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80 
 L E T 

 

POŽÁRNÍHO    ZBORU 

 
 

V ŠUMICÍCH – 

1894 -         -1974. 
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1974. 

 

Vzpomínky 80ti letého 
jubilanta1: 

 
 

                                                 
1
 Cyril Šojdr  

 2. 7. 1894 v Šumicích - † 8. 6. 1976.  

 Nejprve pracoval jako zedník, v pozdějších letech se živil zemědělstvím. Kromě hasičské kroniky vedl také 

obecní kroniku, do které v roce 1945 zapsal retrospektivním zápisem události z let 1925 – 1938. 
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Pro sestavení této pamětní knihy byly použity 

veškeré podklady ze zápisových knih požárního sboru 

v Šumicích. 

Doplněno vzpomínkami bratra dědečka Cyrila 

Šojdra, dlouholetého člena požárního sboru Šumice, 

který se současně dožívá 80-ti letého výročí narození. 

Dále jsou použity fotografie získané od 

jednotlivých členů požární ochrany. 

Věříme, že se tato kniha bude líbiti všem, kteří 

v ní zalistují a spolu s ní si zavzpomínají na staré časy 

od založení požárního sboru Šumice v roce 1894.2 

                                                 
2
 Opis dokumentu byl vyhotoven včetně gramatických nepřesností obsažených v originálu kroniky. 

 Opis/foto/grafická úprava: Stanislava Hasoňová - leden/únor 2016, Vídeň, Rakousko. 
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Jubielní památník požárního sboru 

v Šumicích. 

 

Vážení přátelé! 

80ti leté výročí založení požárního 

sboru v Šumicích je významnou 

údálosti v životě naší vesnice. Když si 

uvědomíme společčný význám této 

organisace, která chrání, národní i 

soukromý majetek, mnohdy i životy 

nejenom našich občanů, ale i obyvatel 

našeho Slovácka. Je tomu 80 let, kdy pár 

nadšených lidí hledalo příznivce, kteří 

by chtěli plnit pod vysoce humáním 

heslem „Bližnímu ku pomoci“ toto 

krásné, poslání. Našim občanům není 

mnohdy známo kolik volného času 

musí  věnovat   členové požárního sboru  
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své praktické i teoretické připravě, aby 

mohli zasáhnout, a pomocí tam, kde kde 

je této pomoci potřeba. Především je 

nutno upozornít na dobrovolnost této 

záslužné práce, kterou členové místní 

jednoty dělají bez nároku na jakoukoliv 

odměnu a to ve dne i v noci a stejně tak 

za mrazu a nepohody jako v letním 

období. Chtějí pomoci vždy tam, kde 

mnohdy nedbalosti nebo nevědomosti 

zaviní lidé, požár nebo při jiných 

živelných pohromách. Toto platí též o 

prevenpráci, kterou místní jednoty 

v naší obci provádějí. Je to důkaz dobré 

práce našich požárníků, ktérá je 

příkladná i pro mladou generaci, kterou 

si naši požárnici pečlivě vychovávají a 

přípravují, aby měli svoje nástupce. 
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Při konci 18 století se šiříla zpráva jako 

morová nemoc, že po celé jihovýchodní 

Moravě a obzvláště na našem Slovácku 

zuří požáry. Města a větší vesnice již 

měly ustaveny požární sbory, pro 

tehdejší dobu – moderní stříkačky a jiné 

hasíci potřeby. Také přes naši obec 

přeletěl požár, který zničíl 6 stodol, 12 

obytných domků s příslušenstvím a 7 

vinohrádních bud a kus vinohradu aj 

s ovocem. Na hašení v té době byly 

dřevěné putny na vodu, hlína, mokrý 

chlévský hnůj a plácačky na způsob 

lopat. Tento požár ostal v paměti 

občanů a v krátké době přistoupilí 

k činu a založili v naší obci jednotu 

hasičského sboru. Obec objednala ruční 

stříkáčku, pracovní obleky a za 3 
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měsíce, vystupoval hasičský sbor do 

hasičské zbrojnice. 

Založit hasičskú jednotu v těch dobách 

na dědině to dalo také dostí běhu a 

starostí a práce. Hlavním činitelém této 

myšlenky byl varhaník který hrával 

v kostele na varhany, Agustin Kašpárek 

tehdy také pan školní rektor, a k tomu 

měl velkou pomoc devěd muzikantu na 

plechové nastroje do kterých vtiskl 

hudebního ducha a tito všichni na jeho 

vyzvu do jednoho se přihlasili, do 

hasičské jednoty. Druhy v té,době byl 

velký činovník pro hasičstvo byl dp. 

Leopold Vrbík děkán Šumický, 

Nezdenský, Rudický, Ujezdský, 

Bánovský a Maršovský. 
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Pan děkan měl aj dobru faru finančné 

podporoval nově založený sbor. 

Zakládajicích de členů se v tu dobu 

celkem přihlasilo 18. 

Slavnosť svěcení stříkačky ustavena na 

9. září 1894 v kostelní zahradě. Ku 

slavnosti se dostavili okolné sbory t j. 

Bojkovice Uh Brod a Záhorovice. 

Z vedlejší vesnice přišly táké veteráni i 

s praporem. Konečně přiblížíl se 

očekávaný den. Na střechách domů jsou 

prapory při silnici u školy stojí 

slavobrána s nápisem „Buďte nám 

vítaní“. druhá v těch místech, jak stojí 

pomník padlých. Jest připravéno asi 

třicet mládenců v krojí na omašlených 

koních, slovácské banderium. Tito 

mládenci vítájí hosty jak od Brodu tak i 
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od Bojkovic Od Brodu byl přivýtán pan 

c. k. okresní hejtman Přibýl i s jeho paní 

manželkou, která dělalá při svěcení 

kmotru. 
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Popís hasícího stroje. 

Od kterého zavodu či firmy objednala 

obec nebo zakladajíci mužstvo není nám 

znamo první střikačku. Její zbrojnice 

stala na dnešním místě starého domu. 

Tam stála, dosti velka budova zvaná 

obecní sýpka, ze strany jak se šlo ke 

hřbitovu přístavba to byla hasičska 

zbrojnice ve středu který byl na poschodí 

bylo skladiště obilí všech občanů kteří 

měli pozemky a obsevali ti na podzím a 

táké i na jáře si vypujčili a na rok i 

úrokem oplatili. Od silnice zase 

přístavba dvěma okny, 1 místo obecní 

odpočinek a druhá pro obecní věcí. 

Stroj povrch kovovy na čtyřech kolách 

vpředu navijak sedadlo vzadu sedadlo a 

truhlice s příšlusenstvím a místo pro 



 19 

hadice. A vrchem přes vuz paka na na 

každou stranu pro 16. mužu. 

Dále byl uvítán Josef Šabršula předs. 18 

župy hasičské z Uh Brodu. Ze Záhorovic 

přijel P. Josef Kotek nadučitel a župní 

hasičský pokladník a P. fařár 

z Nezdenic Agustin Jeřabék. Započato 

ze svěcením, ktéré provédl pan Leopold 

Vrbík farář a děkán Šumický za 

asistence pana faráře Agustina Jeřábka. 

Po ukončení těchto aktualít paní kmotra 

předála stříkačku hasičskému sboru 

těmito slovy. Odevzdávám Vám 

stříkačku ku obraně života a majetku 

blížního. Při svěcení se seřadili 

mládenci koňmo vřad naproti stříkačký, 

kterou s květin, věnců a růži byla 

k nedohlédnutí a družiček jak malých, 

ták dospělých byl obraz ohromný. 
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V roku 1891 takovou slavnost prováděli 

naši tatínkové a dědouškové svěcení 

čtyřtřídní školy. 
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Zakládájící členové hasičského  

 sboru. 

Agustin Kašparek   předseda. 

Hřib František    velitel. 

Červenka Josef       míst velitel. 

Šojdr Jan       míst. podvelitel. 

Šojdr Josef        četář od stříkačky. 

Jančařik František  četář od hadic. 

Lorenc František  četař od lezcu. 

Bachůrek Josef  Lezec. 

Volařík Josef   " " 

Bařtoš František  " " 

Vraník Antonín  " " 

Hasoň František  " " 

Krhutek Jan   pokladník. 

Hřib Tomáš   zapisovatel. 

Šidlo Jan    člen 

Volařík Josef   člen 

Šojdr Martin        trubáč 

Kozub František       trubáč. 
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   Členové obecního výboru. 

Dvořák František     starosta. 

Kubáň Tomáš       radní 

Stískál František        " " 

Dvořák František st   " " 

Bártoš František  člen 

Krhutek Jan         " " 

Gajdoš František        " " 

Kašpárek Agustin     " " 

Stehlíček Martin        " " 

Vaculín František " " 

Slíva Jan    " " 

Volařík Josef   " " 
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  Stanovy dobrovolné jednoty hasičské  

v Šumicích. 

1) Účelem jednoty jest spoluúčinkovati 

při nebezpečenství ohně, aby zachráněn 

byl život a majetek občanů. 

2) Prostředky k dosažení tohoto účelu 

jsou. Pravidelně veřejně i soukromný 

pěstováný tělocvik se stroji i bez nich se 

zvláštním zřetelem na výkony hasičské. 

3) Výletní cvičení pochodová. Poučné i 

zábavné rozpravy a přednášký z oboru, 

tělocviku a hasičstva. 

4) Aby se účelu toho snadněji dosáhlo, 

zaveden bude ve sboru hasičském 

vojenský pořádek. 
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5) Členem činným še může státi každý 

občan, nejméně osmnáct let starý a 

mravně zachovalý. 

6) Každý člen má právo návrhy činiti ve 

valné hromadě rokované se účastnití 

člený výboru voliti a táké volen býti. 

6) Členem býti přestává (kdo odhlásiv to 

výboru dobrovolně vystoupí aneb koho 

výbor, pro neplnění členských, pro 

nepočestné aneb jednotě škodné jednání 

vyloučí. 

8) Záležitostí jednoty spravuje a) valná 

hromada, b) výbor a c) náčelníctvo 

9) Valná hromada, kterou výbor svolává 

schází se každý rok jednou. Mimořádnou 

valnou může výbor svolati kdykoliv toho 
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potřeba uzná, musí jí však svolati a to 

nejdéle do 14 dní žádáli toho alespoň 

třetina člénů. 

10) Valné hromadě vyhražuje se a) 

schvalení výročních závěrečných účtů a 

předchozích rozpočtů b) volba starosty a 

změna stanov a usnesení rozejítí jednoty. 

11) Výbor sestává ze starosty tří členů, 

náčelnictva a tří ostatních členů, kteří se 

vesměs na jeden rok volí a své úřady 

bezplatně zastavájí. Všichni musí býti 

svéprávní. 

12 Výbor volí ze svého středu náměstka 

starosty, jednatele a pokladníka a schazí 

se na svolání starostovo, dle potřeby, 

musí však i býti svolán žádaji-li toho 

aspoň čtyři členové jeho starostu nebo 
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jeho náměstka vto počítaje. Jenom 

náleží vésti, všechny záležitosti jednoty, 

které nejsou vyhrázeny valné hromadě. 

