Na
Hitlera byl spáchán atentát pumou, kterou položil pluk. hrabě Stanffenberg. Puma vybuchla
snad 2 metry od Hitlera, těžce zranila řadu jeho spolupracovníků, on sám však vyvázl
s lehčími pohmožděninami. Obrat, ve který doufali mnozí Němci a snad celý svět, nenastal –
a válka v celé své hrůze pokračuje dále.
V Šumicích v dubnu 1946.

Petr Marek,

zást. ředitele.
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Školní rok 1944-45.
Školní rok 1944/45 byl zahájen 5. září 1944. Na hlavní škole bylo povoleno opět nedílné
vyučování dopolední. Na obecné škole je ve II. a III. třídě vyučování střídavé pro nedostatek
místností. Při V. třídě byla povolena postupná třída, takže na obecné škole je vyučována v 6
třídách.

Stav žactva.
Stav žactva na počátku škol. roku.
Obecná škola

Měšťanská škola

Třída

Chlapců

Děvčat

Všech

Třída

Chlapců

Děvčat

Všech

I.

17

18

35

I.

17

11

28

II.

13

17

30

II.

11

14

25

III.

16

18

34

III.

16

20

36

IV.

20

11

31

IV.

17

15

32

V.

18

19

37

VI.

9

16

25

Celkem

93

99

192

61

60

121

Učit. sbor.
Učitel Jan Bílý byl od 5. září do konce války přidělen pracovním úřadem v Uh. Brodě
jako pomocný dělník do zbrojovky v Bojkovicích. Jinak zůstali všichni učitelé na svých
místech, očekávajíce jiné přidělení v rámci totálního válečného nasazení. Jsou tedy na obecné
škole: Josef Šustek, Fr. Bárta, Zd. Šebestíková, Blanka Hrubanová a Vlasta Janíková. Na
hlavní škole: Jaroslav Šebestík, Jan Kundrata, Anna Kolbová, Matěj Švehlík, Aleš Bosák a
Frant. Dočkal. Protože obecné škole 1 síla chybí, vypomáhají zde učitelé hlavní školy.

Vyučovací povinnost.
Vyučovací povinnost je nově upravena. Počet hodin je zvýšen bez ohraničení, normálně
33 hodin muži, 31 ženy. Ředitel školy 18 hod. a kromě toho má převzíti třídnictví. Počet
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učitelských sil včetně vedoucího nemá převyšovati počet tříd. Počet žáků ve třídě možno
zvýšiti bez omezení. Při nedostatku sil možno použíti zkrácení vyuč. hodin, v čase potřeby i
toho způsobu, že učitel v jedné třídě učí a do jiné přechází uložit úkoly. Tato omezení se naší
školy zatím příliš nedotýkají. Náboženství vyučuje na obecné škole místní farář P. Crhák, na
hlavní prof. Cibulka z Uh. Brodu. Žen. ruč. pracím učí M. Řeháková, jíž se zvyšuje úvazek o
8 hod. (dosud 14-18). V říjnu trpělo vyučování stálými změnami a úpravami rozvrhu hodin.
Téměř každý den se některý z vyučujících nedostavil pro nemoc, škola byla opravována a
malována a učebny musely býti střídavě uvolňovány. Výp. učitelka V. Janíková byla po celý
říjen „nasazena“. 24. 10. povoláni a úřadem práce nasazeni Matěj Švehlík a Fr. Dočkal. Oba
byli však propuštěni, prvý pro chronický reumatismus, druhý pro trvající ledvinovou chorobu.
Fr. Dočkal se 30. října vrátil do služby, Mat. Švehlík požádal o zdravotní dovolenou, nebyl
však úředním lékařem uznán a nastoupil službu 10. listopadu.

Sběr.
V první polovině měsíce října byl proveden sběr šípků, kterých bylo sebráno 70 kg. Šípky
byly poslány továrně Deko v Novém Městě nad Metují. Sběr papíru byl proveden 20. října a
pak po prodloužení 3. listopadu. Sebráno celkem 150 kg papíru. 3. a 10. listopadu provedla
škola na žádost správy polesí v Uh. Brodě sběr žaludů, kterých bylo sebráno 150 kg.

Mikulášská besídka.
6. prosince byla uspořádána mikulášská besídka s mikulášskou scénou a rozdáváním
dárků. Nadílka byla celkem chudá – suché ovoce a domácí pečivo.
16. prosince uspořádána besídka dopoledne pro žactvo, odpoledne pro rodiče, při které se
střídaly písně, básně, výstupy, dramatisace pohádek a veselé scény.

Poplach.
Za leteckého nebezpečí nebo za poplachu nejsou žáci odváděni pod Vinohrady jako dříve,
ale posláni domů. Přespolní zůstávají za náletu v rodinách šumických spolužáků. Protože
v obci bývá často poplach vyhlášen, už jsou letadla v dohledu, jsou žáci v takovém případě
ponecháni podle výnosu MŠ ve škole v přízemních prostorách za dozoru učitelů a opustí
školu ihned, jakmile se letadla vzdálí. Pokud trvá nálet, nesmějí jíti po silnici domů.

Bez světla
Od 20. do 24. listopadu byla obec bez elektrického proudu. V pondělí 20. 11. byla angloamer. Letadly napadena Morava, pobořeno střední Brno, Zlín, Hodonín, Mor. Ostrava aj.
Několik pum spadlo v okolí Brodu do polí. V Oslavanech byla zasažena elektrárna, v Přerově
transformační stanice a celá Morava téměř rázem byla bez světla. Svíček nebylo, petroleje
také ne, tak skoro celý týden celá obec byla ve tmách. Živnosti byly ochromeny, zbrojovky
nepracovaly, po páté hodině vše prostě ztichlo a umlklo. Když se zase vše rozsvítilo, muselo
se proudem šetřiti.

Partyzáni
Téměř denně lze se doslechnouti o činnosti zvláštních t. zv. partyzánských bojových
oddílů, organisovaných po způsobu vojenském. Zdržují se v horách a pohraničních lesích a
v noci podnikají výpady proti zařízením a přísunu německé branné moci. Jejich vedoucími
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jsou pravděpodobně bývalí čs. důstojníci a zahraniční, hlavně ruští parašutisté. Jsou zřejmě
podporováni a zásobováni místním obyvatelstvem. Přespávají prý i v Bánově, Bystřici,
Nezdenicích, ba snad i v Šumicích. Výbuchy v bojkovské zbrojovce jsou asi jejich dílem,
stejně jako poruchy v dopravě, palba na německé hlídky a podobné. V noci z 11. na 12.
prosince byla přepadena trafika v Rudicích, což bylo také jejich dílem, stejně jako přepadení
obecního úřadu v Šumicích ledna 1945, odkud odnesli všechny potravinové lístky. V uvedený
den hlídal lístky p. Liška, který spal v zásobovací kanceláři. Krátce po půlnoci byl obecní
dům obstoupen maskovanými muži, z nichž 4 vnikli dovnitř, 2 na poštovním úřadě přestřihali
telef. a telegr. Spojení, druzí dva drželi revolvery v šachu celou hotovost na strážnici, celkem
13 mužů. První dva zatím vnikli do zásobovací kanceláře a přinutili hlídače, aby jim vydal
lístky. Shromážděným mužům přikázali, že po 2 hod. nesmějí opustiti místnost, pak jsou
volni a mají učiniti hlášení. Pak odešli silnicí k Nezdenicím. Cestou přestřihli ještě telefonní
vedení na zastávce. Ráno bylo velké pobouření a vyšetřování, bylo zatčeno mnoho lidí. Po
delším jednání byly obci poslány náhradní lístky, všechny však musely býti opatřeny
zvláštním razítkem obecního úřadu (i v jiných obcích na okrese.)

Visitace.
Dne 13. září visitoval školu okr. šk. inspektor Frant. Kašparec. Bylo již po vyučování,
škola byla prázdná. Pan inspektor proto tím spíše viděl nedostatky v zevní i vnitřní úpravě
školy, jejíž učebny byly naposled bíleny v roce 1939. P. inspektor nařídil provésti potřebné
práce a zásluhou agilního místopředsedy p. Lud. Lorence bylo vše dáno do pořádku.
17. září navštívil p. inspektor školu po druhé. Byl přítomen při vyučování ve všech
třídách.
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Dne 20. prosince, poslední den vyučovací před svátky, visitoval měšť. školu zemský
školní inspektor Dr. Jos. Rozhold za doprovodu okr. šk. inspektorů Fr. Kašparce a Jos.
Komárka. Byli přítomni při vyučování ve všech třídách a u všech učitelů hlavní školy. Své
připomínky a pokyny udělil p. zemský inspektor jednotlivým učitelům na místě při
vyučování. Vcelku byl spokojen s prací zdejších učitelů a s jejich výsledky vyučovacími i
s vedením školy. Dne 26. ledna visitoval opět školu okr. šk. inspektor Fr. Kašparec. Byl
přítomen ve všech třídách při náhradním vyučování, při týdenní konferenci a při poradě
učitelů němčiny.

Prázdno.
Vánoční prázdniny trvaly od 21. prosince do 11. ledna. Od této doby byly pak novým
minister. výnosem prodlouženy na neurčito. Žáci se však třikrát v týdnu scházejí ve škole, kde
jsou jim ukládány domácí úkoly z hlavních předmětů. Učitelé se scházejí jednou týdně
k mimořádné poradě, v níž je stanovena a probrána látka pro domácí úkoly vždy na týden
dopředu. Takto upravené vyučování trvalo do 3. března.
Výnosem školské úřadovny v Uh. Brodě č. 196/45 bylo od 5. března vyučování na celém
okrese zastaveno pro nebezpečí skvrnitého tyfu. Několik případů se vyskytlo v Uh. Brodě a
okolí. Tyto nedobrovolné prázdniny trvaly až do 4. dubna.

Fronta se blíží.
Školní budova se stává útočištěm vojenských transportů, přetahujících obcí. Nálety se
opakují denně. Střelbu je slyšeti stále blíže, fronta se blíží. Dopravní potíže vzrůstají,
zásobování vázne, kazeň se uvolňuje. Lidé opouštějí práci, upravují si kryty a sklepy,
zakopávají do země zásoby obilí, cenné předměty, potraviny, šatstvo. Bojová morálka
německých vojáků je pokleslá, od velkých oddílů se oddělují bojové skupinky, pracující na
vlastní pěst, snažící se vyhnouti nejhoršímu a přejíti bez úrazu do zajetí.
4. dubna začíná podle min. výnosu pravidelné vyučování. Učí se však velmi nepravidelně.
Odb. učitel Aleš Bosák, učitelky Anna Kolbová a Bl. Hrubanová se pro nemoc do služby
nedostavili, učitelé, kteří dojíždějí z Uh. Brodu, přicházejí pozdě, neboť vlaky se zpožďují o
2-3 hodiny. Ve škole se denně ubytovávají vojenské jednotky, kterým bylo nutno přenechati
budovu ob. školy a vyučuje se střídavě ve škole měšťanské.
7. dubna vyučování vázne. Žáci z Rudic a Nezdenic nepřišli, učitelé z Brodu nepřijeli.
Dvakrát přeletují nad obcí letadla, proto se vyučování končí v 11 hod. Ředitel školy oznámil
zbytku žáků, že mohou zůstati doma ti, kteří se bojí jíti do školy nebo o které se bojí rodiče.
Je konec normálního života. Poštovní doprava je zastavena, zásilky nejsou přijímány,
vypravovány ani doručovány. Dopisní schránky jsou odstraněny, telegraf a telefon přebírá
vojsko pro své účely. Vlaky jezdí stále nepravidelněji, zbrojovky v Brodě a v Bojkovicích
jsou rozpuštěny.
10. dubna obsadili Rusové Nové Město nad Váhom, ruské tanky přejely až do Květné, ale
hned se vrátily. Mezi lidem vzniká panika, šíří se poplašné zprávy, každý schovává poslední,
neboť prý Němci před odchodem berou vše, co vidí, co nemohou vzíti, zapálí nebo rozbijí.
15. dubna je přerušena dodávka el. proudu. Jsme bez světla a bez zpráv. Nikdo necestuje,
nevíme, co se děje ve světě, ba ani v sousedních obcích. Uh. Brod je bombardován lehkými,
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ale velmi účinnými bombami. Také Nezdenice jsou bombardovány asi 50 pumami malé ráže,
neboť v rámečku je divisní německé velitelství. Šíří se poplašné pověsti o chystané evakuaci
obce. I ti rozvážnější počínají podléhat psychose a hrabou si potají kryty, nevědouce dosud, že
daleko bezpečnější je třeba malý sklep pod chalupou.
Uh. Brod je bombardován téměř denně. Škody jsou značné na oknech, střechách a celých
domech. Lidé se stěhují ráno do Vinohradů a večer zpět i s dětmi. Z obchodů jsou v provozu
jen ty, které mají zboží, odvážný personál a jsou nepoškozeny.

Tragický den.
19. duben byl pro Šumice tragický. Obcí projelo ráno voj. osobní auto s velitelem divise.
Naproti mlýna byla na silnici položena silná deska s natlučenými hřeby. Auto bylo
poškozeno, pasažérům se nestalo nic. Hned před polednem byli bubnem svoláni všichni muži
od 14. do 60. roků a důstojník na návsi nařídil tato opatření:
1. Zákaz shlukování a nočního vycházení. 2. Zostření noční hlídkové služby. 3. Noční
hlídka je zodpovědna za sabotážní činy v obci. Kromě toho důstojník vyhlásil zvláštní rozkaz
svého velitele – generála: Nevypátrá-li se viník během hodiny, nejeden dům v Šumicích lehne
popelem. Poněvadž se viník nepřihlásil, zapálili něm. vojáci 5 domů naproti mlýna. Vyhořeli:
Frant. Kudela, Frant. Šidlo, Tomáš Vaculín, Karel Pranica, Stan. Dvořáček. Majitelé měli 5
minut času vynésti nejcennější věci. Nikdo cizí jim při tom nesměl pomáhati. Vojáci nanosili
dovnitř slámy a polili ji petrolejem a benzinem. Požár nesměl býti hašen. Lidé hasili teprve po
odchodu vojáků, dalo se však zachrániti již málo. Čin vyvolal pobouření a účast s postiženými
– nevinnými lidmi. Den ubíhá za dnem, lidé přecházejí od domu k domu, rokují v hloučcích,
obchodují s vojáky. 26. dubna Rusové ostřelují Nivnici a Brod a bombardují tyto obce. Od
svítání drnčí všechna okna ve školní budově. Zvědavci z vyhlídky „Pod vinohrady“ pozorují
neobvyklé divadlo. Pekelný koncert letadel, kulometů, děl od Nivnice, protiletadlových
baterií okolo Nezdenic a Šumic. Nálada vojáků je stísněná. U Maďarů všeobecně kapitulační,
u Němců hrůza před neblahým ukončením se všemi následky a snahou, oddálit nepříznivý
osud. Toho dne byl dobyt Uh. Brod urmádou maršála Malinovského.
Další dny prožívají občané ve sklepích, nikdo se neodvažuje vyjíti, neboť zuří
dělostřelecké souboje a kulometná palba okolo vsi. Šrapnely se trhají přímo nad domy. 28.
dubna byl zasažen domek Martina Volaříka uprostřed návsi. 29. dubna dostává zásah chalupa
paní Chromkové naproti školy, okna ve škole se sypou. V ten den byla usmrcena tetička
Brumovská granátem. Dopadl na dvůr zrovna, když nabírala vodu u studny.

Němci utíkají
30. dubna okolo 9. hod. večer začaly se ozývati klapačky signálního přístroje a
odcvakávaly morseovými značkami zprávy vojákům v posicích. Kulomety a děla pálily ze
všech hlavní v samé vsi. O půl 10 se baterie začaly soustřeďovati a zahájily ústup po blátivé
cestě k Rudicím. V 10 hodin byla ves opuštěna. Krycí palba v Šumicích a od Rudic potrvala
po celou noc a maskovala ústup. Teprve o ½ 4 ráno poslední 2 kulometné skupiny Němců
opustily kvapně svá stanoviště a prchly i s kulomety k Rudicím za ostatními. Mnozí muži
sledovali pohyby a odsuny nepřátel. Když byli jisti, že poslední německý voják opustil obec,
vyšel jistý Žampach před 5. hod. k rumunským posicím. Byl zadržen hlídkou a předveden
před velitele, kde dosvědčil před napřaženými pistolemi, že Němci vesnici opustili a že vojska
spojenců mohou klidně postoupiti dále. Rumunské přední stráže vykonaly pochůzku vesnicí a
pak už celá jednotka sestoupila do Šumic, polními cestami do Bánova a silnicí do Brodu.
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Osvobození Šumic.
1. května 1945 byly Šumice osvobozeny. Lidé vojáky radostně vítali, častovali kávou,
koláči, vejci, slivovicí. Rumunský důstojník potom vyprávěl, jaké měly Šumice štěstí. Kdyby
nebyl došel posel, považovali by vesnici za silně obsazenou něm. oddíly a pálili by na ni. V 8
hod. měla býti zahájena soustředěná dělostřelecká palba celé divise na obec, která by bývala
s povrchu smetena. Nezdenice se vzdaly na pokraji noci, Újezdec a Polichno hned večer,
zbývaly tedy Šumice jako domněle silně opevněná výspa, která chce co nejdéle vzdorovati.
Toho dne byl uveden v činnost předem připravený Národní výbor, který vydal toto
provolání: Dnešním dnem vstoupila naše obec v život nové Československé republiky. Aby
byla zachována souvislost dosavadního právního řádu se stavem novým, aby nenastaly
zmatky a upraveny byly veškeré nutnosti pro blaho občanů, nařizuje Národní výbor jako
vykonavatel obecních záležitostí následující: 1. Veškeré dosavadní zákony a nařízení,
zejména nařízení ruské branné moci a zákonné čsl. vlády musí býti respektovány. 2. Všechny
obecní resorty jsou řízeny Národním výborem. 3. Zakazuje se vyrovnávání sporů, vzniklých
z různých politických titulů. 4. Toto nařízení nabývá okamžité platnosti a končí po zavedení
normálního styku s úřady.
Členové: Jos. Lorenc, předseda, Lud. Kubáň, místopředseda, Dr. Alois Kadlec, Ignác
Zetka, Leopold John, Ludvík Lorenc, Fr. Tlach, Frant. Slíva.
Při osvobozování Šumic padli 4 Rumuni a 11 Němců, kteří byli pochováni na hřbitově
v rohu u márnice. Bez výkropu, bez obřadů naházeli nebožtíky na sebe, ztuhlé, zkroucené,
znetvořené a nakonec oloupené. Žádný neměl botů, i lepší oděv byl jim po smrti svlečen. A
byli prý to místní lidé, kteří hned po skončení dramatu prolezli kraj a obrali padlé bojovníky.