13 Starosta, předsedá výboru valné 

hromady, stará se o vykonání všech 

usnesení, ktéré stanovám aneb zákonu 

neodporují vydává společně 

s náčelníkem poukázky na výdaje 

dohlíží vůbec ku správě a podpisuje 

spolu s jednatelem protokoly o valných 

hromadách výborem vedené jakož i 

všechný spisy a listiny. Na listinách 

všák kterými se jednota mravně 

zavazuje musí býti podepsán téz 

náčelník. 

14) Jednatel sepisuje i spolu podpisuje a 

přechovává veškeré protokoly spisy a 

listiny. 
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15) Pokladník spravuje pokladnu, přijíma 

a na poukázku starostovu vydává 

peníze, vede účty jednoty a předkládá 

výboru uzávěrky a rozpočty. 

16)Náčelníctvo skládá skládá se 

z náčelníka z prvního a druhého 

podnáčelníka, kteří dle pořádku ve 

všem zastupují náčelníka ve všem je-li 

tento zaneprázdněn. 

17) Načelníkovi naleží samostátné toliko 

morav. zemským zákonem ze dne 5. 

dubna 1873. – obmezené velení při 

požárech a při cvičení, vůbec ve všem 

vrchního velení a pořádání činného 

mužstva sboru hasičského a spolu 

působením vykonávání policie 

požárové v obci. 
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18) Veškerá usnášení stávájí se platnymí 

prostou většinou hlasů přitomných 

jedině ků změně stanov nebo ke zrušení 

jednoty, jest potřeby většiny: dvou 

třetín jsou hlasy rovny platí usnesení to 

ku k teremu se starosta přídá buď 

ustním hlasováním nebo aklamací. 

19 Dáváli obec. jednotě peněži nebo nebo 

jinou hmotnou podporu, má její právo 

předstávený schůzím výboru a valným 

hromadám obcovatí. 

20 Členové činní oprávnění jsou nositi ve 

službě stejnokroj a odznak hasičskoů 

přilbu nade dvěma se křížujícímá 

sekyrámy, bližší popis kroje a vyzbroje, 

ustanoví se řádém – služebním. 
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20) Spory zpoměrů spolkových vzniklé 

rozhoduje, dle svého nejlepšího 

svědomí a uznání, smírčí soud, 

z jehožto nálezu odvolati se nelze.  
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Smírčí soud skládá se z pěti 

svéprávných členů jednoty z nichž 

každá strana zvolí, načež tito čtyři zvolí 

sobě většinou hlasů, po po případě 

losem člená pátého za předsedu. 

Nevykonáli jedna strana volby, tyto do 

lhůty tři dnů, zvolí straná druhá i 

ostatní rozhodčí. 

21) Jednota se rozejde usneseli se otom 

valná hromada, aneb klesneli počet 

členů činých pod počet deset. V tomto 

případě, byla-li jednota uředním 

rozpuštěním zrušena svěří se veškeré 

její jmění, které se hasičskému účelu 

nikdy  odciziti  nesmí,  obcí ktérá je  tak  
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dlouho – spravovati bude až se opět 

zřídí nová doborovolná jednota 

hasičská. 

 

 Krátké vzpomínky zmojích 80 let 

naší vesnice. 

     1. 

Ty Šumice jsou vpěkné dolince, jest 

tam mnoho stromořadí měl jsem děvče 

namluveno, chodí mě za ní jiný. 
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Naše vesnice za dřívějších dob mělá 

byti rozložená k jihoseverní straně, ale 

po velkém požáru se měla přestěhovat 

k potoku Rudickém a podle toku se 

blížíla k jihu k řece Olšávě, ktérá 

protéká od východu k západu Při tom to 

toku k východu jest mlýn, ktérý za 

mého dětství byl upraven. – mletí na 

kameny, ale vtouto dobu byl adaptován 

na válce. Ale 1924 výhořel, opět 

přiveden do moderního stavu, měl již 4 

majitele a dnes nemele, stoji. V dolním 

konci vesnice stoji druhý, který dle 

starého složení jest mletí kámeném Byli 

u nás 3 obchody smísené zboží, 3 

hostince, 4 kovaři, 1 pálenice 3. prese, 

dřevěné silné klady na tlačení ovocného 

vína. Asi 46 šušáren na sušení ovoce 

všeho druhu. 
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Náš kotár je zde v našém hodně 

rozložitý a v dřívějších dobách ta půda 

nechtěla dáti tou úrodu, kterou vydá 

v dnešní době. Zemina jest těžká 

černojílová a žlutojílová, byla 

přemokřena spodníma vodami a 

studená. Ano měli jsme úrodnou půdu 

při toku řeky Olšavy a potoka 

Rudického a potoka Ledského. Také 

bylo mnoho půdy kamenité, ale 

vzpomínán na dědoušký, kteří říkali, 

kde je kámen tam,  je vláhá a kde je 

vláhá, tam všechno roste. Pěstovali jsme 

obilniny, rež, pšenici, ozimy, ječmen a 

dnes u nás roste táké olejnatá řepka. 

Jaro, jarní pšenice, ječmen, oves, 

kukuřici na zrno – táké v dnešní době i 

na siláž vše druhy travin, vojtěšku, 

jetele červený.-                               
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Vyučtování 1 deseti-letí sboru 

dobrovolných hasičů, 1894 až 1904. 

 

 

Od založení jednoty naší zakladatelé 

do 1. desetiletí zaznamenali 63 

členských schůzí 16 výborových 

V pokladní knize zjišteno 38 položek za 

výzbroj a kroj příslušenstvím. Dále 

zjištěny dary a podpory pro zakládájicí 

hasíčstvo. Pan Janáček sládek z Uh. 

Brodu 25 zlátých 5 beden piva Pán 

hrabě ze Světlova 10 zl. Obecní 

zastupitelstvo obce Šumic 150 zl. 

Každým rokem obecní pokladna 

proplácela z obecního rozpočtu 

hasičkému 100 zl. Všechny pokuty 

sousedské spory, škody, při pasení 

dobýtka polní krádeže, lesní byli 
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obecním výborem souzený ve prospěch 

obec-hasičské pokladný. Od založení a 

výcviku s novou stříkačkou do 1. 

jubilea v obci 11. požaru, 7 

v Bojkovicích 3 Světlov 8 v Bánově 1. 

v Rudicích 1 Újezdě 1 lesní. Požár 

v Goliášce při zeléném průseku, celkem 

32 požárů. Roku 1904 žačala skoro 

z podzimu zima, byla nelítostná, ledy 

namrzlé 35 cm, snad i více a také hodně 

sněhu. Bylo po hromnicích. A jak se 

říka na hromnice o hodinu více a táké to 

bylo pravdivé. Blíží se k sv. Matěji 24 

února. Započalo úžasné tání, jak ve dné, 

tak snad ve větším měřítku i vnoci. 

S polí se velkým lomozem hrnuly 

potoký špinávé vody do řek. Na řekách 

ledy velkým rachotem praskaly a 

zdůvaly se. Z řek voda se začala vylévát 
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z Břehu. Obava povoďen! Trubači 

vyhlásili poplach. Nejvíce ucpáná řeká 

Olšava pod Šintlerovým mlynén.  
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Netrvalo dlouho, přišli statní můžové – 

náčiní dlouhé háky a pantoký táké 

přišli na pomoc i ostatní občané a 

netrvalo to dlouho, ty velké kusy se 

prosekaly a za velikého rachotu divé 

vlny odnášely drobné ledy. do větší 

řeky. Po této jejich službě, blížily se 

velikonoce, měli zase parádní službu 

stráž v božím hrobě dva muži 1 hodinu 

od 8 hod. ráno do 5 hodin večer v pátek 

jakož i v sobotu od rána do 3 hodin a 

vskřísení v parádním pochodě ve 

dvojstupu po vesnici a v měsící červnu 

průvod božího těla po vesnici. A 

každého 31. prosince do kostela za 

poděkování za uplýnulý rok. Tím 

škočeno 1 desetíleté jubileum. 
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Začátek druhého jubilea až 1914 dluhá 

doba, ale plnně uteče. Naši hasiči plní 

svoje povinnosti, jak jim určují jejich 

povinosti, a stanoví pravidelné 

dodržování výročních schůzi, voleb a 

poslušnosť svojím představeným. 

Přesně dodržovat týdenní cvičení, jak se 

strojem, ták i  pochodová, svoje svěrené 

věci udržovat ve vzorném pořádku, jak 

stroj ták i hadice a mět na zřeteli a 

vědomí chránit proti požáru co není 

zachváceno a neznati rozdílu mezi 

postiženým. V roce 1906 v ráních 

hodinách přijel jezdec na koni z obce 

Bánova prosit o pomoc. „U nás hoří 

dvůr“ Pomoc byla okamžitě svolána. 

Koně dobří tahané Jana Juřeníka č 150. 

Nasedlo 15 mužů na stříkačku a jeli 

Synčákovou uličku za podsedký podle 
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potoka. Ledského na Bánovský chodník 

Na chodníku byl přes potok chodník 

mostek dřevěný, vršek býl poškozen 2 

mostíký scházelý, ták nebylo možné 

přes most přejeti Tak tehdejší velitel 

řídil připřeš Tlach Mikůláš č 84 zabočil 

do práva pod most vjél do potoka i stím 

zatížením a na pravé straně odletělo 

zadní kolo s osu od nápravy. 2 hasiči 

spadli do potoka bez úrazu a koně stím 

zatížením vytrhli stříkáčků na sucho Na 

suchu se useknúl u potoka asi 10 cm 

topol. asi 3 m 50 cm dlouhý připevníl se 

ve spodku stroje a pokračovalo se 

k požáru. Ještě dosti záchránili a domu 

se stastně dostali 3 kováři hasiči, kteří 

byli také při požáru, osu svařili a mohli 

jsme postupovat dále. V roce 1906 

v měsicí červnu v ranních hodinách 
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vznikl požár u Bachůrků na malé straně 

č 17. Při tomto požáru se rozběsnil tak 

silný vítr ze straný jeho – zapádní, tákže 

vkrátké době bylo obytných domků 

v plaménech. Záznamu od toho není, 

pamětníci jsou, kdy se postavíly ty 

výhořelé domky na obývání. 
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Tehdy měli dobré vydělký naši cihláři, 

kteří dělali cihly na obecním pastvišti, 

výpustě zvaném, u hřbitova. Tito cihly 

vyšušené jenom na slunci již se vozily 

na stavby obytných domků a pro stavbý 

hospodářských budov, to je stájí chlévů 

a všech zákládů do země dobýval se 

kámen v kopankách i na Bábí hůrce. 

Kdýž se psál rok 1910 přišla na tak 

velká velká povodeň, že podle dotazu 

nám odpovídali 

Lesní požár rok 1906   8 srpna. 

Každým rokem v tuto žnovu dobu 

vypráví se procesí lidí do poutního 

místa na pouť do Provodova. Odcházejí 

ve 3 hodinu zdomova a přichazejí na 

druhy den ke 4 hodině nazpět 
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Jdou lesem do Luhačovic malý 

odpočinek, pak postupují do obce 

Řetěchov, kdež přenocují a rano 

postupují až do kostela putního místa 

Provodova. V kostele se učastní všech 

bohoslužeb, nakupí svým domacím 

něco s putí a po obědě se vracejí zpět. 

Kdýz se procesí dostalo a ku kapli ktérá 

je v lesí nad Provodem za jasného a 

slunneho počasí bylo viděti naší obec, 

zahalenou v kouři přitom někdo 

pronesl „Šumice hoří!“ 

Celý tento dáv se dál s kopcu 

Provodovských do takového šíleného 

utěku ale každý na svoji pěst a zastavíl 

se, až v Šumicích na lásku. Hořel les 

Goliáška u Zeleného průseku. před 150 

lety. Přešla přes naši vesnici poškodila 
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zahrady a nejvíce škody bylo na dvou 

železničných mostech, protože vlak od 

Slovenská jel jenom do Bojkovic a 

zdoly do do Brodu. Nejvíce škody měli 

kolo Hradiště při řece Morávě. Táké při 

této povodní se zúčastníli jak 

záchráných prácích, tak i hygienických, 

to je vytáhnutí povodňových vod ze 

studní, ze sklepů ve škole, vé faře ve 

dvou hostincích jak v obecním tak i 

Tlachů. 

Dle protokolu dne 14. ledna 1907 přišlo 

na dobírku, nemožno zjistit o ktéré 

továrny 23 kabátů soukených a 24 

kabátů a 24 kalhot plátěných. Toto 

plátěné oblečení si sbor ponechál a 

proplatil, ale soukéné vrátil jelikož to 

sukno bylo proleželé a velmi sešlé. 
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Druhé desetíletí sboru dobrovolných 

hasičů v Šumicích 1914. 

Valná hromada druhého výročí svolaná 

dne 24 ledna 1914 o 7 hodině večerní 

obecním hostinci u Synčákú. Valnou 

hromadu zahájil předseda, přivítál 

všechny členy a přátele hasičstva, 

vzpomenul bratry zakladatéle 

povstáním a minutovým tichem. Po 

tomto aktu předává slovo bratru veliteli 

sboru. Velitel ovšem ze záznamu 

předčítá 15 bratru ze základájích již 

vystoupilo a 24 nastoupilo. Dalo požáru 

v místě 6 stodol 8 domku. Banové 4. 

v Ujezdě mlýn pod kopcem v Rudicích 

3 domky a 1910 roku, povodně. Sbor 

zakoupil ruční přenesnou stříkačku 

zvanou berlovku. 



 51 



 52 

Dálé provedený volby kdež se hlasovalo  

jednohlásně. 

  za předsedu    zvolen         František 

            Hřib. 

za  velitele.              " Mikůlaš Tlach 

  Mis vel.        Jan     Šojdr 

 Pod. vel.          Josef       Kudela. 

Jed.       Tomáš        Hasoň. 

Pokl.      Josef       Kudela 

 Čet. střík.               František    Lorenc 

Četa lez.    Richard     Slezák 

Čet had.  František     Bartoš. 

 Lezci jsou     zvol. Jan     Hřib 

         Jan     Synčák 

            Frant.     Kořenek 

      Agust     Pavliček 

Do výboru         Frant      Hásoň 

            Jan          Hřib 

     Frant    Brumovský 

        Ján      Synčák. 

  Trubači     Martin            Šojdr 

         Jan         Ulek. 
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Chýlilo se ke žním roku 1914, když 

dolétla zprává, že arcivévoda František 

Ferdinand, jenž měl porozumění pro 

snahy ujařmených národů slovánských, 

byl zavražděn rukou úkladnou. A již 

shromažďovaly se nad naší zemí hrozivé 

mraky, jež hrozily zkázu naší drahé 

vlasti. Ze severu hrůzně na nás pozíral 

železem  obrnený Prušák, na jihu 

odbýval nás s posměšky vídenský dvůr a 

na jihovýchodě plnil své nitro vzetekem 

proti nám Maďar. A tu nebylo divu, že 

zalkaly české země, když úklady 

berlínského dvora zahynul jejich 

příznivec, jenž jako budoucí vládce jim 

mohl značně prospěti. Za tím, co u nás 

byl smutek, panovala v Německu tajná 

radosť, že naskytla se záminka k válce. 

Válka! To bylo slovo, jež tak na Němce 
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učinkovalo. Berlínská vláda byla 

přesvědčena o své vojenské převaze a 

proto velmi ochotně uchopila se 

naskytnuvší se příležitostí. Z návodu 

pruského, vyhlásil František Josef I. 

Srbskou válku, měsíc po sarajevském 

attentátu (28. července) Vše bylo již 

německou politíkou promyšleno. 

Rakousko-Uh měli napadnouti Srbsko 

pod pod záminkou vraždy sarajevské, 

ježto vrah nasledníka trůnu byl Srb, 

Německo pak chtělo rozvrátiti Rusko, 

které bylo spojencem Srbska. Tak tedy 

povolala vláda četné bojovníky pod své 

výbojné prapory, každého, kdo byl jen 

trochu schopný, poslala na bojistě. 

Mnozi naši krajané Češi Poláci, Slovinci 

a. j. musili do vřavy válečné, aby tam 

potírali a hubili své slovanské bratry 
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vraždit sami, mřít jen proto – že se tak 

vládě zlíbilo a že byli Slované. Tu 

konečně vzpamatovál se český a poznal 

že válka směřuje k porobení Slovanstva, 

k němuž i on sám náleží tu poznal že 

proti vlastní krvi bojuje, že sám sebe 

vlastně ubijí, tu počal český lid uvnitř 

pracovat, by čelil nebezpečí ktéré mu 

hrozilo od národů německých. Více a 

více prchali čestí vojíni do zajetí tvořili 

české legie, za těžkých okolností žili 

v cizině a bojovali proti svým vrahům a 

utlačovatelům Však ani ostatní státy 

nemohly již patřiti na nezměnou pýchu 

Německa, i vyvstaly, aby se postavily 

proti němu. Byly to hlavně Spojené státy, 

Rumunsko a Itálie. Naproti tomu 

zaprodalo se do služeb německých 

Turecko, a Bulharsko. A brzy ukázalo se, 
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že něměli Čechové nadarmo – slavnou 

historii. Udatně a mocně bušili české 

legie do řad německých a maďarských 

ukrutníků, dávali jim cítiti, že proti 

právu český lid zotročují, nutí do 

bratrského vraždění, že neprávem 

vynucují rekvisicemi potravu 

obyvatelstvem tak těžce mozolnou práci 

zaslouženou, že nezůstanou nepomstěny 

ty drahé osoby čéské které pod tvrdou 

knutou německého režimu prolily svou 

krev a život musili obětovat, proti své 

vůli, v boji proti krevním bratrům 

slovánský, že ne nadarmo vysílal národ 

český denně tisíceré vzdechy k nebi o 

pomoc, když vláda žírné kraje české 

vyssávala, a národ odstrkokovala jako 

macecha, která nenávídí dětí nevlastních 

její péčí sveřených. A dále a dále 
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pracovaly české zbraně, chránily své 

přátele, kteří se sními do řad proti 

Německu postavili, kryly Francouzy, 

Rusy a Italy před surovostí 

nepřátelských vojsk a získavaly nové 

bojovníky z rad nepřátelských, vnichž 

Slované jmenovitě Čechové stavěni vždy 

byli do předních řad, zhoubě na pospas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A zatím kráčel muž věkem stařec ale 

duchem mladík svěží, cizinou a 
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seznamoval cizí národy s národem 

českým připravoval cestu svobodě naší 

vlasti, byl průkopníkem naších práv 

v cizině Byl to muž vysoce vzdělaný a 

vážený jenž z lásky k vlasti vzdal se 

svého postavení, svého stěstí v drahé 

domovině, jenž odešel od svých přátel a 

svých dráhych do ciziny, by tam byl 

činným pro blahé té země zníž výšel, byl 

to profesor Masaryk. A neúnavně 

nedbaje stáří ktéré již doléhalo na jeho 

hlavu, nedbaje námah a obtíží, kračel 

v před dal a dál, bojoval slovem i 

skutkem – za porobený český národ, až 

zvítězil a přinesl národu svému svobodu, 

po ktéré ujařmený lid tolik toužil. 

 

Přišel den 28 října 1918 den svobody. Se 

všech konců naší drahé československé 
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vlasti zahlaholily zvony a radostně 

plynula ze rtů na všech stranách česká 

hymna „Kde domov můj“ Kde kdo jásal 

a veselil se, nastalo bratření mezi všemi, 

všeobecné nadšení a jásání neme-konce. 

Hned zapoměl český lid na všechny 

křivdy, rány a uřážky, na věskerou krev, 

jež nevinně vytekla, na všecky životy jež 

byli zničeny na všecky škody, žalosti a 

strasti jež bylo mu vytrpěti. A nemstil se 

na Němcích odpustil jim. A hle! Němci 

kteří k v našich zemích bydlí, cítili se 

utlačovanými – Proč? Poněvadž nemohli 

sami vladnouti. Hned zvihali se na všech 

stranách a chtěli se odtrhnut, nechtěli 

zůstat spojení stou zemi, vníž tak dlouho 

žili, ktéra je živila a ktéré až do poslední 

chvíle hleděli co nejvíce viužikkovati. 

Netrvalo dlouho a nad osvobozenou 
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vlastí sklenula se obloha míru, jenž tak 

dlouho marně byl čekán. Mír snesl se 

konečně na ty požehnané luhy 

československé vlasti, by zacelil všechny 

ty hrozné rány, jež zasadila našemu 

národu a naším zemím divá litice války. 

Znaších 22 ti členú dobrovol-hasičů 18 

bylo ve válce a 4 zustali doma jako 

přestárli Z války se vratilo 17. Jeden padl 

Slezák Richard na Italském bojišti vroce 

1917. 

Když 1914 nastoupili náší břatří ke svým 

odílom do války v kratké době se 

příhlasilo 10 statných děvčat 8.16 letých 

chlapcu nic se nepostradalo stav 

k požáru byl plný. 
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Přišel rok 1919. jarní měsíce byli velmi 

deštivé obvašte měsíc červen tot měsíc 

senoseče každým dnem bouřká. Přišel 

měsíc červenec. 8 července o poledních 

hodinách s prutrží mráku ze severo-

vychodní straný potok Rudický zatopil 

půl vesnice ješte korýto potoka bylo plné 

vody, tak po třetí hodině od.poledne 

druhá bouřka postupovala ze zapadu při 

uplném setmění, zmrakú sršelý blesky 

voda lela jako z konve. Vypadalo to jako 

na konec světa. 