Svoboda a učitelstvo.
Tak byla naše obec současně s jinými osvobozena od německé hrůzovlády, lid zbaven
tyranie, mučení a vraždění počal volně dýchat u vědomí, že největší jeho nepřítel nemá už síly
na uskutečnění svého plánu: vyvraždit, vystěhovat nebo poněmčit celý český národ. My
učitelé si vážíme osvobození snad ze všech občanů nejvíce. To, co jsme prožili pod panstvím
smutně proslulého sudetského Němce K. H. Franka nebo říšského protektora R. Heydricha a
jimi dosazeného protektorátního ministra školství Em. Moravce, byla skutečná křížová cesta.
Za krutovlády těchto Němců byly dějiny našeho národa psány slzami, krví a potem. O utrpení
tisíců našich lidí, kteří trpěli v konc. Táborech, byli všemožnými způsoby týráni, mučeni a
vražděni, o utrpení studentů, všech mladých hochů a dívek, kteří byli zavlečeni do Říše, kde
museli pracovati na místech nejvíce ohrožených bombardováním, o vyhlazení Lidic, Ležáků –
o tom všem bude jistě napsáno dostatek knih. Já se chci zmíniti pouze o nařízeních ve škole.
Cílem nadřízených úřadů bylo odnárodniti mládež hned od vstupu do školy. Už od I. třídy
obecné museli se žáčci 4 hodiny týdně mluviti německy. Ve výšších třídách obecných a na
hlavní škole měla němčina předepsáno 8 hod., kdežto jazyk český pouze 4 hod. Při 35 žácích
tvoří se pro němčinu 2 skupiny, aby výsledky byly co nejlepší. Ve všech předmětech měla
býti probírána výchova k říšské myšlence. V roce 1944 přišel zem. insp. Rozhold s návrhem,
že některé předměty se budou vyučovati německy (na př. počty). Zeměpis byl omezen na 1
hod. týdně a smělo se probírati jen území Říše, při čemž všechna města, hory, řeky atd.
musely býti jmenovány dvojjazyčně. Dějepisu a literatuře se nesmělo vyučovati vůbec. Ve
škole všechny nápisy dvojjazyčné, na stěnách aspoň polovina obrazů německých, úřední
knihy dvojjazyčné, úřadování německé a na stěně tříd obraz největšího zločince všech dob –
A. Hitlera. Že pobyt v takovém prostředí nebyl příjemný, toť samozřejmé. K tomu stálé
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inspekce, nařízení za nařízením, výhrůžky K. H. Franka, Moravce, kursy němčiny, zkoušky
z němčiny atd. S jakým odporem byly pořádány oslavy zřízení protektorátu, narozenin Hitlera
a pod., to je těžko vypsati. Bohužel, našli se mnozí kolegové, kteří hodně podléhali tlaku a
všechna nařízení prováděli důsledně. Většina však byla těch, kteří dovedli sabotovali, třebas
se vydávali nebezpečí suspense, konc. tábora, z něhož se málokdo vrátil živ. Žádný stav nebyl
pod takovým útlakem a kontrolou jako učitelstvo, na němž lpělo znamení státní neužitečnosti
a nespolehlivosti. Bylo nutno vydržet a doufat a v té víře udržovati i občanstvo. Učitelstvo
z našeho okresu přineslo mnoho obětí. Zemřeli nebo byli popraveni z Brodu uč. Rychtalík,
Luhan, ze Strání říd.uč. Erban, z Květné říd. uč. Havelka, Lesák z Veletin, Rotrekl z Lačnova,
Janečka z Val. Příkaz, Vystrčil ze Slavičína aj. Jan Kundrata 2 roky vězněn v Buchenwaldu,
Bardonek suspendován.
9. května 1945 Německo kapitulovalo. Společnému úsilí SSSR, Anglie a Ameriky
podařilo se poraziti nepřemožitelnou armádu nacistického výplodu, který se nazýval Říše
Velkoněmecká. Konec útrapám války, konec naší germanisaci, konec světovládným snům
panského národa vyšší rasy. Nedovedeme to ještě ani pochopit, nedovedeme se náležitě ani
radovat, jsme dlouhým, strastiplným čekáním vyčerpáni, zakřiknuti. Neuvědomujeme si,
jakému osudu jsme unikli hlavně zásluhou hrdinné Rudé armády. Co nám Němci chystali, to
je nyní samé očekává. Pot a práce v rozbitém domově pod dozorem vítězných armád.

Pravidelné vyučování.
Po osvobození byly ve škole ubytovány ruské jednotky, které uvolnily školu až 15.
června, takže pravidelné vyučování bylo zahájeno až 20. června. Pobytem vojsk utrpěla malba
školních místností, mnohé pomůcky byly rozbity a zničeny.

Inspektorské komise.
V učitelském sboru nastaly četné změny. Odb. učitel Jan Kundrata vstoupil ihned po
osvobození Uh. Brodu do okr. nár. výboru jako kulturní referent. Po odchodu inspektorů na
dovolenou stal se předsedou inspektorské komise a po vytvoření okresní odborové rady
učitelské jejím předsedou. Odb. učitel Fr. Dočkal byl prozatím přidělen okr. šk. výboru v Uh.
Brodě na výpomoc. Odb. učitel Aleš Bosák nastoupil voj. službu v Chrudimi, odb. uč. Matěj
Švehlík voj. službu v Hodoníně a učitel Jan Bílý voj. službu v Uh. Brodě. Dne 19. června
nastoupila na obecné škole uč. čekatelka Božena Jindrová. Podle došlých směrnic je
vyučováno hlavně jazyku českému, dějepisu a zeměpisu. Okresní školské úřadovny byly
zrušeny. Inspektoři byli posláni na dovolenou. Jejich funkci převzali zatím jednak tajemníci
(administrativa), jednak okresní inspektorské komise, jejichž členy jsou odb. učitelé Jan
Kundrata, Vlad. Stojan a Jos. Chalupa.
Při okr. šk. výboře zřízena vyšetřovací komise, jejímž úkolem je zkoumati činnost
každého učitele, zvláště těch, kteří se za okupace provinili proti národní cti a pracovali pro
okupanty víc, než byli nuceni. Z našeho sboru byli vyšetřováni učitel Jos. Šustek3, a učitelka
Bl. Hrubanová, nic podstatného však proti nim neshledáno.

3

Poznámka J. Šustka v dolní části zápisu kroniky: „Největší křivda, která se mi stala! Za to, že jsem byl
přinucen vyučovat němčině, byl jsem bezpodstatně udán nepřítelem „kolegou“! Jos. Šustek
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Oslava osvobození.
V pondělí svatodušní uspořádal MNV za spoluúčasti školy, hasič. Sboru a jiných
korporací „Oslavu osvobození“. Žáci recitovali vhodné básně, kostelní sbor zazpíval 3
příležitostné sbory. Proslovy přednesli za školu Jar. Šebestík a Jos. Šustek (česky a rusky), za
občanstvo p. farář Kyselák, za has. Sbor Ludvík Lorenc, za ruskou armádu podpluk.
Titorenko.

Besídka.
12. července uspořádali žáci, vycházející ze školy, besídku na rozloučenou se školou,
k níž pozvali i své učitele. Program připravili sami. 17. července uspořádala škola besídku
s rodiči na ukončení školního roku. Byla hojně navštívena rodiči.

Ukončení šk. roku.
Školní rok 1944/45 byl ukončen 19. července. Velmi rušný na počátku, pod vrchním
dozorem zrádce Moravce, (který 5. května 1945 spáchal sebevraždu), klidný při ukončení.
Žákům byly přečteny známky. Vysvědčení a školní zprávy jim budou vydány později, až
dojdou objednané nové české tiskopisy.
V Šumicích dne 31. května 1946.

Petr Marek, zást. ředitele.
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Školní rok 1945-46.
Zahájení šk. roku
Školní rok 1945/46 byl zahájen 3. září 1945 společným shromážděním žactva, na němž
vzpomenuto obětí, jež musel český národ přinésti za znovudobytí své samostatnosti. Žákům
zdůrazněno, že zahajujeme po šestileté přestávce školní rok v osvobozené škole, v níž se
budou učiti pravdu, která jim za doby okupace v mnohých případech řečena býti nemohla,
v níž bude velká péče věnována jazyku mateřskému, který byl od okupantů zanedbáván,
opovrhován a nahrazován němčinou. Tento školní rok bude rokem pilné práce, aby žáci aspoň
částečně doplnili mezery ve vědomostech, vzniklé za doby okupace a války.

Počet tříd.
Na obecné škole bude vyučováno v 5 postupných třídách. Na měšť. škole ve 4 třídách, a
to v II., III., IV. a jedn. uč. kursu. První třída otevřena nebude, neboť do měšť. školy vstupují
žáci 6. šk. roku. Jedn. uč. kurs se zřizuje při všech měšť. školách a budou jej povinně
navštěvovati žáci, kteří s úspěchem vychodili IV. třídu měšť. školy, tedy budou choditi do
školy 9. školní rok.

Nedílné vyučování.
Na měšť. škole povoleno nedílné vyučování dopolední výnosem okr. šk. výboru v Uh.
Brodě ze dne 18. 10. 1945, čís. 1257/1/45.
Přidělení tříd na obecné škole: I. tř. Fr. Bárta, II. tř. Zd. Šebestíková, III. tř. Blanka
Hrubanová, IV. tř. Vlasta Janíková, V. tř. Drahomíra Ruličková.
Třídnictví na měšť. škole: II. tř. Lud. Beníčková, III. tř. Josef Šustek, IV. tř. Alois Gazdík,
kurs Jan Mihal. Římskokat. Náboženství vyučuje P. Ant. Kyselák, žen. ruč. pracím uč. dom.
nauk Anna Jančaříková. Stav žactva na počátku šk. roku.
Obecná škola

Měšťanská škola

Třída

Chlapců

Děvčat

Všech

Třída

Chlapců

Děvčat

Všech

I.

18

15

33

II.

22

20

42

II.

17

17

34

III.

15

27

42

III.

12

15

27

IV.

16

25

41

IV.

14

17

31

J. uč.
kurs

15

17

32

109

V.

14

19

33

75

83

158

68

89

157

Stav školní budovy.
Školní budova byla poškozena jednak pobytem vojsk ve škole, jednak bombardováním. O
prázdninách byly všechny školní místnosti vymalovány, dveře a lavice opraveny. Okna však
zůstala rozbita. Jejich zasklení naráželo s počátku na nedostatek skla, později na nedostatek
sklenářů, kteří nemohli velikou spoustu práce zvládnouti. Teprve v lednu p. Pöschl z Uh.
Brodu zasklil asi 80 okenních tabulí k spokojenosti učitelů i žáků, kteří mnohdy nemohli
zimou ve třídách vydržeti.

Učitelský sbor.
Dnem 1. září odcházejí z měšť. školy odb. učitel Jar. Šebestík na měšť. školu ve Frýdlantě
nad Moravicí, kde byl jmenován ředitelem školy, odb. uč. Matěj Švehlík na měšť. školu
v Luhačovicích, odb. učitelka Anna Kolbová na měšť. školu v Hrušovanech nad Jevišovkou,
uč. dom. nauk Vl. Řeháková na odbornou školu pro ženská povolání v Liberci. Nově byli
ustanovení: Odb. uč. Fr. Záhorovský, který byl pověřen správou školy, odb. uč. Alois Gazdík,
odb. učitelka Lud. Beníčková, učitel Jan Mihal a uč. dom. nauk Anna Jančaříková. Učitel Jos.
Šustek byl přidělen na měšť. školu pro vyučování ruštiny, na jeho místo ustanovena na ob.
školu učitelka Drahomíra Paličková. – Odb. učitel Fr. Záhorovský působil na zdejší škole
pouze do konce září, od 1. října byl ustanoven na měšť. škole v Luhačovicích. Odb. uč. Alois
Gazdík, rodák ze Suché Lozi, byl od 1. ledna ustanoven na měšť. škole v Luhačovicích.

Životopisy.
Ludmila Beníčková narodila se 5. července 1916 v4

v Rakousku.

Studovala na reál. gymnasiu v Uh. Brodě, kde v roce 1935 maturovala. Dále se
vzdělávala ve šk. roce 1935/36 na stát. ped. akademii v Brně, kde v červnu 1936 vykonala
zkoušku učit. dospělosti. Od 1. prosince 1937 působila jako uč. praktikantka na měšť. škole
v Uh. Brodě. V roce 1939 vykonala v Brně zkoušku uč. způsobilosti pro školy obecné. Od 1.
března 1942 působila jako výp. učitelka na ob. škole v Újezdci, od 1. září 1942 jako uč.
čekatelka na Výškovci – Chmelinci a později v Uh. Brodě. V roce 1943 vykonala v Brně
zkoušku uč. způsobilosti pro měšť. školy z II. odboru. Působila pak na hlavní škole v Uh.
Brodě a v Luhačovicích, odkud byla přidělena dne 1. září 1945 na zdejší měšť. školu.
Jan Mihal nar. se 18. srpna 1907 v Halenkovicích u Napajedel. Vychodil 4 třídy měšť.
školy v Napajedlích, studoval na uč. ústavě ve Sv. Janě pod Skalou, kde dne 11. 6. 1929 složil
zkoušku uč. dospělosti. Od 1. září 1929 působil jako výp. učitel ve Zlámanci. 1. října
nastoupil presenční voj. službu u pěš. Pluku 6 v Olomouci, kde sloužil do 23. března 1931.
Od 1. dubna 1931 byl ustanoven výpomocným učitelem na zdejší obecné škole, od 1. září
1932 působil po 3 roky na ob. škole v Bánově, načež byl jmenován správcem školy ve
Lhotce. Od 1. září 1945 byl ustanoven na zdejší měšť. škole. V listopadu vykonal v Brně
zkoušku uč. způsobilosti pro měšť. školy z I. odboru.
4

Údaj v kronice chybí.
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Anna Jančaříková *22. dubna 1917 v Nezdenicích. Vzdělávala se na odb. škole pro
ženská povolání v Uh. Brodě, pak na uč. ústavě v Olomouci – Řepčíně, kde dosáhla v červnu
1939 způsobilosti vyučovati žen. ruč. pracím na obecné škole. Jako výp. učitelka působila od
26. května 1942 na ob. škole v Hřivínově Újezdě. 1. června 1943 byla na téže škole
jmenována uč. čekatelkou dom. nauk. V září 1945 působila na ob. škole v Hradčovicích a od
1. října 1945 byla ustanovena na měšť. škole v Šumicích.
Drahomíra Ruličková *26. srpna 1914 v Praze. Studovala na reál. gymnasiu v Uh. Brodě,
kde v r. 1933 maturovala. Po soukromé přípravě vykonala v r. 1934 zkoušku uč. dospělosti na
uč. ústavě ve Val. Meziříčí. Od 1. září 1935 působila jako uč. praktikantka na ob. škole
v Těšově, od 1. prosince jako výp. učitelka v Suché Lozi, v Luhačovicích, ve Val.
Kloboukách, v Nezdenicích, Havřicích, Újezdci, Těšově, Březové, Šumicích, od 1. června
1942 jako uč. čekatelka na hlavní škole v Uh. Brodě, v Nivnici, pak na ob. škole
v Bohuslavicích, odkud dne 1. září 1945 přechází na zdejší obecnou školu.
Po odchodu odb. uč. Fr. Záhorovského koncem září nastoupil na jeho místo odb. uč. Petr
Marek, který byl výnosem okr. šk. výboru v Uh. Brodě ze dne 10. října 1945, čís. 1459/6/45
pověřen správou školy. Jmenovaný se narodil 25. června 1908 v Rybí, okr. Nový Jičín.
Navštěvoval 4 třídy měšť. školy v Novém Jičíně, studoval na uč. ústavě v Příboře, kde v r.
1927 maturoval. Od 1. října 1927 byl ustanoven uč. čekatelem v Prakšicích, po roce na ob.
škole v Březové. Od 1. září 1931 byl ustanoven na dívčí měšť. škole ve Val. Kloboukách., po
roce na měšť. škole ve Slavičíně. V roce 1934 vykonal zkoušku způsobilosti pro měšť. školy
z II. odboru. V letech 1936/37 a 1937/38 působil jako český učitel a lidovýchovný pracovník
mezi českými krajany v Bigaru v Rumunsku, pak se vrátil opět do Slavičína, kde působil do
konce září 1945.
Dnem 1. ledna byla na měšť. škole ustanovena odb. učitelka Libuše Marková podle § 5,
ods. 1 dekretu presidenta republiky ze dne 10. září 1945, čís. 74 Sb. Narodila se 28. ledna
1914 v Kroměříži. Studovala na ref. reál. gymnasiu v Uh. Brodě (5 tříd), po předběžné
zkoušce byla ve šk. roce 1930/31 přijata do II. roč. uč. ústavu v Štubnianských Teplicích, kde
r. 1933 maturovala. Od 1. září 1933 byla ustanovena výp. uč. ve Slavičíně, ale již 15. října
byla vyvázána. 3. listopadu nastoupila místo v Podhradí, okr. Topolčany. Dne 1. března 1934
byla převzata jako uč. čekatelka a působila na ob. škole v Šumicích, Bojkovicích, Uh. Brodě.
V dubnu 1938 vykonala odb. zkoušku z II. odboru a od 1. září téhož roku byla ustanovena zat.
odb. uč. na měšť. škole ve Slavičíně. Koncem října 1939 byla propuštěna ze školní služby
v důsledku provdání.