Lidé stěhovali se od řeký Olšavý, 

všechno šaty, jídlo dobytek na již stranu 

do vyššího položení. Sám mam dům 

v takovém položení nebo olšava teče za 

našima zahradama, tak jsem musil 

vyklidít všechno. Voda z břehu olšavy 
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vystoupila a vběhla do vesnice k 6 

hodině večer a ke 3 hodině po pul noci 

žačala   upadat  do  říčního koryta,  hasiči 

měli kteří nebyli ohrožení službu celou 

noc, měli mnoho práce domky ze 

surových cihel se bortilý a padalý 

obvláště suchý řádek a malá strana. Již 

začalo svitat, lidé ktéří se mohli dostat do 

svého domku se vraceli aby viděli tou 

noční spoušt. V některých domech bylo 

spousta vody která se  dostala do vnitř 

okný nebo dveřmi které byli špátně 

uzavřené tak kterou cestou přišla tam i 

odešla, ale po ní zůstala spousta bahna a 

nanosu. Velké hromobití bylo slyšet 

s pitíských hor, a netrvalo to dlouho 

přišel z Bojkovkého nadráží telefon, aby 

občáne kteří bydlí v povodí olšavý by se 

okamžitě vzdalilí, prutrž mraku v horách 
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větší povoděn ják byla noční. Tak během 

necelé půl hodiny již jsme to měli u nás. 

Ti občané, kteří neslyšeli té vyzvý, a 

zůstali doma, vylézali na svých dvoréch 

na vysoké stromý a volali o pomoc. Na 

draze ve střed. obce bylo nameřeno 15 cm 

vody od kolejnic do vrchu. Toto divadlo 

začalo o pul 7 hodiny ranní až do 11 

hodiny do poledné. Kdo to pozorovál 

z vyšších míst, viděl široké jezero ve 

velkém hukotu a pohybu. 
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Nad domkém se velmi zaprášilo a 

střechá ve své vyšce a šířce se roztáhla po 

vodě. V dolním konci vesnice byl 

mlynský náhon kde protěkala voda na 

Tomkuv mlýn, kolem toho to náhonu 

bylo nasazeno spousta vrb, topolu, lip, a 

také ovocné stromoví, takže kdýž 

projížděl od Brodu po silnici neviděl pro 

to stromoví malou stranu. Voda brala 

všecko co měla v cestě. Velký žnový vůz 

1 postel vystlaná 10 duchen, 1 hnojistě, 1 

kohout a 15 slepic pecný selského 

chleba, stoly, stoličky, lavky, celá okna, 

dveře, vrata, pytle mouky skříně truhly i 

se šatama. Také ve středu obce stala 

obecní sýpká kde dnes stojí starý obecní 

dum také spadla, byla v ní umístěna 

hasičska zbrojnice aby v ní stříkačka 

kterou to porouchalo. – že musila býti 



 66 

odeslana do opravy a zarověn tam 

zustalo také šatsvo a přilby a také něco 

vyzbroje. V dolním konci mezi tím 

stromovím byli nastavěny spoustý dřeva 

plotu silnných klad utopených vepřů 

kozí kralíku a všeho zvířectva. 

V krátké době po této velké katastrofě 

sjeli se na Slovácsko komise a uznali co 

nejrychlejší pomoc na prvním místě 

stodoly, ktéré také popadaly, postaviti 

neboť obilí bylo všechno v poli. Stát 

podál pomocnou ruku, zřídila se statní 

stavební akce se sídlištem v Uh. Hradišti. 

Byly zavabený veškeré stavebniny pro 

tuto akci to je cihla vapno cement dříví 

také dělnictvo tak že během dvou let už 

měli postižení kde hlavu skrýt. 
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Rok 1924. 

U  vedeného dne 7. září odbýval sbor 

dobrovol. Hasičů v Šumicích 

    Jubijelní slavnosť 

svého 30ti letého trvaní nasledujícím 
programem. 

Do poledne.  Polní bohoslužba 

uvítaní hostí a br sborů 

Valná hromada – přednáška 

br Ogrodníka a br jednatele 

veřejné požární cvičení brat sbor Rudic 

Odpoledne 

Sraz u kost. p. Tlacha a odchod na 
vyletište. 

Fotograv sboru žup. činovniky 

divad. hra „Srážka vlaku. 

Slov. veselice tance a podob. 

Zapís valné schůze odbyvané 

tehož dne o 10 hodině dopoledne  
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za přítomností župních hodnostařů br. 

Jože Ogrodníka ž NPJ! br. Jos. Šabršula 

star. župy c 18. Jos Hruška okresní 

dozorce      a   br.   Milička   žup.   vzděl. 
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    30ti leté trvaní sboru v Šumicích. 

a bratrských sborů z Růdic korporativně 

z Bánova, dalé delegace br sboru z Uh. 

Brodu, sbor ze Zahorovic. Schůzi zahajíl 

br. náčelník místního sboru Tlach 

Mikůláš. Přitomné přivítal br. župní 

předseda Šabršula a br starosta 

sbormístního. Slova se ujál br župní 

jednatel Ogrodník. Přínaší pozdrav od 

MZJ a zdraví jubilanty. 
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1925. 

Konec starého roku 1924 oslavili sbor 

dobrovolných hasičů divadlem v hostinci 

u Tlachů, a právě při půnoční scéně 

přišla zpráva. „Kohoutků mlýn hoří“. 

Během čtvrt hodiny, bez sebe menšího 

ůrázu hostínská místnosť byla 

vyprázněná, všichni divácí utíkali 

k požáru.  
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Místní hasiči byli na požářišti ve dvou 

minutách. Okolní sbory I Záhorovice II. 

Bojkovice III Bánov IV. Přečkovice. 

Požár v ranních hodinách býl 

zlikvídován bez rošíření. 

Tito břatři se při tomto požáru 

vyznamenali. 
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Protokol č. 6. 

Ze schůze dobrovolných hasičů 

v hostinci u Tlachů konané 5. května o 

půl 8 hodině večér za přítom. 18 č 

Program. 

Důležitá porda o stavbě zbrojnice. 

Zúčastnění hasiči jubileum v Rudicích 

Již od roku 1919 nemáme žádnú 

zbrojnici. Tak jsme domluvili asi 8. 

hasičů u náčelníkové kovadliny v jeho 

kovárně, že pošleme písemný dotáz na 

obec, n zdali nám koupí cihly, cement a 

dříví, že si postavíme zbrojnici sami. 

Mámé zedníky, tesaře, pokryvače, bratří 

zemědělci maji voze a pěkné koníčky a 

více nepotřebujeme. Tak ostatní břatři to 

schvalují, čékamé na vyřešení. 
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Nevím přesně data dne, kdy se odbývála 

jubilea sboru dobrovolných hasičů 

v Rudicích, ale že jsme byli poz jako 

dobří sousedé vzpomínám. Měli jsme 

tam požární cvičení ve středu obce, co 

jsme mohli zachranít to jsme zachránilí 

naši šikovnosť a výcvik. Byli tam s celým 

zborem bříz Přečkovic, Zahorovic, 

Bojkovic, a Luhačovic. Po cvičení byl 

ohlášen sraz před obecním domem. a 

odchod na výletiště.  
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Výletní místo bylo zařízeno přímo 

nádherně, krásná zahráda s pěkným 

chladícím prostředím a vším co na 

výletišti   očekáváme. 
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Lorenc Ludvík, náčelník, Tlach Leopold 

jednatel sboru byli na neděli na nácviku 

prostných se sekerkami v Uh Brodě. Tato 

prostná se budou cvičit 3 kráté v týdnu, 

úterý, čtvrtek, sobota, ve večerních 

hodinách. Bratří budou volaní trubkou, 
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výzívají, aby se v plném počtu a včás ku 

cvičení dostavili. Dále nařízeno včas 

prázdnin školní mládež z posled dvou 

ročníku dodržovala hlídky podle drahý. 

Vzato na vědomí. Rozvrhnuta na 6 

skupin a 15 chlapců 15 děvčat. 

Inststruktor hasič Šojdr Cyril č 217. Dále 

přehlídký komínu, které se provaděly 1 

za rok budou se provádět 2. ročně 

obvláště v topném obdobý, budou 

kontrolováný. Od vánoc 1925 byli 

sehrány masopustní veselo hry, tak nám 

přibylo hodně členů mužského dorostů i 

ženského. Odpověď na připís odeslaný 

obec. zastupitelstvu ohledně hasičského 

skladiště o poukázaní stavebního mís a 

přiděl materiálu, obecní rada zděluje. Již 

jest rozhodnuto se stavbou obecního 

domu, při čemž se postaví zároveň 
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hasičské skladiště Během 14 dní se začně 

voziti potřebný štěrk i cihla. Stalo se 

skutečností, vozil se materiál kopaly se 

zakladý dávaly se betony a vše šlo přímo 

hračkou. Do podzimu stál obecní dům 

pod střechů Jaro v roku 1927 bylo dosti 

brzy a teplé tak v měsíci květnu byla 

stavba aj omítnutá. Každodenně se 

postupovalo prací na stavbě, a stalo se, že 

slavnosť otevírání nového hasičkého 

skladiště v Šumicích se odbývala dne 10 

září 1927. Bratrské sbory, které nás -   



 78 

korporativně navštívily jsou Bánov, 

Havřice, Těšov, Rudice. Delegáti došli 

z Brodu, Záhorovic, Luhačovic. Dálé za 

hasičskou pojištovnu okresní zástupce 

Doležálek. Toho dne nás navštívil také 

bratr okrskový přehližitél Němeček. Této 

slavnosti se zúčastnila celá vesnice. 

Starosta obce p. Tomáš Hasoň vystoupil 

na balkon, odkuž nehledanými slovy 

promluvíl přitomným a odevzdal 

skladiště svému ůčelu. 
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1929. 

Tento byl velmi zímní a mrazivý jak na 

lidi tak i na přírodu. Spousta ovocného 

stromoví na jaře, vykopáná, jelikož i 

staré stromy byly promrzlé a pro další 

užitek nevhodné. Vpozdní noční hodině 

hasičká trubka oznámila požár „hoří“ u 

Havlačků. Rodinný domek na půdě 

slámy i sena. Od severu do požářistě dul 

ostrý severák, který házel plameny obou 

straně na sousedicí domky, hasič hleděl, 

co hoří nezachraní, ale chránit to co 

nehoří a by to tehdy skutečný zazrák jže 

se to podařilo. Lidé, kteří pumpovali 

vodu, pracovali nad lidsku silu, ale voda 

nám zamrzla v hadicích od žárnice pák i 

ve stroji, takže po rozmrznutí bylo 
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viditelné, že pro nějaký větší požár jest 

stroj neupotřibytelný.  
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Objednávka požární stříkačky. 

Za účasti všech členů sboru 

dobrovolných hasičů konala se obecní 

valná hromada, kdež starosta obce Slíva 

vzpomíná požáru domku p. Havlačkové 

dne 18. ledna a prohlašuje: Občané, 

seznali jste, že pro náš sbor nestačí 

stávající stříkačka, žádný z Vás nechtěl 

ku konci požáru ručně vodu čerpati a 

pak tá velká zima ani tomu 

nedovolovala. A jak mě bylo řečeno 

hasiči, a Vy také jste se mohli přesvěčit, 

že stříkačka ta dlouhým potřebovaném, 

tak že jen nadlidskou námahou zdolán 

byl uvedený požár. Proto je, třeba 

nášému sboru opatřiti stroj nový 

moderní, požadavkům doby vyhovující. 

Jaký to stroj má byt, ať poví hasiči. Z řad 
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hasičstva byl pronesen návrch, aby se 

zakoupila střikačka motorová. Návrh byl 

xxxxx  schválen a pověřili sbor hasičky se 

starostou Slívou solidní závod  vyhledati 

a stroj zakoupit. Po mnoha předporádách 

navštívila 7 člená komise v čele se 

starostou obce Hasičské Závody v Čechy 

u Proštějova, kdež také stroj byl 

objednán za obnos.  52.000 Kč dodací 

lhutou do 1. července. Smlova na 2 

splátky a sice první splátku 26.000 Kč za 

měsíc po dané stroje, druhá do konce 

roku 1929 bezúročně. Usnešeno ve dny 5 

– 6 – 7 července novou stříkačku světiti, 

ježto ale byla dodána až těsně vty dny, 

odloženo svěcení na 8. září, aby se mohl 

sbor dostatečně obeznámit. Na základě 

těchto výsledků byl stroj převzat a hned 

vyzkoušen. Voda čerpána z Olšavy, při 
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silničním mostě a tlačena hadicemi hore 

kůtem a ostřikovan domek p. Josefa 

Martinky (p. Vrchního.) 

 

 

 

 

 

 

1929 

Svěcení nové motorové stríkačky. 

Ráno budíček, o 8 hodině vítání 

dobrovolných sború ježto se bude u nás 

konati cvičení okrskové za účasti sboru 

Rudice, Zahorovice, Bánova a Těšova, 

pak polní mše spojená se svěcením 
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stroje, pak odevzdání stříkačky obcí 

sboru a společný oběd. O 1 hodině 

poplachové cvičení s účastí uvedených 

sboru a odchod na výletiště do zahrady p 

Pípala mlynářé v Šumicích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kmotramí při svěcení stříkačky stálý 

paní Anna Synčáková, hostinská paní 

Barbora Hříbová manželka br. hasiče 

Jana Hřiba, a paní starostová Barbora 

Slívová. 
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1934. 

Tento rok našemu dobrovol. Sboru 

přináší 40 leté jubileju od založení. 

Slavnostné valné hromady, odbyvané 

dne 5. července 1934 v hostinci p. 

Františka Tlacha, O 8. hodině dopoledne 

za přitonosti podepsaných bratru hasičů 

zdejšího sboru a vážených p. hostů, 

Bratří a sester se sboru 

sousedních. Valnou hromadu 

zahájíl přivítaním br. náčelník L. 

Lorenc a předal slovo br. 

jednateli vzděl. L Tlachovi, který 

ve správě jednatelské za 

uplynulých 40 let vzpomíná 

založéní a těžkých začátků 

místního sboru a vede přítomné 

řadou 40ti let práce sboru, který 
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pohlíží s úctou ku všemu co jeho 

předchudci vykonali. Dále 

vzpomína všech těch kteří jako 

hasiči ukončili běh tohoto žití, 

žádá přitomné aby povstáním 

uctili jejich památku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 1934 jest vysokým mezníkem pro 

naši rodinu hasičkou a to proto, že nám 

přípomíná 40leté trvání našeho 

dobrovolného sboru hasičkeho. A 

k tomu, že nás poté šilo asi 7 sboru 



 90 

z okolí přišly tám jako krásné kytičky 

naše děvčátka poctit naši valnou 

hromadu jubielní svojí návšťevou a 

nabízí svoji pomocnou ruku při hraní 

divadel, výletů a všech podniků. Také i 

hoši slibují, že nás překvapí při cvičení 

se strojem i prost. 
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1937. 

Rok 1937 byl bohat, jak na význačné 

světové události tak i stránce požáru. 

Měli jsme toho roku tři, které 

s úspěchem byly lokalisovány. První 29. 

května u Ludvíka Prachaře zedníka č 90. 

Shořely stáje, obytné uchráněno. Při 

stájích přístavěna kůlna souseda Josefa 

Gajdoše č. 91. shořela také. Dne 12. srpna 

shořela stodola Františka Bachůrka č 40. 

Třetí požár byl na domku Josefa 

Dvořáčka, který byl obydlen churavou 

ženskou, ale včas přispěchavším sborem 

v zárodku uhašen. Toho roku utrpěl celý, 

národ čsl. nenahraditelnou ztrátu umrtím 

svého tatíčka Osvoboditele, prvního 

presidenta Čsl. Dr. T. G. Masaryka 14. 

září opustil. 
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1938. 

Rok 1938. byl pro sbor dobrovol. Hasičů 

neutěšujicí, neboť celostátní vlna vlna 

klidu a míru byla velmi rozvířená ze 

západu od Německa. Také v naší klidné 

a míru-milované československé 

republice nastavá hořečné zbrojení, pilně 

se pracuje na opevňovacích pracích a 

harašení zbraní. V Německu se objevil 

v čele vlády Adolf Hitler, který by chtěl 

ovládnout celý svět a zvětšít životní 

prostor pro své nadlidí. Ú nás v Sudetách 

se našlo mnoho nespokojenců, kteří 

žádají úpravu státních hranic. Z těchto 

jest částečná mobilisace a mnoho bratrů 

se ubírá ku svojím vojenským oddílům. 
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V tomto roce nás odešel 

navždý bratr hasič odkuť    

není  navratu L e o p o l d    

T l a c h . Ve sboru 

zastával funkci jednatele 

vzdělavatele člen župního 

výboru. Absolvoval Z. H. 

Školu v Přerově 1934. O 

jeho velké praci kterou 

prodělával svečí vélká 

učást na pohřbu 

 



 94 

 

1939. 

Rok 1939. byl rokem válečné horečky. 

Byly stanoveny hranice Sudet v naší 

republice do německého území, zabráno 

Polsko, Rakousko, Francie a další. Dne 
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15. března v časných ranních hodinach, 

hlásil bubnem obecní stražník Slíva 

Josef následujicí. Dnes v nočních 

hodinach vtrhla německá branná moc 

přes naše územní hranice a obsadila 

Československu republiku. Jaké to 

zděšení, jaký těžký vzduch procházel 

naše československé plíce. Každým 

nastávajícím dnem nové zprávy a 

nařízení a opatření. Zakazuje se řádné 

schůzovaní, veškeré průvody jak 

náboženské j a také politické, jsou přísně 

zakázány. Rozpuštění, všech stran a 

straniček, jediná strana dovolená 

„Národní souručenství.“ 

Kdýž hasiči chtěli pořádati schůzi, 

museli žádati 14 dní předem o povolení 

vrchního rady ve Zlíně. u Obrlandrata. 

Podle vyššího nařízení okres. úřadu 
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zřízeny okamžitou platností hasičské 

hlídky při protileteckých náletech. Ve 

skladišti stroje udržovat v nejlepším 

pořádku by byly připraveny vždy 

k zásahu. Starosta obce Slíva Leopold 

byl odveden gestapem. Funkci starosty 

zastával náměstek František Hřib c 21.  

Pohřeb bratra 

J. Kolaříka 

Doprovod 80 

bratrů. i na 

druhé straně. 
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Dne 8. května 1941 jsme se rozloučili br. 

Janem Kolaříkem povoláním krejčím, 

který i náš sbor oblékal i bratrem 

hasičem do krásných šatu.  Josefem 

Velflem. Čest jejich památce. 
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Pokračování o okupací: 

Německo za této okupace válčilo s celou 

Evropou. Na západě na severu jedině my 

jsme byli pod ochranou. Slyšeli jsme o 

velkém ústupu. Gestapo jezdilo jak 

šilené, plnilo koncetraký, mučili, vraždili 

a trávili a táké pálili, jak vězně tak i 

jejich obydlí. Kdýž zabrali naši 

republiku, na větších nádražích vařili 

polévku a nadělovali, že prý náš 

československý lid je hladový, ale 

němečtí vyšší důstojníci, kteří zabírali 

velkoměsta, kasárny atd. a zásobárny, tak 

při otevření, Kladno, Ostrava, Brno tak 

Tak vzdávali těm uloženým zásobám 

jako zdravili svého představeného. 

Venkov vybrali do poslední kurky 

chleba a co se dalo odnésti, vše se 

odneslo. 
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Nač si člověk přimyslil, vše na lístky. 

Lidé dělali černé, prodávali na černo – a 

každý si radil jak jenom mohl. Poslední 

dobu prohlídky na obilí na vepřový 

dobytek, zdali se chová podle plánu, jak 

něco schází pokuta a ještě zavřít. Při 

obilních přehlídkách byli naši finančníci, 

dělali aby něco bylo udělané. Na obec 

přišlo nařízení zesílit noční hlídky, tak že 

chodili 4 muži po vesnici každou hodinu 2 

na dolním konci 2 v kutě velitel těchto 

hlídek byl hasič. V zimní době od 7 hod. 

do 5 hodin ráno. Dva hasiči měli službu 

v zásobovací kancelaří, a právě dnes tuto 

službu měli dva sousedi Gajdoš Frant. a 

Bachůrek Frant. Bachůrek asi zaspal, 

nechal souseda sameho do rána. Bylo o půl 

noci, v padli tří muži do poštovní kanceláře 

ozbrojení revorvery, naproti poštmistrovy, 

Rusák v zimní uniformě, vzal nůž odřezál 
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sluchátka a poškodil telefon a vzdálili se 

do zásobovací kanceláře, kde byla hasičská 

služba, žádal Rusák stravovací listočky, 

byli uzamčeny v truhlíku. Rusák vzal 

sekeru rozbíl truhlík vybrál lístky 

chlebové, masové a cukrové, mlečné 

rozhodili po podlaze a  všichni odešli na 

dráhu, kdež také poškodili telefon a odešli. 

Zatím někdo na ně přišel, dávno byli za 

horama. Časně ráno dojelo od Brodu asi 5 

aut vystoupilo z každého 5 psovodů i se 

psem. Hledali aj do kostelní zahrady aj 

kostel museli otevřít, ale tam nešli, odjeli a 

více již nedojeli Partyzání ke konci této 

války byli velký postrach německeho 

vojska. 

Přes naši obec přejelo velké auto vojenské, 

německé brané moci směrem od Nezdenic 

k Brodu. Snad na kraji vesnice byla 
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pohozena 4 m dlouha deska hustě pobita 

hřebíky. Toho využili Němci. Druhý den 

přijeli od Brodu v autě 6 essmanů  zastavili 

a vešli do kanceláře obecního domu. 