Dovolené.
Učitel Fr. Bárta obdržel 18. září zdravotní dovolenou pro poruchu nervů a rozedmu plic.
Učitelka Janíková převzala I. třídu, uč. Hrubanová vyučovala III. a IV. třídu společně. Tento
stav potrval do konce února, teprve 1. března byla ustanovena pro IV. tř. def. uč. dle §4 UZ
Jindřiška Ruličková. Nar. se 31. prosince 1910 v Kojetíně. Vzdělávala se na reálce
v Kroměříži, zkoušku uč. dospělosti vykonala jako externistka na uč. ústavě v Kroměříži v r.
1931. Od 6. listopadu 1931 byla ustanovena výp. učitelkou v Bystřici pod Lop., od 1. září
1932 uč. čekatelkou na obecné škole v Korytné, kde působila do konce února 1942, kdy byla
vyvázána ze školní služby v důsledku provdání. Dne 1. března 1946 byla podle § 5, odst. 1
dekretu presidenta republiky ze dne 10. 9. 1945, čís. 74 Sb znovu ustanovena v činné školní
službě na zdejší obecné škole.
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Fr. Bárta měl zdravotní dovolenou od 18. září 1945 do konce března 1946. Vlasta
Janíková dovolenou pro mateřství od 10. února do 10. května. Drah. Ruličková zdravotní od
1. dubna do konce května, Anna Jančaříková zdravotní od 15. (června) května do konce
června.

Oslavy.
14. září bylo důstojným způsobem vzpomenuto úmrtí presidenta Osvoboditele T. G.
Masaryka.
Oslava 28. října byla slavnostně uspořádána v sobotu 27. října za přítomnosti členů NV a
občanstva. Na pořadu byl slavnostní proslov (zástupce ředitele), dětské sbory (žáci měšť.
školy pod vedením uč. Mihala), básně a sborové recitace.
7. listopadu bylo vzpomenuto 28. výročí Říjnové revoluce v Rusku. O významu revoluce
promluvil zajímavě a žákům přístupně uč. Jos. Šustek. Zdůraznil, že bez ruské revoluce
nebylo by silného SSSR, nebylo by silné rudé armády a nebylo by naší svobody, protože
v této válce by nikdo jiný německé vetřelce neporazil a z naší republiky nevyhnal. Žáci
přednesli básně a zazpívali písně.
6. prosince uspořádána Mikulášská besídka s nadílkou. Žáci jednor. uč. kursu předvedli
dva výstupy, které nacvičil odb. učitel Alois Gazdík.
12. dubna vzpomenuto prvního výročí smrti F. D. Roosewelta. O jeho životě a činnosti
hlavně v druhé světové válce promluvil odb. učitel Jan Mihal.
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4. května byla uspořádána besídka, při níž byl zhodnocen význam pražského povstání pro
osvobození našeho národa od německé nadvlády. 9. května zúčastnili se žáci oslav. Dne
vítězství“, které uspořádala škola společně s národním výborem a všemi korporacemi.
Občanstvo svou velkou účastí v národních krojích dokázalo, že si je vědomo velikého
významu tohoto dne, kdy byl sražen na kolena národ, který chtěl ovládnouti celý svět a nám
připravoval úplné vyhlazení. Slavnost byl zahájena průvodem s hudbou vesnicí, pak byly před
pomníkem padlých proslovy, básně a zpěvy, načež večer taneční zábava.

Svátek matek.
19. května uspořádali žáci obou škol „Svátek matek“ na hřišti SK Šumice. Každý třídní
učitel pečlivě připravil se svou třídou čísla programu, děvčata měšť. školy napekly cukroví a
koláčky, byly obstarány uzenky, o občerstvení bylo postaráno. Za krásného počasí byl
uspořádán pestrý průvod s hudbou, na hřišti byl bohatý program, takže účinkující i diváci byli
v plné míře uspokojeni. Všichni žáci byli poděleni cukrovím a bonbony. Z čistého zisku bylo
odvedeno 2000 Kč místní ochraně matek a dětí.

Oslava nar. p. presid.
28. května bylo vzpomenuto 62. narozenin p. presidenta E. Beneše. V proslovu zástupce
ředitele byla zhodnocena práce tohoto velikého syna českého národa v první světové válce,
v první republice a hlavně v druhé světové válce. Žáci projevili svou lásku k p. presidentovi
básněmi a písněmi. Po vlastní oslavě vyslechli žáci slavnostní pořad školského rozhlasu.
7. března vzpomenuto důstojně narozenin presid. Osvoboditele T. G. Masaryka na
společné besídce pro všechny žáky. Vzpomínka, konaná po delší přestávce za doby okupace,
byla pečlivě připravena. V proslovech, básních a výstupech vyzněla láska našeho národa
k tomuto velikému muži, který se tolik zasloužil o národ a stát.
28. března bylo vzpomenuto 354. narozenin učitele národů J. A. Komenského.

Sběr odp. hmot.
Ve sběru odp. hmot se pokračuje podle nařízení min. školství a osvěty dále, neboť
nedostatek surovin toho vyžaduje. Nasbírané hmoty se neuskladňují ve škole, nýbrž nakládají
přímo na vůz a odvážejí do Brodu firmě Málek – národní správa. O odvoz se stará NV, který
byl okr. nár. výborem vyzván, aby při sběru odp. hmot byl všemožně nápomocen. Kromě odp.
hmot nasbírali žáci na podzim 75 kg šípků, 140 kg žaludů a 97 kg kaštanů. Šípky byly
odvedeny firmě Hromčík v Uh. Brodě, žaludy a kaštany lesní správě v Uh. Brodě pro krmení
zvěře.

Új. školní rada.
Új. školní rada má toto složení: Předseda Ludvík Lorenc, kovář. Členové ze zdejší obce:
Martin Šojdr, rolník a Ant. Gajdoš, zedník. Za učitelstvo Jos. Šustek a Fr. Bárta. Za obec
Nezdenice Lud. Šimoník, za Rudice Josef Surý.
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Okr. škol. inspektoři.
Okr. šk. inspektory byli jmenováni pro I. obvod p. Josef Mihola, který byl krátkou dobu
inspektorem na zdejším okrese na začátku okupace, pro II. obvod p. Josef Šimsa, tajemník
okr. šk. výboru na Vsetíně.

Týden dětské radosti.
Ve dnech 17. až 22. června byl nařízen „Týden dětské radosti“, ve kterém se mělo dětem
dokázati, že národ pečuje o jejich zdraví, výchovu i zábavu, současně se měl státi podnětem
k soustavnému zlepšování podmínek pro příznivý vývoj mládeže po stránce tělesné i duševní.
– V tomto týdnu podnikli žáci IV. třídy měšť. a jednor. uč. kursu výlet do Prahy, žáci II. a III.
tř. měšť., IV a V. obecné výlet do Trenčína. Nižší třídy obecné podnikly jednodenní výlety do
okolí. Na hřišti SK Šumice byl pořádán sportovní den, při kterém provedli žáci různé hry a
zápasy. Všem žákům bylo předvedeno několik krátkých filmů. Dne 19. června vyslecli
všichni žáci průběh volby p. presidenta E. Beneše.-

Čestné uznání.
V rámci této akce bylo vysláno 5 žáků z okresu k p. presidentovi E. Benešovi a k p.
ministru. Školství a osvěty Zd. Nejedlému. Naše měšť. škola se plně zúčastnila akce „Mládež
sobě a republice“, proto byl vyslán z naší školy do Prahy žák Václav Hřib z jedn. uč. kursu.
Přinesl z Prahy „Čestné uznání“ pro měšť. školu v Šumicích za vzorné plnění vlastního
školního programu, za ukázněné chování žactva a vynikající jeho píli, za výkony
dobrovolného pracovního družstva při škole, za sbírky pro kraje válkou postižené a jiné dobré
činy školní žákovské samosprávy. Čestné uznání toto potvrzuje, že žactvo vyznamenané
školy pochopilo heslo „Mládež sobě a republice a ve smyslu Masarykova odkazu chápe
svobodu národní a státní jako mravní závazek k svorné práci na výstavbě lidovědemokratické
republiky.
Ministr školství a osvěty
Zdeněk Nejedlý v. r.

Visitace.
Okr. školní inspektor Josef Mihola visitoval zdejší školy dne 17. října (IV. třídu obecnou
a jednor. uč. kurs při měšť. škole), 21. února (ve všech třídách a u všech učitelů), 27. dubna
(ve IV. a V. třídě obecné) a 14. června, kdy v učitelské konferenci sdělil svá pozorování a
udělil patřičné pokyny.

Ukončení škol. roku.
Školní rok 1945/46 byl ukončen 22. června 1946. Žákům rozdány školní zprávy a
vysvědčení. Propouštecí osvědčení bylo vydáno žákům jednor. uč. kursu a 3 žákům ze IV.
třídy měšť. školy, kteří chodili do školy 9. školní rok. Ostatní žáci IV. tř. měšť. jsou povinni
v příštím školním roce navštěvovati jednor. uč. kurs.
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Stav žactva na konci šk. roku.
Obecná škola

Měšťanská škola

Třída

Chlapců

Děvčat

Všech

Třída

Chlapců

Děvčat

Všech

I.

16

15

31

II.

22

20

42

II.

17

17

34

III.

15

28

43

III.

11

16

27

IV.

18

25

43

IV.

14

17

31

J. uč.
kurs

15

14

29

V.

19

14

33

Celkem

77

79

156

70

87

157

V Šumicích dne 20. srpna 1946.
Petr Marek,
zást. ředitele.
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Školní rok 1946-47.
Zahájení škol. roku.
Školní rok 1946/47 byl zahájen 2. září 1946. K shromážděným žákům promluvil zástupce
ředitele o důležitosti školní docházky, o významu vzdělání pro každého člena našeho malého
národa, o povinnosti každého občana pilně a poctivě pracovati na svém místě, abychom co
nejdříve nahradili škody napáchané okupanty a dočkali se lepších časů v drahé naší republice.

Stav žactva.
Stav žactva na počátku školního roku.
Obecná škola

Měšťanská škola

Třída

Chlapců

Děvčat

Všech

Třída

Chlapců

Děvčat

Všech

I.

12

17

29

I.a

31

-

31

II.

19

15

34

I.b

-

21

21

III.

15

17

32

III.

20

18

38

IV.

12

14

26

IV.

11

27

38

V.

14

18

32

J. uč.
kurs

13

23

36

Celkem

72

81

153

75

89

164

Počet tříd.
Na obecné škole bude vyučováno v 5 postupných třídách, na měšť. škole ve 4 postupných
třídách a pobočce při I. třídě, která byla povolena výnosem z. š. r. v Brně ze dne 21. 7. 1946,
čís. 70644/46.
Poněvadž na obecné škole nebyla ustanovena 1 učitelská síla, vyučovala učitelka Bl.
Hrubanová IV. a V. třídu společně do konce listopadu. Od 1. prosince byl ustanoven na
obecné škole učitel Cyril Piják z Havřic, který za měsíc odchází na své původní působiště a
na jeho místo v Šumicích nastupuje od 1. ledna učitel Vlad. Prager, který do té doby měl
zdravotní dovolenou. Pro nedostatek učeben mají II. a III. tř. obecná střídavé vyučování
polodenní.
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Nedílné vyučování.
Na měšťanské škole povoleno nedílné vyučování dopolední výnosem z. š. r. v Brně ze
dne 24. července 1946, č. 73290/46 – II/1.

Přidělení tříd.
Přidělení tříd na obecné škole: I. tř Zd. Šebestíková, II. tř. Frant. Bárta, III. tř. Jindř.
Ruličková, IV. tř. Bl. Hrubanová a V. tř. Vlad. Prager. Třídnictví na měšť. škole: I.a. Ant.
Mekysková, I.b Lib. Marková, III. Zdeňka Kováříková, IV. Jos. Zemánek, JUK Alois Černý.

Učitelský sbor.
Dnem 1. září odcházejí z obecné školy učitelky Vlasta Janíková na ob. školu v Uh. Brodě
a Drahomíra Ruličková na pomocnou školu v Ostravě. Z měšť. školy odcházejí odb. uč.
Ludmila Beníčková na měšť. školu v Uh. Brodě a odb. uč. Jan Michal na měšť. školu ve
Strání, kde byl pověřen správou školy.
Nově byli ustanoveni: Na měšť. škole učitelky Ant. Mekysková a Zd. Kováříková, odb.
uč. Alois Černý a učitel Josef Zemánek; na obecné škole od 1. ledna 1947 učitel Vlad. Prager.

Životopisy.
Odb. učitel Alois Černý nar. se 7. ledna 1917 ve Slavkově u Brna. Vzdělával se na ref.
reál. gymnasiu v Uh. Brodě, pak 1 rok na ped. akademii v Brně, kde v červnu 1937 vykonal
zkoušku učitelské dospělosti. V počáteční službě byl ustanoven jako výpomocný učitel
v Hošticích, okr. Vyškov od 22. října 1937. Dále působil na obecné škole v Ivanovicích, od 1.
září 1940 na měšť. škole v Nových Hvězdlicích, kde působil do konce května 1946. V dubnu
1941 vykonal zkoušku uč. způsobilosti pro měšť. školy z I. odboru. Od 1. června 1946 byl
ustanoven zat. odb. učitelem na měšť. škole v Nivnici, okr. Uh. Brod, od 1. září 1946 na
zdejší měšť. škole.
Učitel Josef Zemánek nar. se 20. května 1919 v Drslavicích, okr. Uh. Brod. Studoval na
ref. reál. gymnasiu v Uh. Brodě, pak jako externista 1 rok na uč. ústavě v Kroměříži, kde
v červnu 1935 maturoval. Učitelskou službu nastoupil jako uč. praktikant 1. listopadu 1939 na
obecné škole v Hradčovicích. Dále působil na obec. školách na Lopeníku a ve Vel. Ořechově,
od 1. dubna 1946 byl ustanoven na měšť. škole ve Vlčnově, 1. září 1946 nastoupil službu na
zdejší měšť. škole. V dubnu 1947 vykonal zkoušku uč. způsobilosti pro měšťanské školy z I.
odboru.
Učitelka Antonie Mekysková nar. se 2. dubna 1913 v Kroměříži. Studovala na uč. ústavě
v Kroměříži, kde v červnu 1934 vykonala zkoušku učitelské dospělosti. Učitelskou službu
nastoupila dne 1. září 1934 jako výpomocná učitelka na lud. škole v Hor. Merikovej na
Slovensku. Od 2. září 1935 byla ustanovena výp. učit. na obecné škole ve Vlachově Lhotě,
pak působila na obecných školách v Polichně a v Divnicích. Od 1. září 1946 byla přidělena na
zdejší měšť. školu. V dubnu 1947 vykonala v Brně zkoušku učit. způsobilosti pro měšť. školy
z I. odboru.
Učitelka Zdeňka Kováříková nar. se 15. května 1919 v Brně. Studovala na ref. reál.
gymnasiu v Uh. Brodě, pak 1 rok na ped. akademii v Brně, kde v červnu 1939 vykonala
zkoušku učitelské dospělosti. Po maturitě působila 2 roky jako asistentka v ordinaci svého
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otce MUDra Fr. Kováříka v Uh. Brodě. Učitelskou službu nastoupila jako učit. praktikantka
dne 1. dubna 1942 na obecné škole v Nivnici. Pak působila na obecných školách
v Luhačovicích, Havřicích, Šumicích, Vyškovci-Chmelinci, Vlčnově a Záhorovicích. Od 1.
září 1946 byla ustanovena na zdejší měšťanské škole.
Učitel Vladimír Prager nar. se 22. listopadu 1909 ve Vlachovicích. Vzdělával se na
obecné škole ve Vlachovicích, pak na ref. reál. gymnasiu v Uh. Brodě, kde v červnu 1928
maturoval. Pak navštěvoval IV. ročník učit. ústavu v Kroměříži, kde v červnu 1929 vykonal
zkoušku učitelské dospělosti. První učitelské místo nastoupil 1. září 1929 na obecné škole ve
Strání. Po třech měsících byl přeložen na obec. školu ve Vlčnově, kde působil do konce škol.
roku 1937/38. Od 1. září 1938 byl přidělen na obecnou školu v Havřicích, kde působil do
konce prosince 1946. Od 1. ledna 1947 byl přidělen na zdejší obecnou školu.

Oslavy: Úmrtí T. G. M.
Úmrtí přes. Osvoboditele T. G. Masaryka bylo vzpomenuto vhodnou školní oslavou dne
14. září 1946. V proslovu zástupce ředitele byly zhodnoceny nehynoucí zásluhy tohoto
velkého muže o náš národ a vlast, byly vyzdviženy jeho myšlenky, kterými se hlavně v dnešní
poválečné době musíme říditi, abychom překonali všechny těžkosti a vedli národ do šťastné
budoucnosti. Žáci obou škol přednesli vhodné básně a předvedli výstupy.