K poledni hlásil obecní strážník po vesnici, 

aby se všechny osoby mužského pohlaví 

od 15 let do 65 přišly na 1 hodinu 

k obecním domu. Dostavení velmi nutné. 

Když se těch mužů něco sešlo, vystoupil 

důstojník na vyvýšené místo, mluvil 

německy a do české řeči nám překladal 

kněz p. Kyselák. 

1) Zákaz shlukovaní a po 8 hodině 

večer vycházení zdomu 

2)  Zostření nočních hlídek 

3)  Noční hlídky jsou odpovědny za 

3) všecky sabotážní činy spáchané 

v obci. 
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4)  Mimo to vyhlásil zvláštní rozkaz 

svého vyššího velitele. Nevypátrá-li se 

vynník, který položil přes silnici tou 

desku, během 1 hodiny jedno 

hospodářské stavení léhne popelem. 

Vyník se nevypatrál. Za necelé půl 

hodiny vystoupil silný sloup kouře nade 

mlýnem a již hořelo 5 stavení Kudela 

František, č 293. Šidlo – Frant. č 272 

Vaculín Tomáš c 192 Pranica Karel, a 

Dvořáček Stanislav. Tito nešťastníci 

d

o

s

t

a

l

i
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rozkaz za 5 minut, vynesti ze svých 

domků to nejnutnější Takové barikády 

jak viděti na fotografiji, byly dvě u 

mostu, jedna před domkem Škubalovým 

a naproti Stehlíčkovým a jedna u drahý u 

domku Ludvíka Lorence. Fronta se 

kvapně bliží Němci, ustupují. Vlaky již 

nejezdí. 

V tuto dobu byl střelami poškozen 

domek, Martina Volaříka c 333., Anežky 

Chromkové c 109 Lorence Ludvíka č 37. 

O život přišla Anežka Brumovská č. 30 

ve vlastním dvorku střepinou granátu. 

Na večer 30 dubna k 7. hodině po vesnici 

sbírají telefonisti telefon, tak bylo 

viditelné, že se blíží něco neočekávané. 

V ranních hodinách 1. května 1945.  o 

Němcích, ani památky odcházeli 

severozápadním směrem. O 8 hodině 
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ranní, od východu přícházelí rumunští 

bojovníci, velkým hladem, tak jsme je 

nakrmili odechli  a postupovali dál. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tohoto roku 9. května vyhlášen mír 

Němci byli pořažení. Asi ke konci 

května uspořadál M. N. V. slavnosť 

osvobození náši vlasti. Svatodušní 

pondělí odpoledne u pomníku padlých 

z dřívější války zřízená tribuna, na které 

promluvili následujicí řečníci. Začali 
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recitovativati v hodné básně. Zpěvačky a 

pěvecký kostelní sbor pod vedením 

Josefa Šojdra č. 227 varhaníka zaspíval 3 

sborové písně. Proslov za školu pronesl 

Jaroslav Šebestík, řiditel a Josef Šustek 

učitel v řeči ruské a české. Za občaný 

místní fařář Kyselák, za hasiče Lorenc 

Ludvík nač. 1944 byl pro naše hasiče. 

Rokem vyznamným, jelikož oslavili 50. 

leté trvání sboru. 
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Slavnostní schůze tohoto jubilea byla 

odbývána v host. u Tlachů 22. srpna a 

přitom nás poctili svou návštěvou 

okresní činovníci. 

Josef Mičula,   kraj. požár     vel. ze Zlína 

Joža Ogrodník  staros. O. H. J.   Bojkovice 

Josef Sika,        velitel O. H. J.           " 

Josef Poledňák pokl. jed. O H J.       " 

St Šimoník vel.   VII okrs.         Rudice 

Jan Křapa   "     I "                   Uh Brod. 
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Před započetím této slavnostní schůze 

poctili okresní činovníci návštěvou na 

hřibově nedávno zesnulé bratry 

Leopolda Tlacha, Jana Kolaříka a položili 

na jejich rovy kytice. 

Dále přítomno 7. bratrů zakládajicích 

Šojdr Jan č 234. 

Červenka Jos. 23. 

Bartoš Frant. 324 

Tlach Mikůláš 84 

Šojdr Josef 227 

Šojdr Martin 81 

Dvořák Frant 24 

Slavnostní schůzi zahájil starosta sboru, 

vítal hosty, zakládající bratry a ostatní 

bratry nacházející se v činné službě. 
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Předává slovo bratru veliteli. Menovaný 

zatím započál svůj projev, požádal 

zúčastněné vzpomínkou mrtvých. 

Po skončení této vzpomínky započal 

projev od založení sboru, až po dnešní 

dny. Vylíčil všechny povinosti a bolesti 

sborové. 

Po skončení přikročeno k rozdání 

záslužných diplomů pro bratry, kteří 

jsou v činné službě 30 let. 

Diplomy obdrželi. 

Lorenc Ludvík.  t č velitel. 

Kořenek Frant.     podvelitel. 

Bachurek Tomáš    hasič 

Ještě po dlouhé a bratrské debatě tato 

slavnostní schůze skončena. 



 112 



 113 



 114 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše dívky, které jsou členkami 

dorostu, jsou zároveň našimi heréčkami 

v divadle. Naši dorostenci cvíčí. 
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Čí jsou hody naše hody, pojď má milá 

do hospody. Dobrovolný sbor hasičů 

pořádá výlet na hřišti, kde dorostenci 

cvičí, žebřová cvičení a zároveň divadlo 

se hraje: Srážka vlaku. 
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1951. 

Členská schůze dne 12. ledna 

v místnosti u Tlachů. 

Na tou informační schůzi přijel okresní 

činovní bratr Babula z Uh Brodu. Po 

uvítání a zahájení ujímá se slova br. 

Babula a po delší debatě vysvětluje, za 

jakým učelem k nám zavítal. Jedná se o 

celou rozvětvenou síť hasičstva v celé 

lidově demokratické republice. Přestává 

název sbor dobrovolných hasičů, ale 

Jednota hasičů v Šumicích a veřejné 

hasičstvo. Veřejné hasičstvo musí byti 

získano náborem a staršich starších 

mužů a žen a také z mladých. Heslo dne 

– každý 5. hasič. v obci. 26. ledna začíná 

nábor. Ihned hlásít vysledky. Schůze 

skončená. 
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Stav     dorostencu   a   dorostenek 

Hřib František   Tlachova Vlasta 

Hřib Jaroslav   Lorencová Marie 

Kořenek Josef   Lorencová Emilie 

Bachůrek Vladislav  Lorencová Jiřina 

Šojdr František   Stehlíčková Marie 

Mudrák Josef   Stehlíčková Ludmila 

Tlach Ludvík   Gajdošová Anna 

Tlach Stanislav   Gajdošova Božena 

Červenka František  Ulková Marie 

Šmíd. František   Kokošová Božena 

Borýsek Václav   Dvořačková Jarmila 

Tlach Leopold   Gajdová Božena 

Stehlíček Stanislav  Švecová Marie 

Plašek Jaroslav   Mudraková Zdeňa 

Žampach. Frant   Červeková Marie 

Ulek František   Juřeníková Ludmila 

Šojdr Stanislav   Šojdrová Jarmila 

      Šopíková Božena 

      Gabrhelová Maňa 

      Šojdrová Maňa 
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Divadlo 

Divadlo se začalo hrátí kolem roku 1935. 

Velmi bývál veselý Sylvestr 

z jednoaklovkami a výstupy, ale také 

s lidmi, kteří ty kusy a děje uměly podat. 

Měli jsme dobré herce samo i herečky. 

Byli to sestry Mařenka a Anička 

Dvořakovy č 24 a mno těch dalších, na 

které se dosud vzpomíná. ct také i herci 

přes to, že byli aj staří tátové, nikdy se 

nestyděli za jeviště. 

Co jse mě podařilo – vzpomenuto jsou:  

Pan president mezi námi 

Štěstí není milion. Martin Pytlák 

Srážka vlaku. Cigančina pouť 

Samsonkovy jitrnice. 

Jakou našel Jakub  metlu na zlou Teklu.  

Michal kom. Matěj. 
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Strýček Křoupal poslancem. 

Na našem hradě straší. 

Za druhé světové války němécká policije 

a gestapo slídíli po vesnicích i městech 

jako dravci po své kořisti, jak mile něco 

zjistili odvaděli do koncetraku do 

Německé říše. 

U nás sebrali v roce. 1941. 

Slíva   Leopold  starosta.  po valce se 

Jančár Mikůláš zedník  popraven 

Hřib Vojtěch  zedník  vratíl 

Chmela Agustin zedník       " 

Dvořáček Vojtěch rolník       " 

Šojdr Martín  rolník       " 

Tlach František uředník zemřel 

Klauda František zřízenec u dráhy, vra- 

Bachůrek Vladislav, obchod-příručí. vra- 

Sojdr Stanislav  kovář zemřel 
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Šojdr Josef  kovář. vratil 

John Jaroslav  staveb  praktikant 

Sedláček Jarosláv   "  zémřel 

Škubal Jarosláv    "     " 

Zajíc Kliment rolník zemřel 

Hřib Josef  řezník vratil 

Zajíc Josef.  rolník. vratil 



 122 

 

Po druhé světové válce vracely se oddíly 

rumunských vojsk a snímý přišly také 

ruští tankisté. Byli ubytování ve škole na 

poschodí, ale také v soukromí u lidí 

V čísle d. 126, když ve dne čistíli svojí 

zbraň v zahradě neopatrností vyšla rána, 

do těla naproti sedícího kamaráda který 

také ihned podlehl. Byl pochován u nás 

na hřbitově za ruských zvyků a okolností. 

Za 6 měsíců byl vykopán a převezen 

autem do Bzence. Ze hřitova do vesnice 

jej doprovodil kněz a hasičstvo. 
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109. 

Náš hřbitov. 

Kašparek Agustin.  Mikuláš Dvořaček. 

Tomáš     Hřib.  Frant      Gajdoš. 

Jan          Šidlo.  Ludvík   Lorenc. 

Josef      Červenka.  Jan Borysek. 

Josef      Volařík.   Frant Šojdr 

Josef      Volařík. Leopold Tlach 

  Ján         Ulek.  Antonín Gajdoš 

František   Hřib  Frant Hořčica 

František   Bartoš   Josef Slíva 

 Jan         Hřib     Josef Kudela 

Josefek. Bachurek.   Josef Velfl 

Josef     Šojdr.  Jan Kolařík 

Jan       Šojdr.  Frant Kozub 

Jan     Stehlíček.  Jan Kudela 

 Frant    Jančařík  Frant Hasoň 

 Antonín   Vraník   Martin Šojdr 

  Jan      Krhutek.   Frant Lorenc. 
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Vojtěch Dvořáček. 

František Bartoš. 

František Bachůrek. 

Tomáš Bachůrek. 

Jan      Ulek. 

František Pavlíček. 

 Agustin   Pavlíček. 

 Jan         Synčák. 

Jan             Hřib. 