28. říjen.
Svátek 28. října byl ve škole oslaven školní slavností dne 26. října. 28. října zúčastnili se
žáci veřejných oslav v obcích, pořádaných místními národními výbory.
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Divadlo „Kouzelné kladivo“.
V rámci oslav sehráli žáci obou škol ve dnech 26., 27. a 28. října vlasteneckou divdelní
hru „Kouzelné kladivo“, k tomuto dni velmi přiléhavou. Divadlo nacvičila učitelka Ant.
Mekysková za výpomoci odb. učitelky Libuše Markové a učitele Josefa Zemánka. Čistý
výtěžek 4 933 Kč byl věnován na zakoupení psacího stroje pro žáky.

Říjnová revol.
8. listopadu vzpomenuto výročí Říjnové revoluce v Rusku společnou oslavou pro obě
školy.

Mikuláš.
6. prosince uspořádali žáci obecné školy „Mikulášskou besídku“ s nadílkou pro žáky
obou škol. Z výtěžku byly koupeny knihy do žákovské knihovny.

7. březen.
7. března bylo vzpomenuto důstojnou oslavou 97. narozenin presidenta Osvoboditele T.
G. Masaryka.

Divadlo „Čarov. proutek“.
Ve dnech 29. a 30. března sehráli žáci obou škol vlasteneckou divadelní hru „Čarovný
proutek“, která návštěvníky nabádala k obětavé práci pro národ, zdůraznila jednotu a shodu
všech občanů a dětem i dospělým se velmi líbila. Divadlo nacvičila učitelka Ant. Mekysková.
13. dubna bylo toto divadlo sehráno s velkým úspěchem v Nezdenicích.
Čistého výtěžku 5 238 Kčs bylo použito k zakoupení obrazů obou p. presidentů do tříd,
zbytek věnován zčásti na druhý psací stroj pro žáky, zčásti na zakoupení projektoru na úzký
film.

Den míru.
11. května učastnili se žáci s učitelským sborem oslav výročí „Dne míru“, které byly
uspořádány MNV za spoluúčasti všech korporací. Pestrý průvod krojovaných dětí i mládeže,
ve kterém byly neseny přiléhavé standardy, prošel s hudbou celou vesnicí a odebral se na
sportovní hřiště, kde občané vyslechli proslov, recitace a zpěvy k tomuto dni.

Svátek matek.
Pak následovaly dětské radovánky se Svátkem matek, při kterých žáci obou škol pobavili
občanstvo recitacemi, zpěvem, výstupy a tanci. Občané svou hojnou účastí projevili zájem o
školní práci a byli zcela uspokojeni. Všichni žáci byli obdarováni uzenkou s rohlíkem.
Z čistého výtěžku 6 628 Kčs bylo odesláno 500 Kčs na pomoc Rumunsku, zbytek byl
věnován dětem na školní výlety.

Narozeniny p. presidenta.
63. narozeniny presidenta Budovatele Dr. Ed. Beneše byly oslaveny školní oslavou dne
28. května. Vhodně voleným proslovem odb. uč. Al. Černého a přiléhavými básněmi žáků
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byla zhodnocena celoživotní neúmorná práce našeho presidenta pro náš národ, bylo
vysloveno přání všech, aby nám ještě mnoho let zůstal zachován při zdraví, aby mohl zdárně
vyvésti národ z těžkých poválečných let do lepších příštích časů ve svobodné republice.
Děvčata z měšť. školy zazpívala dětské sbory. Pak bylo vyslechnuto rozhlasové vysílání
k tomuto dni.

Vyvařování.
Od 13. ledna do konce března vařilo se ve školní kuchyni kakao z daru Amer. Červeného
Kříže, a to pro 40 žáků denně. Za hrníček kakaa s rohlíkem platili žáci 2 Kčs, nemajetní
dostávali kakao zdarma.
Ministerstvo školství a osvěty věnovalo na vyvařování pro přespolní žáky 7 000 Kčs.
Z tohoto daru byly prodávány přespolním dětem v měsících dubnu až červnu teplé
přesnídávky, polévky a někdy celé obědy.

Mimořádné odměny.
Za mimořádný pracovní výkon v roce 1946 obdrželi peněžité odměny Petr Marek 800
Kčs, Ant. Mekysková 500 Kčs a Zdeňka Kováříková 500 Kčs.

Příspěvek MNV
Místní národní výbor v Šumicích daroval na žádost ředitele školy zvláštní příspěvek
20.000 Kčs na zakoupení psacího stroje pro žáky, sporáku do školní kuchyně a projekčního
přístroje na úzký film.

Pomůcky.
Sbírky pomůcek byly v tomto školním roce obohaceny zakoupením 2 psacích strojů pro
žáky jedn. uč. kursu. Jeden stroj byl koupen za 8500 Kčs, druhý za 10.100 Kčs. Možností
maučiti se psáti na stroji byli žáci maší měšť. školy postaveni na úroveň žáků jiných měšť.
škol, ke se tomuto předmětu vyučovalo mnohem dříve.

Projekční přístroj
Na návrh ředitele školy svolila új. školní rada k zakoupení projekčního přístroje na úzký
film, kterého bude použito k doplnění učiva všech předmětů, čímž se vyučování stane
názorným a odstraní se nedostatek pomůcek. Byl koupen zvukový přístroj značky Almo i
s příslušenstvím za 40.000 Kčs. První filmy byly promítnuty 20. a 23. června 1947.
Poněvadž v obci není kina, bude přístroje použito i k promítání filmů pro dospělé, čímž se
umožní výchova mládeže i občanstva filmem.

Visitace.
Okresní školní inspektor Josef Mihola visitoval zdejší školy dne 16. října (IV. tř. obecnou
a JUK), 3. prosince (ve všech třídách a u všech učitelů na měšť. škole), 29. března (všechny
třídy obecné školy) a 20. června, kdy v učitelské konferenci pojednal o vyučování
jednotlivých předmětů, sdělil své poznatky ze zdejších škol a projevil své uspokojení nad
svědomitým konáním povinností učitelského sboru.
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Výstavka.
14. a 15. června uspořádala obecná škola výstavu žákovských prací, ke které připojil
učitel Vl. Prager soubor reprodukcí obrazů J. Mařáka, M. Švábinského a J. Úprky.

Ukončení škol. roku.
Školní rok 1946/47 byl ukončen 28. června 1947. Ze školy propuštěna kromě žáků z jedn.
učeb. kursu 15 žáků z nižších tříd měšť. školy a 3 žáci z obecné školy po dokonané osmileté
školní docházce.

Stav žactva na konci škol. roku.
Stav žactva na konci škol. roku.
Obecná škola.

Měšťanská škola

Třída

Chlapců

Děvčat

Všech

Třída

Chlapců

Děvčat

Všech

I.

11

17

28

I.a

30

-

30

II.

19

15

34

I.b

-

22

22

III.

15

17

32

III.

20

17

37

IV.

12

14

26

IV.

11

25

36

V.

14

19

33

JUK

12

23

35

Celkem

71

82

153

73

87

160

V Šumicích dne 25. srpna 1947.

Petr Marek,
zást. řed.
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Školní rok 1947-48
Zahájení šk. roku.
Školní rok 1947/48 byl slavnostním způsobem zahájen 1. září 1947. Žáci byli poučeni o
důležitosti vzdělání, byli vybídnuti k celoroční pilné práci, byli seznámeni se svými právy a
povinnostmi. Vzpomenuto těch, kteří položili své životy ve druhé světové válce, abychom se
mohli ve škole vzdělávati v mateřském jazyku, vzpomenuto p. presidenta Dr. E. Beneše a
zazpívána státní hymna. Pravidelné vyučování začalo 2. září 1948.

Následky sucha.
Školní rok začínal v době, kdy rodiče žáků žili ve starostech a živobytí pro rodinu a
krmivo pro dobytek. Úroda obilí nebyla téměř žádná, tráva byla vypálena slunečním žárem,
vlivem katastrofálního sucha byla země úplně vypráhlá. V našem kraji nepršelo od měsíce
března do září, takže sklizeň veškerých plodin byla v naší obci minimální. Ve starostech o
dobytek utvořili hospodáři brigádu a jeli sušiti seno až na Šumavu.

Počet tříd.
Na obecné škole bude vyučováno v 5 postupných třídách, na měšť. škole ve 4 postupných
třídách a pobočce při I. třídě, která byla povolena výnosem zemské škol. rady v Brně ze dne
9. 7. 1947, č. 48631/47 – II/2. Pro nedostatek učeben bude míti II. a III. třída obecná střídavé
vyučování polodenní. Na měšť. škole bude opět nedílné vyučování dopolední, které bylo
povoleno výnosem zem. šk. rady v Brně ze dne 16. 7. 1947, čís. 51200/47-II/1.

Stav žactva.
Počet žáků na počátku škol. roku.
Obecná škola:

Měšťanská škola:

Třída

Chlapců

Děvč.

Všech

Třída

Chlapců

Děvč.

Všech

I.

15

24

39

I.a

25

-

25

II.

11

16

27

I.b

-

26

26

III.

19

14

33

III.

21

21

42

IV.

14

17

31

IV.

18

13

31

V.

12

12

24

JUK

9

20

29

Celkem

71

83

154

Celkem

73

80

153
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Učit. sbor.
Z měšť. školy odchází od 1. září odb. učitelka Ant. Mekysková, která byla na vlastní
žádost ustanovena v Ostravě-Radvanicích. Na uvolněné místo na měšť. škole byla ustanovena
učitelka Bl. Hrubanová z obecné školy. Na obecnou školu byla přidělena uč. čekatelka Vlasta
Zlinská. Po dvouměsíční zdravotní dovolené po operaci slepého střeva vzdává se dnem 31.
října školní služby učitelka Zd. Kováříková, provdaná Hrabalová.

Třídnictví.
Na obecné škole: I. tř. Vl. Prager, II. tř. Zd. Šebestíková, III. tř. Fr. Bárta, IV. tř. Jind.
Ruličková, V. tř. Vlasta Zlinská.
Třídnictví na měšť. škole: I.a Al. Černý, I.b Bl. Hrubanová, II. Lib. Marková, IV. Zd.
Kováříková, JUK Josef Zemánek. Učitelka Zd. Kováříková obdržela po operaci slepého
střeva dvouměsíční zdravotní dovolenou. Třídnictví na tuto dobu převzal ve IV. třídě učitel
Jos. Šustek, vyučovací hodiny na ni připadající byly rozděleny mezi ostatní členy učit. sboru.
Uč. Kováříková se však následkem provdání vzdala dnem 31. října školní služby. Pro
nedostatek učitelů byly spojeny třídy I.a a I.b, kterýžto stav potrval do konce školního roku.
V I. tř. bylo 51 žáků, čímž výsledky ve vyučování utrpěly.

Oslavy besídky.
Škola, vědoma si svého poslání, určeného jí v rámci výchovy a osvěty národa, chopila se
každé příležitosti, aby žactvu vyzvedla významné události, které utvářely národní charakter a
měly vliv na národní dějiny.

14. září - + T. G. M.
Hned na počátku škol. roku, kdy žáci začínají svou práci, bylo 14. září vzpomenuto
našeho největšího muže – presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka. Celý ráz vzpomínky měl
ukázati vzor dokonalého občana a pracovníka, jehož příkladem by se měl říditi každý český
žák. Vzpomínková slavnost byla zahájena proslovem ředitele školy, následovaly recitace a
zpěvy a vzpomínka byla zakončena pásmem z posledních dnů života T. G. Masaryka.

28. říjen
Opravdovou školní slavností byla oslava 28. října, dne našeho národního svátku.
Samosprávy tříd za vedení tříd. učitelů přímo soutěžily v nácviku nejlepších čísel k této
oslavě. Vybraná čísla, básně a zpěvy doplnil krásný projev učitelky Bl. Hrubanové, jímž
vysvětlila význam 28. října pro náš národ.

Říjnová revoluce
K slavnosti 28. října druží se oslava výročí ruské Říjnové revoluce, jíž se zrodil mocný
slovanský stát SSSR, ke kterému jsme dnes silně poutáni bratrskou družbou. Tohoto
významného dne bylo vzpomenuto školní oslavou, na níž pronesl vysoce procítěný projev uč.
ruštiny Jos. Šustek, věrný propagátor přátelství a lásky k SSSR. Ruské písně, zazpívané
žákovským sborem měšť. školy, dodaly oslavě zvláštního rázu.
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7.březen.
7. březen, den narozenin pres. Osvoboditele, byl vzpomenut přiměřeně věku školních
dětí. Oslava byla zahájena pásmem, které líčila život v březnu r. 1850 u Masaryků, první léta
mladého Tomáše, jeho studia a přípravu pro vědecký a politický život. Milé básničky a
slovácké písně přenesly všechny přítomné do doby mládí velkého presidenta. Mocným
dojetím působily vzpomínky ministra zahraničí Jana Masaryka, které sdělil žákům ve školním
rozhlase.

Bitva u Sokolova.
Na 8. března připadla vzpomínka na slavnou bitvu u Sokolova, v níž se po prvé
vyznamenaly vynikající měrou české jednotky po boku hrdinné Rudé armády. Vzpomenuto
hrdiny Sov. svazu kap. Jaroše a přečteny úryvky z knihy líčící boje a cestu Svobody armády
z Ruska do Prahy.

9.květen.
Významné události z května 1945 byly patřičně zhodnoceny v krásné školní oslavě, jíž se
celá škola zavázala pokračovati v šlépějích těch, kteří svou prací i životy tyto události
připravili. Celou dobu národní poroby, bojů našich vojáků i pražského povstání promítlo
pásmo, pěkně přednesené žáky JUK a nacvičené odb. uč. Jos. Zemánkem. Žákovský sbor pod
vedením ředitele školy doplnil slavnost vlasteneckými písněmi.

Narozeniny p. presidenta.
64. narozeniny pres. Budovatele Dr. Ed. Beneše byly oslaveny pořadem, který se družil
k projevu odb. uč. Al. Černého, jenž přiléhavě a žactvu srozumitelně vysvětlil všechno, co
president Budovatel vykonal pro náš národ. Také tato slavnost byla zakončena poslechem
škol. rozhlasu.

Mikulášská besídka.
Škola připravila také několik akcí, jimiž zpestřila školní život a ukázala občanstvu
vyspělost a dovednost žactva. Tak byla uspořádána velmi povedená Mikulášská besídka,
kterou si připravili žáci za vedení tříd. učitelů. Program i nadílka pobavily přítomné. Chudí
žáci dostali dárky, které připravily žákyně za vedení odb. uč. A. Jančaříkové.

Divadlo „Hastrman“.
21. a 22. prosince sehráli žáci měšť. školy divadelní hru Hastrman, kterou velmi pečlivě
nacvičili odb. uč. Al. Černý a uč. Bl. Hrubanová. Herci podali velmi pěkný výkon, který byl
doplněn krásnou výpravou uč. Vlad. Pragra.

Divadlo „Zlatý pták.“
Divadlo Zlatý pták bylo sehráno 8. května odpoledne pro děti a večer pro dospělé.
Divadlo s velkou obětavostí nacvičili odb. učitelka Lib. Marková a odb. uč. Jos. Zemánek,
velmi pěknou scénu namaloval uč. Vl. Prager. Kus byl podán velmi pěkně, všichni herci se
plně zhostili svých rolí a občané byli stoprocentně spokojeni. Před večerním představením
promluvil k občanům ředitel školy o významu 9. května pro náš národ, při čemž je vyzval,
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aby nezapomínali na padlé Rumuny, kteří položili své životy za osvobození Šumic a
odpočívají na zdejším hřbitově.

Dětské radovánky.
V den 9. května uspořádaly děti obou škol na sportovním hřišti Dětské radovánky se
Svátkem matek. Pořad byl zahájen krojovaným průvodem vesnicí při reprodukované hudbě
z místního rozhlasu. Program na hřišti zahájil proslovem ředitel školy, který vyzval občany,
aby věnovali svým dětem větší péči a nastínil, co by měli v budoucnu pro děti vykonati. Hry
nejmenších žáků vystřídalo cvičení a tance žáků měšť. školy. Občanstvo bylo s vystoupením
velmi spokojeno a odměňovalo účinkující silným potleskem.

Jubilejní školský den.
Školní rok byl slavnostně zakončen Jubilejním školským dnem dne 26. června. Bohatý
program nemohl býti předveden na hřišti pro nepříznivé počasí, proto byla slavnost
uspořádána ve farní dvoraně, kde žáci ukázali rodičům a obecenstvu, co všechno dovedou.
Výstižný projev o připravované nové škole I. a II. stupně měl ředitel školy.

Nový ministr školství.
Po únorové krisi ve vládě, která nastala odstoupením ministrů strany národně socialistické
a lidové, byla sestavena předsedou vlády Klementem Gottwaldem nová vláda, ve které na
úřad ministra školství se vrátil prof. Dr. Zdeněk Nejedlý, aby po delší přestavce pokračoval se
svými spolupracovníky, oddanými lidové demokracii, v práci pro splnění velkých úkolů, které
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očekává od školské správy celý národ, v práci, kterou tak úspěšně započal po květnové
revoluci v roce 1945. Při nástupu do svého úřadu řekl ke svým podřízeným několik vážných
vět, vyzvedl nutnost vychovati novou inteligenci, které připadá odpovědný úkol při výchově
mládeže i dospělých. Uvádím jeho slova: „Řekl bych dnes na všechny strany a na všechny
adresy, aby si dnes každý dobře rozmyslil, co dělá. Nedovolíme v našem veřejném životě, aby
si někdo jen vzpomněl dělat to neb ono. Povedeme každého k odpovědnosti za to, co činí,
poněvadž jen tak můžeme do všeho uvést pořádek.“ Tato slova byla adresována i všemu
učitelstvu.

Vydání nového škol. zákona.
Ministr školství dokončil přípravné práce na novém školském zákoně, který byl vládou
odhlasován 21. dubna 1948 a nese název zákon Zd. Nejedlého. Dle nového školského zákona
budou děti 1. – 5. šk. roku navštěvovati školu národní (I. stupně), žáci 6. – 9. šk. roku šolu
střední (II. stupně). Ve věku, jenž je pro výchovu tak citlivý, budou všechny děti vyučovány
společně, teprve v 15ti letech bude mládež rozhodovati o svém budoucím povolání.

Změna okr. škol. insp.
Z rozhodnutí Akčního výboru zemské školní rady byl dán okr. škol. inspektor Jos. Mihola
začátkem března do výslužby. Podle rozhodnutí okresního akčního výboru učitelů a profesorů
v Uh. Brodě byl pověřen funkcí okr. škol. inspektora pro I. dohl. Obvod Frant. Horák, řídící
učitel v Bylnici.

Visitace škol.
Okr. šk. insp. Jos. Mihola visitoval obecnou školu 10. listopadu, měšť. školu 29. ledna a
3. března. Nový okr. šk. insp. Frant. Horák visitoval obecnou i měšť. školu 19. června t. r.

Úmrtí Dr. h. c. J. Masaryka
10. března nás opustil Dr. h. c. Jan Masaryk, ministr zahraničí. Odešel velký člověk, který
upřímně miloval lid a byl neméně upřímně všemi milován. Jeho životní úsměvný optimismus
dovedl vytvářet krásné, čisté prostředí lidského pochopení, dovedl vždy rozdávat povzbuzení
a víru v lepší zítřek. Tělesné pozůstatky Jana Masaryka byly uloženy 13. března vedle otce a
matky na lánský hřbitůvek. Nad jeho hrobem se sklání se smutkem i vděčností v srdci každý
Čech a Slovák a k nim se přidávají miliony lidí dobré vůle v celém světě, kteří v něm viděli
veúnavného bojovníka za porozumění a spolupráci mírumilovných národů.

Volby.
Dne 30. května byly provedeny volby do Národního shromáždění. Na návrh komunistické
strany Československa šly do voleb všechny strany Národní fronty se společnou jednotnou
kandidátkou, kromě které byly vydány ještě bílé lístky. V celé republice bylo odevzdáno
87,2% hlasů pro Národní frontu. V naší obci bylo odevzdáno pouze 12 bílých lístků.

Abdikace pres. Dr. E. Beneše.
7. června 1948 vzdal se svého úřadu president Budovatel Dr. E. Beneš. Ze stolce
presidentského odchází muž, který větší část svého života zasvětil práci pro vlast a národ a
dvakrát dopomohl svému národu dobýti samostatnosti. Před svým odchodem zaslal
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předsedovi vlády Klementu Gottwaldovi dopis dohoto znění: „Pane předsedo vlády, dne 4.
května t. r. oznámil jsem Vám svůj definitivní úmysl resignovat na presidentskou funkci.
Prodiskutovali jsme tehdy toto mé rozhodnutí v souvislosti s problémy celkové politické
situace, sdělil jsem Vám též, že také lékaři mi doporučují, abych vzal ohled na svůj dnešní
zdravotní stav. Odvolávaje se na tento náš rozhovor, prosím Vás, abyste oznámil Národnímu
shromáždění mé rozhodnutí a požádal je, aby vzalo laskavě na vědomí moji resignaci na
odpovědný úřad, jímž mne jednomyslně volbou dne 19. června 1946 poctilo. Děkuji mu za
jeho důvěru, děkuji za důvěru a lásku lidu, která mi byla vždy nesmírnou posilou a kterou
jsem se snažil nezklamat. Přeji všem svým drahým spoluobčanům, jejich odpovědným
zástupcům a jejich vládě, aby republika zůstala ušetřena všech pohrom, aby všichni žili a
pracovali v snášenlivosti, lásce a odpuštění, svobody přáli a svobody svědomitě užívali. Věřím
v dobrého genia našeho lidu a věřím v krásnou budoucnost naší drahé republiky.“

Volba přes. Kl. Gottwalda.
14. června sešlo se Národní shromáždění k slavnostní schůzi, aby zvolilo nového
presidenta republiky. Přítomnými poslanci byl třetím presidentem republiky zvolen
jednomyslně dosavadní předseda vlády Klement Gottwald.- Žáci vyslechli z rozhlasu průběh
volby.

Ukončení škol. roku.
Školní rok 1947/48 byl ukončen 28. června 1948. Žáci byli poučeni, jak se mají chovati o
prázdninách, byla jim rozdána vysvědčení a zapěna státní hymna. Propouštěcí vysvědčení
bylo vydáno žákům z jednor. uč. kursu, 10 žákům ze IV. třídy a 11 žákům z nižších tříd.
Podle předběžného zápisu bylo zapsáno do I. tř. obecné školy 36 žáků, do I. tř. měšťanské
školy 60 žáků, takže při této třídě bude zřízena pobočka.

V Šumicích dne 31. srpna 1948.
Petr Marek.
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Školní rok 1948-49.
Rozdělení správy škol.
Výnosem okr. šk. výboru v Uh. Brodě ze dne 30. 11. 1948, čís. 1648/1/48 bylo sděleno,
že ve smyslu výnosu ministerstva školství a osvěty ze dne 2. června 1948, čís. 211700 – II
odděluje zemská školní rada v Brně s platností od 1. září 1948 správu národní školy
v Šumicích od správy střední školy tamtéž a zřizuje při národní škole v Šumicích
systemisované místo def. ředitele výnosem ze dne 4. 11. 1948, čís. III/2 – 11712/2/48.
Správou národní školy byl pověřen učitel Jos. Šustek.

Zahájení škol. roku.
Školní rok 1948/49 byl na střední škole zahájen slavnostním způsobem dne 1. září 1948.
Do vyzdobené třídy se shromáždili žáci, zástupci új. školní rady, MNV a někteří rodiče.
K shromážděným promluvil ředitel školy, který zhodnotil význam nového školského zákona
pro mládež, vyzval žáky k poctivé a svědomité práci, rodiče pak požádal o spolupráci se
školou, aby se škola s rodiči navzájem ve výchově mládeže doplňovala. Pravidelné vyučování
začalo 2. září 1948.

Počet tříd.
Zemská školní rada svým výnosem ze dne 3. 8. 1948, č. III – 11712/1 – 1 stanovila, že se
v tomto šk. roce bude vyučovati v 5 třídách, a to ve 3 postupných, pobočce při I. třídě a JUK
při střední škole.

Stav žactva
Počet žáků na počátku škol. roku.
Třída

Chlap.

Děvč.

Všech

Ia

30

-

30

Ib

-

30

30

II.

21

25

46

III.

21

16

37

JUK

12

9

21

Celkem

84

80

164
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Třídnictví:
I.a a tř.

Anna Jančaříková, uč. dom. nauk

I.b tř.

Libuše Marková, odb. učitelka

II. tř.

Alois Černý, odb. učitel

III. tř.

Blanka Hrubanová, učitelka

JUK

Josef Zemánek, odb. učitel

Učit. sbor.
Dnem 1. září odchází ze střední školy učitel ruštiny Jos. Šustek, který byl pověřen
správou národní školy. Jako učitelka ruštiny byla na zdejší škole ustanovena dekretem ošv
v Uh. Brodě ze dne 29. 9. 1948, č. 1646/12/48 s platností od 1. září učitelka Hedvika
Těšíková ze Strání, která měla do 26. září zdravotní dovolenou. Jmenovaná nastoupila dne 27.
září, ale již dne 5. října znovu onemocněla, aby nebyla přítomna do konce roku 1948.
Počátkem roku 1949 nastoupila službu a učila do konce března. Začátkem dubna odjela
na léčení do zem. nemoc. v Brně a do konce škol. roku službu nenastoupila.
Od 1. prosince 1948 byl ustanoven dekretem ošv. v Uh. Brodě ze dne 1. 12. 1948, čís.
2117/18/48 jako učitel ruštiny učitel Jaromír Daněk, který doposud vyučoval ve Štítné n./Vl.

Životopisy nových učitelů.
Učitelka dom. nauk Hedvika Těšíková narodila se 22. února 1915 ve Vidoníně u Tišnova.
Studovala 2 roky na odb. škole ve Vel. Meziříčí, 2 roky na učit. ústavě tamtéž. Učitelské
dospělosti dosáhla 28. června 1934. V letech 1939-41 navštěvovala vysokou školu
pedagogickou v Brně. Dne 30. 4. 1947 vykonala zkoušku způsobilosti pro měšť. školy
z ruského jazyka. Učitelskou dráhu nastoupila 1. 12. 1937 na okrese tišnovském. Na zdejší
okres byla ustanovena od 1. 9. 1946 na měšť. škole ve Vlčnově. Od 1. dubna 1948 působila
na měšť. škole ve Strání a dnem 1. září 1948 byla ustanovena na zdejší škole.
Učitel Jaromír Daněk narodil se 21. února 1922 v Uh. Brodě. Studoval na reál. gymnasiu
v Uh. Brodě, kde v roce 1941 maturoval. V roce 1942 odjel na nucené práce do Říše.
Následujícího roku byl zatčen a vězněn ve Vídni, Simmeringu a Grazu do září 1944. Pak byl
nasazen na zákopové práce na maďarské hranici a v prosinci téhož roku utekl domů. Po
osvobození Uh. Brodu pomáhal při stavbě mostů a pak byl zaměstnán u fy Baťa jako
tlumočník na rozkaz ruského velitele. Výpomocným učitelem na obecné škole v Nedašově
byl ustanoven dekretem ošv v Uh. Brodě ze dne 22. 10. 1945, čís. 1464/45 od 15. 10. 1945.
V zimě 1945-46 navštěvoval kurs pro výpomocné učitele na VŠP v Ostravě a dne 17. 6. 1946
vykonal jako externista zkoušku uč. dospělosti na uč. ústavě ve Val. Meziříčí. Od 1. března
1946 působil na obecné škole v Bohuslavicích na Vláře, od 1. října 1948 na národní škole ve
Štítné, odkud přešel dne 1. prosince 1948 na zdejší školu.

Úmrtí přes. Dr. E. Beneše.
V pátek dne 3. září 1948 rozšířila se po naší vlasti smutná zpráva, že v 18.10 hod. zemřel
Dr. Ed. Beneš, druhý president republiky. Dr. Ed. Beneš odešel, skončiv svou práci. Po třicet
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let pracoval pro národ a stát od spolupracovníka T. G. Masaryka v prvním odboji, přes
vedoucího činitele naší zahraniční politiky až po funkci presidenta státu. S vděčností se sklání
celý národ před památkou muže, který ze všech svých nejlepších sil a svědomí, podle své
životní filosofie, věren svému kritickému realismu, svým humanitním zásadám, dovedl
v rozhodující chvíli zaujmouti vždy správné stanoviska a ukázati národu vždy správnou cestu
i v tak těžkých dobách, jaké vznikly po mnichovském rozhodnutí. Svou prací pro vlast a
národ postavil si v srdcích našeho lidu pomník nehynoucí. Všechen věrný lid vysoko oceňuje
jeho zásluhy v osvobozeneckém zápase v obou světových válkách a jeho jméno bude
vyslovovati vždy s úctou a vděčností.
Lidé v nepřehledných davech procházeli kolem rakve ve vile v Sezimově Ústí i
v Památníku Osvobození, aby se naposled poklonili památce velkého mrtvého, kterého pak 8.
září doprovodili na poslední cestě Prahou. Dne 10. září byla uložena rakev s tělesnými ostatky
druhého presidenta republiky do hrobky v zahradě u jeho vily v Sezimově Ústí.
V den pohřbu dne 8. září byla ve škole uspořádána vzpomínková tryzna, na níž o
životním díle druhého presidenta promluvil ředitel školy.

Výročí úmrtí přes. T. G. M.
14. září bylo vzpomenuto 11. výročí úmrtí presid. Osvoboditele T. G. Masaryka. K žákům
promluvil ředitel školy a žáci doplnili vzpomínku pásmem z jeho života a četbou výňatků
z jeho spisů.
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28. říjen.
Státní svátek 28. říjen byl oslaven školní akademií, na níž promluvil o významu dne odb.
uč. Jos. Zemánek. Další pořad tvořily básně, pásmo a sborové zpěvy. Doplněním oslav bylo
školní divadlo „Blaničtí rytíři“ s vlasteneckým námětem. Hra byla velmi dobře nacvičena,
pěkně podána a měla velký ohlas u obecenstva.
V den 28. října byla v obci uspořádána slavnost odhalení pomníku padlým v první a druhé
světové válce. Žáci se zúčastnili v hojném počtu průvodu a vybranými recitačními čísly
zpestřili program.

Narozeniny pres. Kl. Gottwalda.
Oslavu 52. narozenin presidenta Klementa Gottwalda uspořádala školní organisace. Život
a dílo p. presidenta zhodnotil předseda školní organisace a žáci jednotlivých tříd předvedli
vhodně vybraná čísla recitační a zpěvní. Oslava navázala na poslech slavnostního pořadu
z rozhlasu. Večer byla uspořádána oslava pro občanstvo, na které promluvil ředitel školy a
žáci přednesli básně.

Výročí úmrtí V. I. Lenina.
25. výročí úmrtí V. I. Lenina, zakladatele vědeckého socialismu a prvního vůdce Sov.
svazu, vzpomněl na společném shromáždění odb. uč. Alois Černý, který přístupnou formou
objasnil význam tohoto velikého muže pro pracující lid. Úryvky z jeho mládí přečetla žákyně
JUK.

Výročí únorov. událostí.
Na den 25. února byla připravena důstojná oslava 1. výročí vítězných únorových událostí
v roce 1948. Středem slavnosti byl poslech řeči předsedy vlády Ant. Zápotockého z rozhlasu.
Na slavnost byli pozváni členové školní rady a MNV.

Protialkoholní týden.
V rámci protialkoholního týdne od 7. 3. do 13. 3. 1949 navštívil školu oši Dr. Jan
Svoboda, který na shromáždění žáků důrazně promluvil o škodlivosti alkoholu pro lidský
organismus. Projev p. inspektora měl velký úspěch neboť většina žáků se dobrovolně
zavázala, že po celý rok nepožije alkoholu.

Divadlo „Poklad.“
Dne 9. a 10. dubna sehráli žáci div. hru „Poklad“. Tato působivá velikonoční hra se
občanům velmi líbila a žáci svým výkonem ukázali, jak se připravují na veřejnou osvětovou
činnost na venkově. Před divadelním představením předvedl Dorost ČsČK pásmo, v němž
projevil touhu naší mládeže po udržení světového míru.

Den vítězství.
Den vítězství 9. května byl oslaven slavnostní akademií střední školy. Akademii zahájil
projevem ředitel školy, který vzpomněl současných mírových akcí k udržení světového míru.
První část pořadu byla věnována Dnu vítězství. V druhé části žáci předvedli pestrý program
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z básní, zpěvů, tanců a veselých výstupů. Akademie měla veliký úspěch, neboť podobný
podnik šumická veřejnost ještě neviděla.

Meziokresní soutěž.
Jarní měsíce ve škole byly úplně ve znamení intensivních příprav k velké meziokresní
soutěži žáků okresů Uh. Brod, Val. Klobouky, Trenčín a Nové Město n/V. Žáci soutěžili
v prospěchu, ve sběru, v recitaci, ve zpěvu, v lehké atletice a v odbíjené. Úsilí věnované těmto
soutěžím přineslo naší škole pěkné výsledky. Prospěch se celkově zlepšíl o 3%, ve sběru jsme
překročili plán (1 ½ kg měsíčně na žáka) o 40%. Krásných úspěchů jsme dosáhli na hřištích.
Družstvo chlapců II. třídy získalo v trojboji 1. místo na okrese, I. třída chlapců 4. místo a
družstvo chlapců JUK v odbíjené 3. místo na okrese. Také ve sborovém zpěvu se umístila
naše škola na čestném místě.

Dny mládeže.
Výsledky soutěže, které se zúčastnilo 35.000 žáků a 1100 učitelů, ukázali žáci obecenstvu
jednak při národopisných dnech v Luhačovicích 5. června a Trenč. Teplicích 6. června, dále
při slavnostní akademii v Uh. Brodě dne 11. června a konečně při manifestaci české a
slovenské mládeže 12. června v Uh. Brodě a 19. června v Trenčíně. Všechny tyto podniky
svým hodnotovým, pečlivě připraveným programem, bezvadně provedenými čísly zpěvními,
recitačními a tanečními byly krásnou ukázkou budovatelského úsilí mládeže a přesvědčily
občanstvo, že námaha žáků a učitelů nebyla marná. Společné vystoupení české a slovenské
mládeže vyjádřilo krásně československou vzájemnost a přispělo k vzájemnému poznání a
sbratření mládeže obou národů. Obecenstvo jistě ocenilo dobrou práci, která se zdařila
k radosti všech, kteří přiložili ruku k dílu. Úspěšné provedení těchto t. zv. Dnů mládeže. Bylo
jistě nejlepší odměnou iniciátoru tohoto velkého podniku, oši Dr. Janu Svobodovi, který nesl
za vše hlavní odpovědnost a přípravě věnoval nesčíslné množství hodin.

Školní výlety.
Odměnou za celoroční práci byly žákům výlety v druhé polovině června: I.a tř. Brno a
Mor. Kras., I.b tř. Výstava revol. Bojů v Praze, Karlštejn, II. a III. tř. Jeseníky, JUK jižní a
střední Čechy. Na tyto výlety bylo věnováno žákům z výtěžku školních podniků 5000 Kčs.
Výlety byly velkým přínosem žactvu pro poznání naší vlasti a zanechaly v žácích
nezapomenutelné dojmy pro celý život.