František Brůmovský. 

František Kořenek. 

Tomáš      Hásoň. 

Jan        Pilka. 

Jan       Krhutek. 

Rychard    Slezák. 

Josef         Synčák. 

František   Kudela. 

Josef       Kudela. 

Vincenc    Horecký. 

Martin     Tomek. 

Mikůláš   Tlach. 

Tlach     František. 
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Činovníci       hasičského 

požárního             sboru    od      r    1894   --   1974 

Předsedové 

Kašparek  Agustín  ----  1894 --- 1904 

Hřib    Frant   ----  1905 --- 1920 

Slíva   Jan    ----  1922 --- 1923 

Hasoň Tomáš   ----  1924 --- 1925 

Tlach   Mikůláš   ----  1926 --- 1932  

Brumovský Frant  ----  1933 --- 1940 

Horecký     Vincenc  ----  1941 --- 1943 

Zalešák        Karel  ----  1944 --- 1958 

Ptaček    Josef   ----  1959 --- 1968 

Vaculín          Josef  ----  1960 --- 1974. 

     Velitelé. 

Hřib Frant    ----  1894 --- 1904 

Tlach Mikůláš   ----  1905 --- 1913. 

Hřib Frant    ----  1914 --- 1918 

Tlach Mikůláš   ----  1919 --- 1924 

Lorenc Ludvík   ----  1925 --- 1957 

Hřib   Frant    ----  1958 --- 1964 

Ondřej Stanislav  ----  1965 --- 1974 
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Další    činovníci 

Podveliteli 

Červenka Josef  ----    1894     ----    1904 

Šojdr     Jan   ----    1905     ----    1906 

Tlach        Mikůláš          1907    ----    1908 

Pilka         Jan  ----  1909     ----    1910 

Šojdr       Jan  ----    1911     ----    1914 

Hřib          Jan  ----  1914     ----    1924 

Kořenek      Frant ----    1925     ----    1940 

Novák      Antonín ----    1940     ----    1946 

Juřeník    Josef ----    1946      ----    1952 

           Jednatelé. 

Hřib   Tomáš  -----   1894   ----    1907 

     -----   1908     ----    1909 

Hasoň Tomáš  -----   1910   ----    1921. 

Tlach   Leopold  -----   1936 

Šojdr   Cyril  -----   1955 

Tlach    Jaroslav  -----   1957. 

Ptaček       Josef.      1960. 

Horecký    Stanislav        --   1963. 

Ptaček       Josef.   -----   1969. 
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Četaři     od    stříkačky. 

Lorenc  Frant  ----   1894   ----  1907 

Pilka    Jan  ----   1908   ----  1909 

Kudela    Josef  ----   1909   ----  1911. 

Lorenc    Frant  ----   1911   ----  1914 

Ulek    Jan  ----  1914   ----  1920 

Gajdoš      Josef  ----  1920   ----  1923 

Lorenc Ludvík  ----  1923   ----  1924 

Brumovský  Frant      1925   ----  1934 

  "  " ----  1944   ----  1946 

Omelka   Vladislav ----  1947   ----  1953 

    Četaři  od    hadic 

Tlach  Mikůláš  ----  1894   ----  1907 

Jančařík  Frant  ----  1908   ----  1911 

Bartoš   Frant  ----  1912   ----  1913 

Slezák  Richard  ----  1914   ----  1915 

Brumovský  Frant ----  1916   ----  1923. 

Gadoš       Josef         1924   ----  1925 

Brumovský  Frant        1926   ----  1951. 

Při zmeně nových stanov četaři od roku 1953 nebyli 

volitelní. 
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Četaři od lezectva. 

Jančařík  Frant  --- 1894   ---- 1904 

Pilka      Jan   ---  1905   ---- 1908 

Kudela   Josef   ---  1909   ---- 1910 

Lorenc   Frant   --- 1911   ---- 1914 

Ulek     Jan   ---  1915   ---- 1920 

Gajdoš  Josef   ---  1921   ---- 1923 

Brumovský Frant 1924   ---- 1926 

Gajdoš Frant   ---  1927   ---- 1952 
 

Pokladnici 

Šojdr    Martin    ---  1894   ---- 1906 

Tlach  Mikůláš   ---  1907   ---- 1911 

Kudela  Josef    ---  1912   ---- 1915 

Hřib     Frant    ---  1916   ---- 1924 

Bachůrek Tomáš --  1925   ---- 1940 

Vaculín Frant   1941   ---- 1955 

Hřib Vlastimíl     --- 1956   ---- 1968 
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Tito dva hoši, naši dorostenci zahynuli 

ve svém mládí pod knutou německého 

režimu. První  Š o j d r  Stanislav vyučen 

řemeslu kovařskému, byl sebrán 

gestapem a již nevrátil; zemřel v Brně.   

M u d r á k Josef studoval na 

průmyslovce stavebního oboru v Brně 

totálně nasazen v Berlíně do práce, při 

náletu si zlomil nohu, zemřel v nemoc 

převezen za 21 dní domů 
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Mládež 

Mládež školená a vychovávaná 

v požárnickém duchu a prostředí dokáže 

velmi prospěšně pusobit na poli požární 

prevence je tak staré, jak je staré vedení 

statistik požárovosti a zjištění že jednou 

z četných příčín požárů jsou požáry 

zakládané nevědomou rukou dítěte. 

Skutečnost že mnoho požárů založených 

dětmi nepřínáší pouze škodu hmotnou, 

ale často se provinilci stanou obětí 

požáru, dala popud k hledaní všech 

možností k zabránění nejotřesnějším 

tragediím a hmotným škodám. Z těchto 

přičín požární sbory nezanedbávají 

výchovu mladeže ale pokládají jí za 

jeden z nejzávažnějších úkolů své 

celoročni výcvikové činosti. 
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V roce 1964 se změnou svého stavu 

nastoupil František Bradáč, 

elestrotechnik do obce Šumic kdež 

založíl svojí rodinu k bydlení. Kdež se 

přihlasíl za člena Č.S.P.O. take byl ihned 

přiját. Ještě toho roku se učastníl 

jmenovaný kursu vedoucí mládeže 

v ustřední škole ČSPO v Bílých 

Poličanech. 
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Po absolvování tohoto kursu jsem byl 

zvolen vedoucím mládeže při požárním 

sboru v Šumicích. V roce 1965 byl 

proveden nábor žaků v ZDŠ do ČŠPO. 
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Této akce se učastníl br Ptáček tehdejší 

jednatel ČSPO. v Šumicích a br František 

Bradač. Promítali pro dítě ve věku 9 – 13 

let filmy s požární tematikou spojené 

s besedou a náborem žáků do krůžku. 

Tato akce získala 40 mladých požárníků. 

Práce kružku začala a v období 2 let 

prošlo krůžkém přes 80 dětí. Trvale však 

pracovali pod vedením br. Františka 

Bradače. 
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Dvě družstva a to 1. družstvo mladších 

žaků 9 – 13 let a 1. družstvo mladších 

žaček 9 – 12 l Tato družstva se pravidelně 

učastnovala všech soutěží, v roce 1966 se 

dokonce chlapci umístnili v okresním 

kole na 7 místě a děvčata na místě 3. Na 

okresní souteží mladých požárníku 

v Nedachlebicích. Za žnové hlídky. byl 

krůžek vyhodnocen jako nejlepší 

v okrese. Znové hlídky měli svou 

stanovenou základnu ve dvoře zdejší 

ZDŠ a odtud pravidelně vychazeli 

dvojice hlídkovat podél tratí od Ujezdu u 

Luh. až po Nezdenice. Dále střežili celý 

objekt JZD. Po této soutěži postoupil bra. 

Bradač, 5 členým kolektivem ŽHM. do 

celostatní soutěže a této se zůčastnili 

v roce 1967 v Praze. 
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Br. František Bradáč jako vedoucí 

mládeže 

Tento kolektiv tvořili. 

      Botlík Ant. vedoucí 

      Krhutek Vojt. 

      Hřib      Pavel. 

      Slezáková Kateřina 

      Uřičařová Ludmila 

      Rapantová Jarmila. 

Výsledek této soutězé byl 7 místo 

v celostátní soutěži ŽHM. a oddíl si 

přivezl jako dar UV – ČSPO jako dár 1 

kompletní stan. 

Do práce s mládeží se připojíl k br. 

Bradáčovi, Vaculín Petr po celý rok 1967 

si velmi dobře vedli. Býl organizován 

odjezd děti do Bojnice na Mikulčin Vrch 

a další zájmová činosť. Vaculín Petr se 
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pak oženil a odešel do obce Nezdenice. 

Br. Bradač byl pověren několika 

funkcemi v ČSPO a to jako_ člěn 

předsednictva O. V. ČSPO, okrskový 

preventista a jednatel místního 

požárního sboru současně zastával 

nadále funkci ved.  mládeže. V období 

krisových let roku 1968 až 1969 prace 

krůžku ochabla, a připravovali se 

družstvo pouze na soutěže.  
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Až v roce 1971. br Bradač opět obnovil 

činosť kroužků mladých požárníků 

ustavíl nové 2. družstva žaků a začal 

pracovat. Obnovil pravidelnou činosť 2 

družstev žaký a žákyně 9 – 13. let. 

Zapojíl, obě družstva do hry Plamen 72. 

V roce 1972 se vratil br Vaculín Petr. 
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Vaculín Petr po dohodě br. Bradáčem 

opět počali spolupracovat na výcviku 

družstev. Další činnost vedl Petr 

Vaculín. 
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V roce 1972 býl br. Bradáč zvolen do 

funkce poslance MNV, a v roce 1983 

předsedou MV -  NF v Šumicích na 

podkladě plného vytížení požádal o 

dovolenou ze všech funkcí ČSPO a 

mládež již v roce 1983 vedl vedl pouze 

Vaculín Petr: Současné době zastavám 

funkci revisora při ČSPO Šumice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chvíle odéchu při nacviku. 
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Setkání družstev mládeže v Praze. 

Umístění chlapcu 7 místo, devčat 3 míst. 

Vedoucí: František Bradáč. 



 145 



 146 

Zapis o vyroční schůzi a zarověn 70ti leté 

jubileum založení dobrovol sboru 

v Šumicích. Schůze konaná o 8 hodině 

večer 8 ledna v hostinci u Tlachu. 

P r o g r a m . 

1 bod. Hymny. 

2    "  Zahajení 

3    " Vítaní hosté. 

4    " Projev k jubilejnímu založení 

5 hasičkého sboru a uctění památky 

6 náších zakládatelu. 

6 Podaní zpráv jednatele. 

7 Projev, br Martince z Luhačovic 

 instruktora našeho sboru. 

8 Diskuze 

9 Volba funcionařu. 

10 Usnesení. 

11 Zavěr 

12 Píseň práce. 
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Ve stanovénou hodinu konané vyroční 

schůze místní dechovka – říznimy 

pochody vítála bratry požárniky, a 

všechny hosty. Po skončení hudby 

slavnostní schůzi zahajíl předseda br. 