Školní zařízení.
Od firmy Jar. Najman v Brně bylo koupeno 21 dvousedadlových lavic trubkové
konstrukce do I. třídy, dále psací stůl a skříň do ředitelny a 4 učitelské stoly se žídlemi do tříd.
MŠVU darovalo škole 20.000 Kč na vybavení školní kuchyně. Z této subvence byly
koupeny do školní kuchyně 2 jídelní stoly, 16 židlí, umývací stůl, nádobí a elektrická trouba.
Od firmy Jos. Bartoš v Malíně byla koupena rozhlasová ústředna s reproduktory do 5 tříd
a do sborovny za cenu 26.000 Kčs. Instalace byla provedena o prázdninách. Radio Melodic za
13.000 Kč bylo koupeno od závodu Elektra v Uh. Brodě.

134

Inspekce.
28. ledna visitoval zdejší učitele ruštiny zem. inspektor ruštiny Cyril Nemeškal. Byl
přítomen v I.b třídě u učitele Jar. Daňka a v JUK u učitelky Hed. Těšíkové.

Krajské zřízení.
Od 1. ledna 1949 vstoupilo v platnost krajské zřízení. Náš okres uherskobrodský, od
kterého ubyly obce nově zřízeného okresu valašskokloboučského, patří ke kraji
Gottwaldovskému. Při krajských národních výborech zřídily se dle vlád. nařízení ze dne 25.
ledna 1949 dnem 1. února 1949 školské, osvětové a tělovýchovné referáty, na které přešla
veškerá agenda zemské školní rady, která se současně ruší.

Zakončení škol. roku.
První úspěšný rok práce v nové škole byl ukončen krásnou slavností. Hlavním bodem byl
projev ministra školství Dr. Zdeňka Nejedlého, který byl vyslechnut z rozhlasu. K našim
žákům promluvil a výsledky jejich práce pochválil ředitel školy a předseda školní rady Lud.
Lorenc. Nejlepší žáci byli veřejně pochváleni a dáni za vzor. Vítězům soutěží byly uděleny
ceny a diplomy a poděkováno jim za úspěšnou representaci školy. Ředitel školy poděkoval
rovněž učitelům za pěknou spolupráci a vedení všech akcí, směřujících k zvýšení úrovně
školy.
Ze školy vystoupilo 20 žáků JUK, 1 žák ze III. třídy a 1 žákyně z 1.b třídy po dokonané
devítileté docházce. Po rozdání vysvědčení a zapění státní hymny byl školní rok 1948/49 dne
30. června ukončen.

Zápis žactva.
Dle zápisu dne 24. června bylo do I. třídy zapsáno 57 žáků, takže po prázdninách bude
pobočka při I. a II. třídě. Při nedostatku učeben bude vyučování ztíženo tím, že bude nutno
zavésti ve 2 třídách střídavé vyučování polodenní.
V Šumicích dne 31. srpna 1949
Petr Marek
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Školní rok 1949-50.
Zahájení škol. roku.
Školní rok 1949/50 byl slavnostně zahájen 1. září 1949. Do vyzdobené třídy shromáždili
se žáci, učitelé, zástupci újezdní školní rady a MNV. Po zazpívání 2 dětských sborů promluvil
k shromážděným ředitel školy, který mimo jiné zhodnotil kulturní práci žáků v minulém
školním roce, vyzvedl význam meziokresní soutěže, ocenil dosažené výsledky a vyzval žáky,
aby pokračovali v této záslužné práci i letos a snažili se dosáhnouti ještě lepších výsledků. –
K shromážděným promluvil dále předseda škol. rady Ludvík Lorenc, který vyzval žáky, aby
se dobře pro život učili, poslouchali a vážili si svých učitelů, šetřili školního majetku atd.
Zapěním dalších dětských sborů a státní hymny bylo slavnostní zahájení školního roku
ukončeno.

Počet tříd.
Dle dodatečného zápisu na začátku škol. roku je zapsáno 104 chl. a 97 děvč. Dle výnosu
okr. šk. výboru v Uh. Brodě ze dne 8. července 1949, čís. 302-22/6 – 49 bude vyučováno
tento školní rok ve 4 třídách postupných a pobočkách při I. a II. třídě, celkem tedy v 6 třídách.
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Stav žactva
Počet žáků:
Třída:

Chl.

Děvč.

Všech:

Třída:

Chl.

Děvč.

Všech:

I.a

17

11

28

II.b

-

27

27

I.b

14

19

33

III.

22

24

46

II.a

29

-

29

IV.

22

16

38

Vzhledem k nedostatku učeben budou míti I. třídy střídavé vyučování. I.a třída
s přespolními žáky dopoledne, I.b třída s místními žáky odpoledne. Třídnictví převzali:
I.a tř.

Jos. Zemánek,

II.b tř. Lib. Marková,

I.b tř.

Jar. Kováříková,

III. tř. Al. Černý,

II.a tř.

Jar. Daněk,

IV. tř. Bl. Hrubanová.

Učit. sbor.
V učitelském sboru proti lonskému roku nenastalo změn. Poněvadž přibyla jedna třída,
byla nově ustanovena Jarmila Kováříková, která vyučovala na odb. škole pro ženská povolání
v Uh. Brodě – Poněvadž koncem prosince odchází ze školní služby uč. Jar. Daněk, byl na
jeho místo přidělen od 1. února uč. Liboslav Švach ze střední školy chlapecké v Uh. Brodě.

Životopisy nových učitelů.
Jarmila Kováříková narodila se dne 4. března 1921 v Brně. Vzdělávala se na dvouleté
ženské odb. škole v Uh. Brodě (1936-38), pak rok v kursu šití šatů. V letech 1940-42
studovala na ústavě pro ženská povolání v Brně, kde 23. června 1942 vykonala zkoušku
dospělosti. Od 15. září 1942 byla ustanovena na městské odborné škole pro ženská povolání
v Uh. Brodě nejdříve jako kuratorní učitelka, po složení zkoušky způsobilosti od 1. září 1945
jako výpomocná učitelka a konečně od 1. října 1946 jako def. státní učitelka. Po reorganizaci
ZOŠŽP byla ustanovena od 1. září na zdejší střední škole.
Liboslav Švach nar. se 25. května 1916 ve Val. Kloboukách. Studoval na ref. reál.
gymnasiu v Uh. Brodě, kde v červnu 1936 maturoval. V roce 1937 složil zkoušku uč.
dospělosti jako externista na uč. ústavě v Kroměříži. Od 1. října 1937 do 31. března 1939
konal presenční vojenskou službu v Olomouci. Svou učitelskou dráhu započal 1. září 1939
jako učit. praktikant v Suché Lozi, kde byl 1. února 1940 jmenován výpomocným učitelem.
2 roky pracoval jako technický úředník a pak jako pomocný dělník v České zbrojovce
v Uh. Brodě. Od 1. září 1942 byl znovu ustanoven ve školní službě a působil na hlavní škole
v Uh. Brodě, na obecné v Újezdci, Luhačovicích, Těšově, obecné chl. v Uh. Brodě, střední
chlap. v Uh. Brodě, odkud byl 1. února 1950 přeložen na zdejší školu; v dubnu 1950 dokončil
zkoušku učit. způsobilosti pro střední školy před zkušební komisí v Brně z III. odboru.
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Od 1. prosince 1949 odchází ze zdejší školy uč. ruštiny Hedvika Těšíková, která byla
přeložena na střední školu v Bojkovicích.
Jako každoročně bylo i v tomto školním roce vzpomenuto všech významných událostí:

Oslavy.
Tak bylo 10. září vzpomenuto ve všech třídách 5. výročí osvobození Bulharska od
německých okupantů, 14. září byla uspořádána pietní vzpomínka k výročí úmrtí pres.
Osvoboditele T. G. Masaryka, 6. října vyslechlo žactvo pásmo k 5. výročí bojů u Dukly.

28. říjen.
K oslavě 28. října byla uspořádána slavnost, ku které byl program nacvičován celý měsíc
říjen, takže slavnost měla skutečně důstojný průběh. Všichni žáci se shromáždili ve
vyzdobené třídě, kde k nim o významu tohoto dne promluvil učitel Jar. Daněk, který
vhodným způsobem vysvětlil žákům nový význam 28. října, vyzvedl pracovní úsilí všech
pracujících k vybudování socialismu, vzpomněl 2LP a 5LP atd. Žáci přednesli vhodné básně,
dívčí sbor zazpíval 2 sbory, žáci IV. tř. přednesla pásmo, načež předseda ŽO shrnul práci,
kterou žáci vykonali lonský rok a vyhlásil závazky žáků pro tento školní rok. Školní slavnost
byla zapojena na rozhlasové pásmo, vysílané k oslavě 28. října.

Říjnová revol.
Významu Říjnové revoluce bylo vzpomenuto na společném shromáždění žáků dne 7.
listopadu. O významu Říjnové revoluce promluvil k žákům ředitel školy, načež žáci přednesli
vhodné básně, přečetli úryvky z knih a zazpívali ruské písně. Žáci účinkovali také při veřejné
oslavě dne 5. listopadu ve farní dvoraně, kde přednesli básně a zazpívali ruské písně.

Divadlo „Dvě Maričky“.
V rámci kulturní činnosti sehráli žáci divadlo „Dvě Maričky“ dne 12. listopadu pro děti a
13. listopadu pro dospělé. Hra byla výkonem herců i výpravou na vysoké úrovni a všem se
velmi líbila. O nácvik hry měla hlavní zásluhu uč. Bl. Hrubanová. Čistý výtěžek 4.600 Kčs
bude věnován žákům na školní výlety.

Dny čsl. – sov. přátelství.
Podzimní měsíce probíhaly ve znamení „Dnů čsl.-sov. přátelství“, ve kterých měl býti
proveden nábor členů do SČSP a zhodnocena důležitost našeho přátelství se SSSR. Škola se
zapojila do této akce 16. listopadu, kdy třídní učitelé promluvili ve svých třídách o významu
čsl.-sov. přátelství, žákům byly rozdány časopisy Svět sovětů, aby je předložili rodičům a
nabádali je ke vstupu do SČSP.

Narozeniny přes. republ.
23. listopadu byly oslaveny důstojnou oslavou narozeniny pres. Kl. Gottwalda. O životě a
díle p. presidenta promluvil ředitel školy, žáci přednesli vhodné básně a pěvecký sbor doplnil
oslavu dětskými sbory.
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SRPŠ
Aby školní mládež nezůstala pozadu za úsilím pracujících ve všech oborech, byla pro
žáky vyhlášena „Soutěž radostné práce“ (SRP), při které měli žáci soutěžiti v prospěchu a
budování (sběr, brigády atd.) Na naší škole se přihlásili do SRP všichni žáci ve všech třídách,
pustili se opravdu do poctivé práce ve škole i mimo školu a umístili se v I. polol. na prvém
místě v okrese.

Hubení myší
Teplé a dosti suché počasí přispělo k značnému rozmnožení myší, které dělaly na polích
značné škody. Žáci byli vyzváni k jejich hubení, což dělali při každé příležitosti. Dle hlášení
pohubili aspoň 2 000 myší, za což jim byla poskytnuta ONV odměna 170 Kčs.

Narozeniny gen. Stalina
21. prosince se dožil 70. let generalissimus J. V. Stalin. Narozeniny tohoto nejlepšího
přítele našeho národa byly oslaveny důstojnou oslavou na společném shromáždění žáků.
Kromě vhodně připraveného žákovského programu promluvil o životě a velkém díle J. V.
Stalina ředitel školy.

Odchod uč. J. Daňka.
Uč. Jar. Daněk dojížděl do zdejší školy z Uh. Brodu, kde bydlil u svých rodičů. Aby mohl
dostati v Uh. Brodě řádný byt, musel býti zaměstnán v tomto městě. Zaslal KNV
v Gottwaldově prohlášení, že se vzdává učitelské služby, aby mohl nastoupiti do jiného
zaměstnání. Jeho prohlášení nabylo po 4 týdnech platnosti, takže 31. prosince se vzdal uč.
služby a nastoupil místo u stavebních závodů v Uh. Brodě.

Propagace hornictví.
Za účelem propagace hornictví a náboru žáků do tohoto opomíjeného zaměstnání
přednesli žáci IV. tř. do školního rozhlasu 20. ledna propagační pásmo o hornictví, které bylo
předneseno rovněž rodičům při schůzi SRPŠ, konané dne 12. února.
Chlapci měli 2 besedy s hornickými učni, jednu na zdejší škole, druhou v Uh. Brodě.
Výsledkem tohoto úsilí bylo, že 4 chlapci, kteří vycházejí ze školy, se přihlásili jako horničtí
učni. Jsou to: Václav Kubáň a Lud. Tlach ze Šumic, Jos. Volařík z Nezdenic a Jan Surý
z Rudic.

Narozeniny T. G. M.
7. března uplynulo 100 let od narození pres. Osvoboditele T. G. Masaryka. Žáci
shromážděni v jedné místnosti vyslechli rozhlasový projev min. školství Dr. Zd. Nejedlého.
Dle přípisu škol. referátu neměl býti připravován vlastní školní program.

Beseda s učnicemi.
21. března navštívily školu učnice n. p. Svit v Gottwaldově, které pohovořily s děvčaty
nejvyšších tříd o životě učnic v oborech, do kterých se dívky začlenily a velmi dobře se
osvědčily. Účelem návštěvy bylo přiměti vycházející dívky ke vstupu do učení v závodech.
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Sběr hlemýžďů.
Na jaře byli žáci vyzváni ke sběru hlemýžďů, jednak pro účely vývozní, jednak pro
rozšíření domácího konsumu. Žáci se zavázali sebrati 30 kg. Po zahájení sběru na začátku
května vyhlásila II.a třída mezitřídní soutěž, jejímž výsledkem bylo, že žáci naší školy
nasbírali celkem 135 kg hlemýžďů, které odnesli na hlemýžďářské družstvo do Prahy.
Vítězem byla II.a tř., která nasbírala 68 kg. Přesto, že ¼ zásilky nebyla proplacena, že
hlemýždi byli malí, obdrželi žáci za hlemýždě 1520 Kčs.

Oslavy 1. máje.
Oslav 1. máje v Uh. Brodě se zúčastnilo z naší školy 140 žáků za doprovodu všech
učitelů. Všichni byli zařazeni do manifestačního průvodu. Tentýž den zúčastnili se žáci
odpoledne manifestace ve zdejší obci k oslavě 5. výročí osvobození zdejší obce.

Meziokresní soutěž
Jako roku lonského probíhala i letos soutěž mezi čtyřmi pohraničními okresy, čímž byly
dále utužovány styky mezi mládeží naší a slovenskou. Soutěž byla zahájena hrou „ovčinec“
na národních školách a šachy na středních školách. Hráči šachu z naší školy dobře školu
representovali na šachové soutěži v Uh. Brodě dne 7. května t. r. Žák IV. tř. Fr. Vlk se stal
vítězem soutěže škol II. stupně a přinesl si vítězný pohár.

140

Divadlo „Zázrač. boty“.
Další částí soutěže byla divadelní žatva, které se naši žáci rovněž zúčastnili a sehráli
dětskou hru „Zázračné boty“. Divadlo bylo sehráno v Nezdenicích v sobotu 14. dubna pro
děti a v neděli 15. dubna pro dospělé. S přípravou scény nám velmi ochotně pomohl p. Ant.
Antoš, dlouholetý režisér v Nezdenicích. Hra se velmi líbila, v neděli byla bodována a
bodovací komisí byla herecky uznána za nejlepší ze všech her na okrese, takže jsme
v divadelní žatvě získali I. cenu, což bylo žáky naší školy přijato s velkým uspokojením.
Spolupráce pokračovala nácvikem lidových tanců, zpěvů a zvyků, které mládež našeho
okresu předvedla občanstvu 5. června v Luhačovicích, ze všech okresů pak 12. června v Uh.
Brodě. Nadšení, s kterým byl program obecenstvem přijat, bylo jistě nejlepší odměnou všem,
kdož se přičinili o znovuvzkříšení a pečlivé nacvičení zvyků a písní už mnohdy téměř
zapomenutých. Velká návštěva svědčila o tom, že občané mají o národopis zájem a bylo by
škoda, kdyby se v této vděčné práci nepokračovalo.

Ustavení SRPŠ
24. října byli rodiče žáků svoláni ke schůzi, na které se mělo rozhodnouti o ustavení
„Sdružení rodičů a přátel školy“. Poněvadž z 75 přítomných bylo 68 hlasů pro ustavení,
nabylo SRPŠ platnosti. Předsedou byl zvolen Jos. Juřeník, čís. 30. Během roku mělo SRPŠ 3
členské schůze, na kterých bylo prodebatováno vše, co rodiče zajímalo. Členové vypomohli
žákům při dětském divadle. V budoucnu může býti SRPŠ škole velmi dobrým pomocníkem.

Žákovská organisace.
V každé třídě byla zvolena žákovská organisace, pro školu pak společná ŽO, jejichž
členové měli býti učitelům nápomocni při zvládnutí jejich těžkého úkolu. Na počátku roku si
vytkla řadu úkolů, které však nestačila během roku zvládnouti, neboť vyvíjela málo činnosti.
Iniciátorem zde musel býti učitel. Bude-li ŽO řádně vedena, bude škole velmi prospěšná.
Vždyť už letos vykonala kus práce při sběru odpadových hmot, hlemýždů, při divadelní žatvě
apod.

Mírová resoluce.
V dubnu sešel se ve Stockholmu výbor „Obránců míru“, který se usnesl na t. zv. „Mírové
resoluci“, žádající bezpodmínečný zákaz atomové zbraně. Všechny národy světa byly
vyzvány, aby podepsaly tuto mírovou resoluci a tak dokázaly, že si přejí mír a za tento chtějí
všemožně bojovat. Naši žáci i učitelé podepsali resoluci manifestačně dne 15. května 1950.

Školská komise MNV.
Při reorganisaci MNV v květnu byla utvořena kulturní, osvětová a tělovýchovná komise,
jejímiž členy jsou: Lud. Kubáň, zed. polír – předseda,
Zd. Opluštil, poštmistr

Václ. Dvořáček, rolník

Jos. Jančář, zed. polír

Fr. Bárta, učitel

Jos. Juřeník,

St. Jančařík, stav. as.

"
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Petr Marek, řed. stř. šk.

A. Jančaříková, uč. dom n.

O prázdninách byly chodby a některé učebny vymalovány, okenní tabule byly
zakytovány a rámy oken nově natřeny.

V Šumicích dne 31. srpna 1950.
Petr Marek.
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Školní rok 1950-51.
Konference uč. v Praze.
Dne 6. a 7. července 1950 konala se v Praze ve Slovanském domě konference učitelů,
která se stala významnou událostí v životě naší školy. Zástupce KSČ poslanec Gustav Bareš
přednesl na konferenci závažný referát, jímž byly dány zásadní směrnice pro organisaci a
práci naší lidově demokr. školy v příštích letech. Dle usnesení konference bude v novém
školním roce základním rámcovým úkolem: Lépe učit, více a lépe naučit.

Aktiv učit. na Žítkové.
S referáty a usneseními na konferenci bylo učitelstvo našeho okresu seznámeno na
společném shromáždění, konaném ve dnech 28. a 29. srpna 1950 v nové školní budově na
Žítkové, aby učitelé byli předem připraveni na úkoly, které je očekávají v novém školním
roce.

Zahájení škol. roku.
Školní rok 1950/51 byl slavnostně zahájen 1. září 1950. Žáci se shromáždili před školní
budovou a pak v průvodu prošli velkou částí vesnice. Průvodu se zúčastnili i někteří rodiče a
školský referent MNV Lud. Kubáň. Žákům do průvodu hrál pochody místní rozhlas, sami
provolávali různá hesla. Po skončení průvodu shromáždili se ve vyzdobené třídě, kde k nim
promluvil o úkolech v novém školním roce ředitel školy a školský referent Lud. Kubáň, načež
vyslechli projev ministra školství Dr. Zd. Nejedlého. Po zapění státní hymny a Písně práce
bylo zahájení šk. roku ukončeno.
V den zahájení šk. roku navštívil zdejší školu oši Dr. Jan Svoboda a kulturní referent
ONV s. Buráň, kteří si prohlédli školu, jak je připravena k přivítání žáků v první den nového
škol. roku. Hosté pobyli na zdejší škole asi 20 minut a pak odjeli na další školu.

Stav žactva.
Dle dodatečného zápisu na začátku škol. roku je na zdejší škole 101 chlapců a 95 děvčat,
celkem 196 žáků. Dle výnosu škol. referátu ONV v Uh. Brodě ze dne 8/7 1950, čís. 302/50
bude vyučováno v tomto škol. roce ve 4 třídách postupných a pobočkách při I. a II. třídě.

Třídnictví
I.a tř.

13 chl. + 15 děv. = 28 žáků.

Tř. uč. Jos. Šustek

I.b tř.

14 chl. + 14 děv. = 28 ž.

Tř. uč. Jos. Blahůšek

II.a tř.

16 chl. + 13 děv. = 29 ž.

Tř. uč. Jos. Zemánek

II.b tř.

17 chl. + 11 děv. = 28 ž.

Tř. uč. Lib. Marková

III. tř.

24 ch. + 20 děv. = 44 ž.

Tř. uč. Lib. Švach
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IV. tř.

17 chl. + 22 děv. = 39 ž.

Tř. uč. Al. Černý

Vzhledem k nedostatku učeben bude míti I.b třída, do které jsou zařazeni žáci domácí,
vyučování odpoledne.

Učitel. sbor
Z učit. sboru odešla uč. Jarmila Kováříková, která si vyžádala studijní dovolenou
k dalšímu studiu v Praze, aby pak mohla vyučovati na sociálně zdravotní škole v Uh. Brodě.
Dále odešla uč. Bl. Hrubanová, která byla ustanovena ředitelkou národní školy. Dosavadní
ředitel nár. školy Jos. Šustek byl ustanoven na zdejší škole jako učitel ruštiny. Na místo učit.
Jar. Kováříkové byl na zdejší škole ustanoven odb. uč. Jos. Blahůšek ze střední školy
v Bojkovicích.
Jos. Blahůšek se narodil 1. března 1907 v Bojkovicích. Studoval na gymnasiu v Uh.
Brodě, pak na uč. ústavě v Prešově, kde v červnu 1931 vykonal zkoušku uč. dospělosti. Od 1.
9. 1931 působil na stát. lúd. Škole ve Zborově na Slovensku, po roce byl ustanoven na měšť.
škole v Kys. Nov. Městě, od 1. 9. 1934 na měšť. škole v Šaštíně, kde působil do 31. 1. 1939,
kdy byl dán k disposici zemi Moravskoslezské. Od 1. 2. 1939 byl ustanoven na měšť. škole
v Hovoranech, od 1. 9. 1945 na měšť. škole v Bojkovicích, odkud byl k 1. září 1950 přidělen
na zdejši školu.

Operativní plán
Pro celoroční práci školní i mimoškolní byl vypracován operativní plán dle vzoru, který
vypracovali v kraji na konferenci okr. školní inspektoři. Plán byl všemu učitelstvu i žactvu
vodítkem jejich práce, měsíčně byl kontrolován, zda předepsané úkoly byly splněny. Koncem
roku při jeho hodnocení bylo zjištěno, že úkolů jsme si stanovili mnoho a nemohly býti
všechny splněny, protože k nim přibyly nové, při sestavování plánu neznámé.

Nové učebnice
K zvládnutí všech úkolů ve škole dostali žáci a učitelé do rukou nové učebnice, na které
hlavně učitelé delší dobu toužebně čekali. Přesto, že téměř všechny učebnice jsou množstvím
látky přeplněny a jsou mnohdy psány formou žákům nepřístupnou, staly se učitelům
důležitým vodítkem při výkladu učiva a při ukládání úkolů žactvu, žákům pak důležitým
prostředkem vzdělání. Novými osnovami a učebnicemi byly dány základy k hluboké přeměně
obsahu školní práce, k přehodnocení učiva na podkladě vědecké ideologie marx-leninismu,
k uplatnění zásad socialistické pedagogiky v celém vyučovacím a výchovném procesu.

Oslavy a besídky
Jako každoročně bylo i v tomto škol. roce vzpomenuto výročí všech významných událostí
vhodnými oslavami a besídkami. Oslava 28. října byla uspořádána ve třídách, kde třídní
učitelé promluvili k 5. výročí znárodnění průmyslu, ke 4. výročí vyhlášení 2LP a k 2. výročí
vyhlášení 5LP. Výzdoba tříd a chodeb byla zaměřena k výročí znárodnění a k výsledkům
práce v pětiletce. – Na společném shromáždění všeho žactva bylo vzpomenuto výročí Říjnové
revoluce a zdůrazněn její význam pro pracující lid Sov. svazu i naší republiky. – Důstojným
způsobem byly oslaveny naroz. přes. republiky Klementa Gottwalda a general. J. V. Stalina,
rovněž bylo vzpomenuto výročí úmrtí V. J. Lenina.
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Dětské divadlo
6. a 7. ledna sehráli žáci zdejší školy ve farní dvoraně divadelní hru. „Malí čeští
Robinsoni“. Žáci svými pěknými hereckými výkony zcela uspokojili četné obecenstvo. Čistý
výtěžek 4.570 Kčs byl věnován potřebám žactva.

Sjezd obránců míru.
20. ledna 1951 zasedlo v Praze ve Vinohradské sokolovně 1500 delegátů, aby jménem
všeho pracujícího lidu řekli hlasitě do celého světa, že čsl. lid nechce novou válku a že proto
všechny jeho síly patří světové frontě boje za udržení míru. Naše škola se k tomuto
významnému sjezdu připojila tím, že ve výkladních skřiních byly vystaveny výkresy a
slohové úkoly žáků s mírovými náměty, ve všech třídách byly upraveny nástěnky, zaměřené
k těmto významným dnům. Do Prahy byl odeslán pozdravný telegram tohoto znění: Žáci
střední školy v Šumicích u Uh. Brodu zdraví I. sjezd obránců míru v Praze a slibují, že budou
ve škole pracovat tak, aby posilovali mírové hnutí a všechny akce směřující k míru, který je
jedinou tužbou mládeže, připravující se na budování vlasti.
11. března 1951 uspořádal odbor žen slavnostní schůzi ve farní dvoraně k Mezinárodníu
dni žen. Žáci naší školy vystoupili na této schůzi s vhodným programem zpěvním a
recitačním.
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1. máj
1. května zúčastnili se žáci i učitelský sbor manifestace v Uh. Brodě, která byla současně
radostnou přehlídkou výsledků budovatelské práce všech pracujících v závodech i JZD a
zároveň vyjádřením touhy všeho pracujícího lidu po udržení míru. Žáci s transparenty tvořili
špalír v Havřické ulici a provoláváním hesel zdravili pochodující v průvodu.

Pěvecká akademie
K oslavě Dne vítězství byla uspořádána 6. května ve farní dvoraně slavnostní akademie.
Akademii zahájil ředitel školy projevem, v němž vyzvedl zásluhy RA v naše osvobození a
zdůraznil význam osvobození. Další část akademie vyplnil jednak dětskými sbory pěvecký
kroužek žákyň pod vedením ředitele školy, jednak místní dechová hudba pod vedením Jos.
Stehlíčka. Akademie svým obsahem se velmi zdařila a měla u občanstva velký ohlas.

Nový školní řád
Na základě výnosu MŠVU z 30. 12. 1950, čís. 70000 – I. vstoupil dnem 1. února 1951
v platnost nový školní řád pro jednotné školy. Nový školní řád stanoví školnímu životu pevný
řád, bez něhož není úspěšné práce. Vytváří podmínky k povšechnému prohloubení uvědomělé
pracovní discipliny na školách a k soustavnému rozvíjení mravní výchovy podle zásad
socialistické morálky. O novém školním a zkušebním řádu vyslechli žáci dne 3. ledna
rozhlasový projev ministra školství Dr. Zd. Nejedlého, 16. ledna pak byli instruováni studenty
z gymnasia, kdy v čilé debatě byly objasněny zásady a výhody nového škol. řádu.

Žákovské knížky
16 základních pravidel chování mají žáci vytištěno v žákovských knížkách, které se nově
na školách zavádějí a mají přispěti k informování rodičů v práci a chování jejich dětí ve škole.
Naprosto srozumitelnými slovy je tu řečeno, co mají žáci dělati, aby z nich vyrůstali vzdělaní,
slušní, pořádní občané. – Naši žáci pak instruovali žactvo národních škol v Šumicích,
v Nezdenicích a v Rudicích.

Vstup do IV. čtvrtletí
Dne 20. dubna 1951 byl uspořádán slavnostní vstup do IV. čtvrtletí. Při reprodukované
hudbě prošel průvod všeho žactva vesnicí. Pak se žáci shromáždili v jedné učebně, kde k nim
promluvil ředitel školy, který zhodnotil dosavadní práci ve škole, vytkl její nedostatky a
vyzval žáky ke svědomité práci v posledním čtvrtletí, kdy se dá ještě mnohé dohnati a
zlepšiti.

Inspekce
25. dubna navštívil naši školu okr. šk. insp. Dr. Jan Svoboda, který se účastnil hlavně
vyučování ve IV. třídě. Vybídl žáky, aby se svědomitě připravovali na záverečné zkoušky, při
kterých před veřejností ukáží, čemu se ve škole naučili.
3. května navštívil zdejší školu krajský školní insp. Jan Bouška, který rovněž hovořil se
žáky IV. třídy o významu závěrečných zkoušek a o zařazení žáků do jednotlivých povolání.
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Závěrečné zkoušky.
Výnosem MŠVU z 15. 3. 1951, čís. 17345-II bylo stanoveno, že žáci IV. třídy střední
školy zakončují povinnou školní docházku závěrečnou zkouškou. Účelem závěrečné zkoušky
je zjistit, jaké úrovně uceleného základního vzdělání dosáhl žák v době své povinné školní
docházky, jaká je jeho povšechná rozumová a mravní vyspělost a jak ho škola připravila pro
budoucí povolání nebo pro další studium. Závěrečné zkoušky jsou písemné a ústní. Po
zkoušce se koná rozhovor se žákem a jeho rodiči, jehož účelem je doporučení zkušební
komise a zařazení žáka do některého povolání nebo do výběrové školy.

Zkušební komise
Pro závěrečné zkoušky byla ONV jmenována zkušební komise, jejímiž členy byli: Jos.
Tylich, ředitel nár. školy v Bánově- předseda; Petr Marek, řed. stř. školy; Al. Černý, tř. uč.
IV. třídy; Mir. Popek, zástupce V. refer. ONV, Marie Sluková z Havřic, zástupkyně ROH;
Lib. Čadová z Uh. Brodu, zástupkyně ČSM. Předsedové MNV ze Šumic Ant. Omelka,
z Nezdenic Vlad. Kolínek, z Rudic Prokop Valášek byli členy komise střídavě v době, kdy
zkoušku konali žáci z jejich obcí.
Písemné zkoušky byly konány 8. a 9. června, ústní 11. – 14. června. Zkouškám se
podrobilo 16 chlapců a 22 děvčat ze IV. třídy. Zkoušky i rozhovory, ke kterým byli zváni i
rodiče 19 žáků vycházejících z nižších tříd, probíhaly klidně a úspěšně. Podle ocenění
zkoušek všemi členy zkušební komise ukázali žáci po stránce vědomostní i politické vysokou
úroveň a práce učitelstva byla kladně zhodnocena. 9 chlapců a 3 děvč. Prospělo
s vyznamenáním a obdrželi při ukončení škol. roku čestné uznání a knižní odměnu. Ostatní
žáci prospěli. Na školy III. stupně byli doporučeni a přijati 2 chlapci a 5 děvčat, ostatní byli
zařazeni do různých povolání, která si dle možností vybrali. Pouze u 1 chlapce a 2 děvčat
nenastalo rozhodnutí, hlavně ze zdravotních důvodů.

SRPŠ
Členové SRPŠ byli řádně seznamováni se životem školy a s úkoly, před které byla škola
postavena. 8. října byly pořádány hovory s občany o škole, kde byli rodiče ředitelem školy
důkladně poučeni o úkolech dnešní školy, o vedení dětí k socialismu, o političnosti školy, o
boji proti propadání, o výchově dětí pro nový řád, novou socialistickou budoucnost. Současně
byli vyzváni, aby doma vychovávali děti stejným způsobem, aby v duších dětí nevznikal
chaos.- Schůzi byl přítomen oši Dr. Jan Svoboda.
Na schůzi dne 11. února byli rodiče seznámeni s novým školním a zkušebním řádem.
4. března byly pořádány hovory na thema: „Nová škola vesnici – vesnice škole“, při
kterých byla ředitelem školy, předsedou MNV a školským referentem kriticky a sebekriticky
zhodnocena činnost uč. sboru, členů MNV, masových organisací, pokud se týká péče o školu
i činnosti mimoškolní.
Dalších 5 schůzí v Šumicích i Rudicích, kam členové uč. sboru zajeli, bylo pořádáno za
účelem důkladného seznámení rodičů se závěrečnými zkouškami, hlavně s možnostmi
zařazení vycházejících žáků do jednotlivých zaměstnání.
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Změna školníka
Školnice Jos. Jančářová, která vykonávala službu na zdejší škole od r. 1940, vzdala se
dnem 31. října 1950 ze zdravotních důvodů své služby. MNV vypsal konkurs na uvolněné
místo. Z uchazečů byl MNV vybrán Jos. Jančář, zedník v Šumicích, který však nebyl
referátem práce uvolněn. Proto bylo toto místo přiděleno Jos. Krčovi ze Šumic, č. 212, jehož
pracovní schopnost pro poranění prstů je snížena o 40%, ale školnické práce může vykonávati
řádně. Jmenovaný nastoupil službu 1. prosince 1950.
Téhož dne nastoupila službu Marie Zetková ze Šumic, č. 110 jako neplně zaměstnaná
uklizečka, což bylo KNV schváleno.

Opravy na škole.
V listopadu 1950 sdělil řediteli školy a MNV p. Fr. Paták ze Šumic, č. 355, který je
zaměstnán na KNV, že by bylo možno provésti na škole opravy ve výši asi ½ milionu Kč
s podmínkou, že většina prací bude provedena v roce 1950. Ředitel školy a školský referent
Lud. Kubáň u vědomí významu této nabídky pro naši školu, zašli na stavební kombinát v Uh.
Brodě, který přes krátkost času slíbil opravy provésti. Předběžný rozpočet 593 000 Kčs byl
KNV schválen a částka povolena, takže začátkem prosince se začalo s opravami, do kterých
bylo zahrnuto: Výměna břidlicové krytiny na větší části budovy za tažky bobrovky, zavedení
vodovodu do všech místností školy, zřízení splachovacích záchodů, výměna všech oken a
dveří na záchodech, vykopání nové studny, výměna kamenné dlažby ve staré budově za
teraso, zřízení kabinetu pro střední školu v podkroví, rozbourání komínů na staré budově a
postavení nových, zřízení létacích dveří na chodbě. Během oprav bylo stav. Slukou navrženo
a p. Patákem schváleno zřízení sprchovny pro děti, pro kterou byla získána místnost
přeměnou v bytě ředitele školy. Dále byla naplánována stavba uhlárky a smetiště.
Je samozřejmé, že tyto práce nemohly býti v tak krátké době vykonány. Můžeme děkovati
hlavně p. Patákovi, že svým vlivem nám vymohl povolení pokračovati v pracích až do jejich
ukončení a současně se postaral o zvýšení povoleného obnosu na milion Kčs. Mírná zima
nám umožnila stále pokračovati v pracích, takže 23. dubna děti s radostí otáčely kohoutky, ze
kterých tekla voda. Do konce června byly všechny vnitřní práce skončeny, takže začátkem
prázdnin mohli prijíti malíři a natěrači, aby provedli své práce. Vymalovány byly všechny
místnosti, chodby i záchody, takže škola bude dokonale připravena k uvítání žáků v novém
školním roce. Celkový náklad opravy: 1 135 000 Kčs.

Ukončení škol. roku.
Školní rok 1950/51 byl ukončen slavnostním způsobem 30. června 1951 na shromáždění
žáků celé školy, na němž byla ředitelem školy zhodnocena celoroční práce žáků všech tříd a
31 žáků s vyznamenáním bylo odměněno knižními dary, zakoupenými z prostředků školy a
MNV. Po rozdání vysvědčení odebrali se žáci na hřiště „Na výpustě“, kde byl za přítomnosti
občanů proveden tělocvičný a sportovní program.

V Šumicích v srpnu 1951.
Petr Marek.
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Školní rok 1951-52.
Porady učit. sboru.
Dne 28. srpna 1951 schází se učitelský sbor do vzorně vymalované, vyčištěné školní
budovy, aby provedl hodnocení prázdninového studia a připravil vše potřebné k zahájení
nového školního roku.
O prázdninách všichni učitelé důkladně prostudovali usnesení ÚV-KSČ v učebnicích,
které stanoví, jak nutno učivo jednotlivých předmětů v učebnicích obsažené doplňovat,
kterým partiím nutno věnovati větší pozornost, aby žáci byli řádně vyučováni a vychováváni
v duchu marx-leninismu. – Dále učitelé prostudovali referáty ze VI. celostátní konference
školských pracovníků, hlavně referáty ministra dr. Zd. Nejedlého, Boh. Kujala a poslance
Gustava Bareše, které mají pro další učitelskou práci veliký význam. Hodnocení studia a
sdělování si zkušeností bylo prováděno po 4 dny dopoledne, odpoledne pak si upravovali
třídní učitelé své třídy, aby byly připraveny k slavnostnímu uvítání žáků 1. září 1951.

Zahájení škol. roku.
Školní rok 1951/52 byl slavnostně zahájen dne 1. září 1951. Tři dni byli občané místním
rozhlasem informováni o slavnostním bojovém nástupu školní mládeže a učitelstva do nové
školní práce a byli vyzváni, aby se zahájení škol. roku zúčastnili. Žáci se shromáždili ve
vyzdobené třídě a vyslechli projev zástupce ministra školství, věd a umění s. Pavláska. Pak
k žákům promluvil ředitel školy, který zhodnotil práci v minulém školním roce, vytkl její
chyby a nedostatky a vyzval žáky, aby se jich v tomto školním roce vyvarovali. Pak nastínil
úkoly pro nový školní rok, které jsou na školu kladeny a které musejí žáci i učitelé
stoprocentně plniti. Za MNV promluvil k žákům školský refer. Ludvík Kubáň, který hlavně
vyzval žáky, aby se dobře učili, aby šetřili školního nábytku a zařízení a slíbil od MNV
veškerou podporu školy.

Stav žactva.
Zdejší školu bude v tomto školním roce navštěvovati 104 chlapců a 94 děvčat, celkem
198 žáků. Dle přípisu škol. ref. ONV v Uh. Brodě ze dne 15. července bude vyučováno ve 4
třídách postupných a pobočkách při I. a II. třídě, celkem tedy v 6 třídách
I. A tř.

24 chl., 11 děv., celkem 35 žáků.

Třídní Al. Černý

I. B tř.

11 chl., 16 děv.,

"

27

"

"

L. Marková

II. A tř.

13 chl., 15 děv.,

"

28

"

"

Jos. Šustek

II. B tř.

12 chl., 16 děv.,

"

28

"

"

Jos. Blahůšek

III. tř.

25 chl., 17 děv.,

"

42

"

"

Jar. Valášek

IV. tř.

19 chl., 19 děv.,

"

38

"

"

Lib. Švach
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Pro nedostatek učeben bude míti I. B třída, do které jsou zařazeni žáci místní, vyučování
odpoledne.

Učitelský sbor.
Z učit. sboru odchází odb. uč. Jos. Zemánek, který byl přeložen na dívčí nár. školu v Uh.
Brodě. Na jeho místo nastoupil dnem 1. srpna odb. uč. Jar. Valášek ze střední školy
v Bojkovicích.
Jaroslav Valášek se nar. 24. ledna 1909 ve Zlobicích, okr. Kroměříž. Vzdělával se na
obecné škole ve Zlobicích, na měšť. škole a učitelském ústavě v Kroměříži, kde v červnu
1930 maturoval. Učitelskou dráhu nastoupil 1. září 1930 na okrese uherskobrodském a
působil v těchto obcích: St. Hrozenkov, Hradčovice, Častkov, Suchá Loz, Bánov, Bojkovice.
Od 1. srpna 1951 byl přeložen na zdejší školu, kam denně dojíždí z Bojkovic.

Oslavy, besídky.
Všechny důležité události v životě našeho národa odrážely se i v životě školy, kde jim
byla věnována máležitá pozornost. 15. října navštívil zdejší školu účastník III. světového
festivalu mládeže v Berlíně, který žáky informoval o svých zážitcích na festivalu, o životě
mládeže jiných národů, o společné úsilí mládeže všech národů za udržení světového míru.
7. listopadu byla uspořádána besídka k oslavě výročí Říjnové revoluce. Téhož dne večer
byla konána oslava pro občanstvo, jejíž program připravili žáci zdejší školy.
Narozeniny pres. republiky Kl. Gottwalda 23. listopadu a general. J. V. Stalina 21.
prosince byly oslaveny vhodně připravenými besídkami, uspořádanými jednak pro žactvo
dopoledne, jednak pro dospělé večer. Referáty ředitele školy a básněmi a pásmy žáků bylo
vyzdviženo vynikající životní dílo těchto velkých mužů za budování socialismu a za udržení
světového míru.
Výročí únorových událostí v r. 1948 bylo vzpomenuto na společném shromáždění žáků
dne 25. února. – 9. března uspořádala Rada žen ve farní dvoraně akademii k MDŽ. Před
naplněným sálem promluvila k přítomným s. Koktová z Uh. Brodu. Žáci národní a střední
školy pak přednesli svůj program, zaměřený jednak k boji za mír, jednak k Svátku matek.
Vhodně volený program silně zapůsobil na všechny přítomné, z nichž jistě každý si uvědomil
důležitost boje za udržení světového míru, takže akademie splnila svůj úkol stoprocentně.

Válka v Korei.
Válka v Korei trvá s celou svou krutostí dále. V březnu otřásla všemi mírumilovnými
lidmi zpráva, že interventi používají v Korei bakteriologických zbraní, což bylo vyšetřující
komisí nezvratně dokázáno. Aby se připojili k pracujícím na závodech, uspořádali žáci a
učitelé dne 28. března protestní shromáždění, na kterém bylo odsouzeno toto barbarské
počínání západních imperialistů v Korei, byla odeslána čsl. rozhlasu všemi žáky a učiteli
podepsaná protestní resoluce a uspořádána peněžitá sbírka na pomoc bojující Korei, která
vynesla 1800 Kčs.
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1.máj
Manifestace všech pracujících na 1. máje zúčastnili se žáci ze Šumic v Uh. Brodě, žáci
z Rudic a Nezdenic v Bojkovicích. Pionýři šli v průvodu, ostatní žáci na chodnících
pozdravovali pracující v průvodu provoláváním různých hesel. Před 1. májem shromáždili se
žáci dne 30. dubna na společném shromáždění, na kterém ředitel školy promluvil o významu
Svátku práce pro všechen pracující lid a zhodnotil předmájové závazky jednotlivých žáků i
celých tříd, kterými přispěl k budování naší vlasti a k udržení světového míru.

Divadlo „Syn pluku“.
30. dubna sehráli žáci zdejší školy výbornou divadelní hru „Syn pluku“ od Katajeva. Hru
nacvičili s. Černý a s. Jančaříková, scénu s velkou obětavostí pořídil s. Švach. Hra byla
vhodně volena tak, aby v předvečer výročí osvobození Šumic připomněla dětem i občanům
hrdinství sovětských vojáků, kterým účinně pomáhali i mladí chlapci, vedeni touhou pomoci
národu a vlasti při pronásledování nacistických vetřelců. Divadlo bylo dobře nacvičeno a žáci
se velmi dobře zhostili i těžkých úloh sovětských důstojníků. Námaha a obětavost herců i uč.
sboru nebyla však odměněna návštěvou dospělých občanů, kteří večer naplnili jen polovinu
sálu ve farní dvoraně. Čistý výtěžek 3 290 Kč byl věnován dětem na školní výlety.
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Pionýři.
Počet pionýrů od počátku škol. roku pěkně vzrůstal, chybou však bylo, že z řad ČSM
nebyli jmenováni vedoucí, takže do vánoc vedli jednotlivé oddíly třídní učitelé. Počátkem
ledna nastoupili jako vedoucí 4 studující z gymnasia: Jiří Bárta, Fr. Kudela, Fr. Lekeš a M.
Pavlíčková. Přes nedostatek zkušeností snažili se dobře plniti svůj úkol, hlavně připravovali
pionýry ke slibu, kteří složili první pionýři v naší obci dne 20. dubna 1952. Ke slibu bylo
připuštěno 72 pionýrů.
Na besídku, uspořádanou k této slavnostní události byli pozváni do farní dvorany žáci
z národní školy i rodiče, čímž byl zdůrazněn význam toho dne v životě žáků i celé školy. –
V náboru nových členů bylo pokračováno, takže koncem škol. roku byli na škole 102 pionýři.
Pionýrská organisace byla dobrou pomocí škole při pořádání besídek, oslav, relací do
rozhlasu a všech akcí, které měly význam pro udržení světového míru. Při školní práci však
pomáhala málo a tento nedostatek musí býti v příštím školním roce odstraněn.

Sběr odp. hmot
Po celý rok byli žáci vedeni k tomu, aby řádným sběrem odpadových hmot pomohli
našemu průmyslu při plnění plánu. Sběr železa, papíru a hader byl prováděn pravidelně každý
měsíc, jednotlivé třídy soutěžily v dosažení nejlepších výsledků. Za školní rok bylo nasbíráno
126 q železa, 65 q papíru a 39 q hader. Přes prázdniny nasušili žáci 115 kg léčivých bylin,
dále nasbírali 645 kg šípků a 250 kg makovic.

Branné cvičení
26. ledna bylo konáno všemi žáky branné cvičení. Námět a přesné rozvržení úkolů
provedl vedoucí branného cvičení s. Švach. K nastoupeným žákům promluvil o významu
branných cvičení ředitel školy, načež po přidělení úkolů vedoucím jednotlivých čet žáci
odešli k splnění daného příkazu. Příprava branného cvičení byla konána u vědomí plné
odpovědnosti, chování žáků a plnění úkolů nasvědčovalo tomu, že žáci berou tuto brannou
přípravu zcela vážně. Jednotlivé čety splnily dobře dané úkoly, nepřítel na kótě 387 byl
obklíčen a zajat.

Inspekce
Dne 26. listopadu navštívil zdejší školu okr. škol. inspektor Dr. Jan Svoboda spolu
s ředitelem střední školy v Prakšicích Lad. Beránkem. Účelem jeho návštěvy byla hlavně
prověrka činnosti ředitele školy.

SRPŠ
Během škol. roku byly konány 3 schůze SRPŠ v Šumicích a 2 schůze v Rudicích, kam
členové uč. sboru za rodiči zajeli. Na schůzích byli rodiče informováni o veškerých úkolech,
které musí škola splniti, o prospěchu žactva a v druhém pololetí hlavně o možnostech
zařazení vycházejících žáků do jednotlivých zaměstnání. Pomoc členů SRPŠ škole byla
nepatrná. Zvýšil se zájem o vyučování, matky z Rudic navštívily i vyučování, jinak však
škole při plnění úkolů členové nepomohli.
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Závěreč. zkoušky.
Celoroční práce učit. i žactva IV. tř. byla zaměřena k zavěrečným zkouškám. Tato práce
se dělila na dvě části: na výchovu žáků k volbě povolání a na vlastní naukovou přípravu
zkoušek. K přípravě na volbu povolání využili všichni členové uč. sboru všech příležitostí
k přesvědčování žáků i rodičů, aby si žáci vybrali taková povolání, jichž dnes republika
nejvíce potřebuje. Nejostřeji byla tato práce zaměřena k splnění Lánské akce.
Nejnamáhavějším, ale nejúspěšnějším způsobem přesvědčování rodičů byly osobní návštěvy
ředitele a učitelů v rodinách vycházejících žáků. Výsledkem této úsilovné práce bylo, že se
přihlásili do hornictví 4 chlapci (Rost. Dostál a Ant. Jančář z Nezdenic, Fr. Jančařík a Fr.
Šimoník z Rudic), do hutnictví 3 chlapci (Jos. Juřeník a Jos. Ulek ze Šumic, Jos. Miča
z Rudic). Kvoty pro těžké strojírenství u chlapců, pro přesné strojírenství a text. Průmysl u
děvčat byly letos bez obtíží splněny. Písemné závěrečné zkoušky byly konány 3. a 4. června.
Ústní zkoušky se konaly ve dnech 9. – 12. června před zkušební komisí, jejíž předsedou byl s.
Jos. Kolísek, ředitel nár. školy v Krhově. Jejími členy byli: řed. Petr Marek, Jos. Šimčík z V.
ref. ONV a zástupci MNV: Ant. Omelka ze Šumic, Vl. Kolínek z Nezdenic a Jar. Surý
z Rudic. Žáci byli ke zkouškám dobře připraveni.
Z 38 zkoušených žáků prospělo 12 žáků s vyznamenáním, ostatní prospěli. Členy
zkušební komise bylo konstatováno, že vědomosti žáků byly dobré až vynikající, žáci
prokázali i vysokou ideovou vyspělost, což vše svědčí o tom, že práce uč. sboru po stránce
výučby i výchovy byla velmi dobrá. Během zkoušek shlédli jejich průběh dr. Rozsypal
z KNV, s. Zálešáková a Radkovská z V. ref. ONV a oši Jiří Loukotka.

Křížová akce.
Poněvadž škola je budovou státní a je pracovištěm žáků a v žádných státních budovách a
na pracovištích kříže pověšeny nejsou, byly o vánočních prázdninách kříže ze tříd odstraněny,
čímž byla současně zdůrazněna rovnost všech náboženských vyznání. Pan farář má právo
bráti si kříž do hodiny náboženství jako pomůcku.

Změna oši
Dnem 1. ledna odchází ze svého místa okr. šk. insp. Dr. Jan Svoboda, který byl jmenován
ředitelem stát. ústavu sociodiagnostického v Kroměříži. Na jeho místo nastupuje jako
inspektor prof. Jiří Loukotka, ředitel střední školy ve Vlčnově.

Školní výlety.
Po závěrečných zkouškách v Týdnu dětské radosti vykonali žáci všech tříd v doprovodu
učitelů školní výlety: I.A a II. A do Znojma a na Vranov, I. B do Trenčína, II. B na Lopeník,
III. do Prahy, IV. do Bratislavy a Nitry. – Kromě toho navštívili žáci v květnu výstavu J. A.
Komenského v Uh. Brodě a vykonali exkurse do skláren v Květné, do mlékárny a musea
v Bojkovicích a do cihelny v Havřicích.

Sázení stromků.
Na žádost Státní správy hrazení bystřin v Bojkovicích zúčastnili se žáci III. a IV. třídy
sázení lesních stromků na katastru obce Rudice. Žáci v doprovodu učitelů odpracovali na této
brigádě 1860 hodin. Kromě toho pracovali při zalesňování rudičtí žáci jednotlivě a
odpracovali dalších 800 hodin. Při značném nedostatku pracovních sil měla tato brigáda po
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stránce hospodářské veliký význam, při čemž si žáci současně vydělali na různé potřeby,
neboť za 1 odpracovanou hodinu obdrželi 8 Kčs.

Stav žactva koncem škol. roku.
Během škol. roku se přistěhoval do I. třídy jeden žák. Po dokonané devítileté školní
docházce vystoupí ze školy 60 žáků, z toho 38 žáků ze IV. třídy a 22 žáků z nižších tříd. Dle
provedeného zápisu dne 26. června přistoupí do I. třídy 68 žáků, takže ve škol. roce 1952/53
bude zdejší školu navštěvovati 207 žáků.

Ukončení šk. roku.
Dle výnosu MŠVU byl školní rok 1951/52 ukončen 28. června 1952. V ten den
shromáždili se žáci ve vyzdobené třídě, kde byla provedena kritika práce za uplynulý školní
rok. Kritiku za jednotlivé třídy provedli předsedové ŽO, pak zhodnotil celoroční práci ředitel
školy, vezvedl klady a vytkl nedostatky, kterých se musíme v příštím školním roce
vyvarovati. Zhodnotil dále závěrečné zkoušky a 12 ti žákům s vyznamenáním předal čestná
uznání a knižní odměny. Po zapění Písně práce rozešli se žáci do svých tříd, kde rozdáním
vysvědčení byl školní rok 1951/52 ukončen.
V Šumicích v srpnu 1952.

Petr Marek,
ředitel.
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