Slíva a předál vedení schůze br veliteli. 

Br. velitel přivítal všechny učastníky a 

milé hosty. 

Broďané 

Br. Urbanek, okres činov. br Šmíd  

velitel, br. Josefík člen jed. br Horák 

Luhačovice. 

Br. Martinec okres instruktor. 

Br. Šimoník    předseda. 

Sestru. Pospišilovou   O. J 

Sestru Vaclavovou   O J. 

Nezdenice. 

Br Bařinka okres činov. 
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Pozlovice. 

Br. Bednařík  předseda 

Br. Mikulčik  předseda čer. Křiž. 

Br   Začek  tajemník  OVPO. 

Bánov. 

8 člená delegace br. požárního družstva. 

Šumice. 

Šojdr Jaroslav  předs. MNV. 

John Leopold.   člen  O N V. 

Svoboda Frant předs N. F 

Kokoš   Jan   předs. Ksč 

Jančařová předs.  výbor  žen 

Ulková   míst před        "          " 

Šojdrová  pokladnice. 

Pak nasledovál projev br velitele 

vzpomínky od roku 1894 až po dnešní 

dny. Projev dáleko sahly a věcný. Dálé 

projevý všech zhora uvedených hostí. 
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Ve spravě jednátele vzpomenuto naších, 

zakládajicích bratru vzpomínka učtená 

povstaním a minutovým tichem. 

Nasledovali volby. 

Zvolení nasledující 

Šojdr Cyril předseda 

Lorenc Ludvík I místopřed. 

Slíva   Jan      II    "       " 

Juřeník Josef  zastup  velite. 

Tlach Stanislav  jednatel. 

Vaculín František pokladník. 

Tlach  Ludvík  organ  refer. 

Škubal Rudolf  Osvětář 

Hřib  František  preventista. 

Krhutek  Vojtěch vicvik  ref. 

Omelka  Vladislav zbrojíř 

Slíva Josef     zbrojír 

Kudela Josef    Hospodar 
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Nahradnici 

Kubáň Ludvík 

Ulek   Josef 

Žampách František 

Bartoš  František 

Revisoři 

Horčica František 

Bachůrek František č 40 

Bachůrek František c 39 

Delegáti  Šojdr  Cyril 

Vaculín    Josef 

Vaculín    František 

Šidlo   Rudolf. 
 

Jako let předešlých tak i letos pořádal 

sbor 18 února masopustní ples a to obou 

hostincích u Tlachu a u Hřibu, dalé 

hodovou zábavu 8 zaří tradiční. Dalé 

přišlá vyzva od O. H. J. pořádaní kola 
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okresní soutěže okrsková bude 

odbývaná 15 května na hřiští 

v Šumicích. Do této soutěže se 

přihlásilo 27 bratři k nacviku. Podle 

puvodního planu mělo cvičít 28 

družstev s okolí. Cvičili zde Šumice, 

Zahorovice, Bojkovice, Krhov, Bzova, 

Pítín, Starý Hrozenkov, Komná, Bánov 

Přeckovice, a Tešov. Vítězné družstvo 

mužů v Šumicích 1966 Velitél družstva 

Bradáč František. 
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Roku 1966 v měsicí červnu jsme se 

rozloučíli s br. Františkem Gajdošem 

staršího který nas opustíl odkuď není 

návratu. Vstupil do sboru 1924 od roku 

1930 zastával načelníka samaritské 

stráže až do ukončení svého žití. Dobrý 

kamarad, dobrý hasič, poctivě zastaval 

prace jemu svěřené.
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Psál se rok 1950. Tohoto roku byla 

schůze 8 ledna v místnostech u Tlachu, 

bratr veli přeje všeho nejlepšího 

bratrum do noveho roku, a přitom 

s radosti připomíná že jsme již neměli 

už 6 roku požáru že dodržujeme 

dochvílnou preventívní ochranu. Dále 

jsme jsme projednali všechny 

povinossti tykajicí se požární ochrany 

a schůze skončena. Dne 21 ledna o ½ 6 

šeste hodině na večer, vypukl požár ve 

stodole Zajíce Antonína číslo 78. 

Hasičstvo zahájilo svoji činosť požár 

byl uhašen jenom nestaštníkovi 

vyhořelem se během požáru se stratila 

jeho manželka z kterou byl ženat 

teprve 2 měsíce. Ještě toho večera při 

prokopavání hořících oharkú 

manželka nalezená v požářsci nalezena 
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zabíta a upálena. 10 dnech se vyhořelý 

sám přiznál že ji zavraždíl a stodolu 

sám zápalil. Asi 4 měsíce, bylo 

provedeno soudní přelíčení na místě 

samem kdež byl jmenovaný odsoun 

dožívotním žalaři Ale při vzornem 

chování byl propušten na slobodu. 

V roce 1967 10/11 se snaší jednotou 

hasičkou rozloučíl na vždy náš bratr 

Lorenc Ludvík. Stoupil do sboru v roce 

1915 ve světovou valkou, první jeho 

funkce býla trubáč, byl odveden 1917 a 

když se vratíl 18 roce z války zase se 

vratíl do sboru a 1925 byl zvolen 

velitelem a tuto funkci zastavál až do 

roku 1954. Přitom býl členem 

okresního výboru kdež byl od 1951 až 

do roku 1956 předsedou okresního 

výboru. Agilní bratr dobrý hasič jeho 
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zásluhou jest rozkvět a zdokonalení 

jak vé sboře tak i ve vyzbrojí, a 

zasluhou koupí motorové stříkáčky. 

Budiž mu země lechkou. 
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 Zalešák Karel narozen 27 ledna 1887 

vstoupíl do hasičskeského sboru 1926 

zemřel 1717 v nemocnici v Uh Hradišti 

a býl převezen a pohřben 1917. 

1966. v Šumicích. Ve sboru byl ve 

výboru od roku 1932 jakož i členem po 

dvoje období obecního zastupitelstva. 

Jak vzorný otec, tak i ve svých funkcich 

které zastával byl dochvílný želíme 
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jeho odchodu a přejeme aby žemě mu 

byla lechkou. 

Sbor dobrovolných hasiču. 

Revoruční NV odeslál slavnostní 

petici sovětské vládě jakož i jejimu 

věrnému lidu 
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Po světové válce příšlo těžké žití na 

pracujicí lid obzváště na takový který 

žil ode dneška do zítřka to je čistě 

rukou práce. Přišla nezaměstnánosť. 

Tento případ se týká bratra hasiče který 

vlastníl svúj domek byl dobrý místr 

krejčí a byla jich pěti člená rodina 3 děti 

a oni dva. Přišél zákazník mistře ušej 

mě oblek, mitr slibíl latku vzal na ty 

šaty u ochodníka na ůvěr, šatý se ušili, 

přišél zákazník k velké spokojenosti 

šaty odebrál, ale spodminkou, mitře 

„během měsíce šáty proplatím.“ Rodina 

potřebovala stravu denně. V obchodě se 

smíšeným zbožím se bralo na dluh. 

Mistr krejčí šíl obleky na dluh, ale jak 

toto dlouho mohlo trvat? V zimňí době 

po 1 hodině v noci hasičká trubka volá 

k požáru, kdé hoří? 
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U mistra krejčího. V krátké době jsou 

požarnici na míště, a jíž připrávéni 

k zásahu. Domek bez hospodářskýc 

budov celý v plamenéch tuhá 15 stupňu 

mrazivá zima, domovní nabytek 

vynešén, voda zamrzla v hadicích a také 

ve stroji, krov úhořelý pádá jeden za 

druhým konec hašení a vší záchrany.  

 

Kdýž se celý dav lidí z místa požáru 

rozešel a my požárnici jsme zustali 
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samotní, vzal jsem jsem kopál, a z pudy 

ktérá neprohořela od kopál jsem máze 

zjistíl jsem že tam nejsou stropy 

z trámu, a desek, ale 10 cm silných 

dubových fošen. Tak jsem to očistíl, asi 

2 m² nanosíl doutnajících oharku na to 

místo, abychom  nemzli a víte že ani to 

nechtelo hořet. Z  výšená pojístka 

majitél dostál pojištné jinak by domek 

prodál obchodník latkámi 

 

48

. 
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Členky červéneho kříže jdou ke 

společném cvičení a spolu práci se 

členký ČSPO v Šumicích na hriště. 

Tato spolupráce byla provedena byla 

velmi okázale a ke spokojenosti všech 

učastníku čvicících. 

           Provedeno v roce 1966 

 
49 
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Za krasného červencového odpolední 

v neděli v 1948 vypravili se náší 

dorostencí i dorostenky na vylet do 

Polichna. Dorostenky cvičíly s kruhy, a 

věnecky a dorostenci prostna a 

žebříková. 
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Po vyletě se vratili domu a 

vyhodnocení spomínali na Polichňaný. 

Požár pasinku u Hranice Rudické. 

Padělky hoří. 

Podzimního večera všechno jenom 

sklízení suchchučké jak prachno 

nemužemě věděti zdali to někdo zapalil 

nebo se zapalilo samo vznicením. 

 

Ale musela se okamžitě postárat o 

pomoc jest v blízkosti vysoký les 
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končiný a bylo to povětru tak by býl 

jistě padl za oběť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 15 srpna 1959 ve čtyři hodiny ranní 

probudila svým tklívým hlasem naše 

sirena požárníky a hlavně všechný 

občány upozorňujíc na nebezpečí. V tu 

dobu probíhalo deštivé počasí a 

obzvláště tou noc bylo velmi bouzřlivé, 

tak že naše řeky byly, plné vody že 

nestačily břehy a voda se vylévá do 



 171 

nízších položené. To se stalo nad dráhu 

v čísle 38. u paní Anny Stehlíčkové voda 

ji vběhla do do bytu, tak to byla volána 

pomoc sirenou. Pomoc se rychle sběhla 

a vše dala do pořádku. Rozvodníl se 

Rudický potok. 
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Za hodinu mnoho vody odtečé tak i zde 

na tomuto řečisti voda začínala 

upadavát a žačala stoupat na řece olšávě 

tak požárníci měli službu nad celou 

obcu. Za dřívejších dob, kolem této řeky 

byli zde louky, a dnešní doby. mají zde 

členové duzžstva obseté zahuménky 

obsazené řepu a zemáky pro svou 

rodinu a tato povoděn všechno 

proplavila vydrala a odnesla neví žadný 
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kam. Ve vesnici sklepy plné vody takže 

požárnici zase čistily 

 

 

 

 

 

 

Polní požár. 

1968. Po žních a po sklízní konbajném 

na pšeničném poli zustalo velké strnistě 

tak vyjel traktorista také požarník Josef 

Slíva straktorém a řezačkou na to zbylé 

strniště. Počasí mu přálo země suchá 

takže strniště se drolilo v řezačce. Práce 

se dařila a jí ubýválo až najednou 

zpozoroval že z rezačký vystupuje ale 
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spodem ode země nějáký kouř. Ihned se 

dostál na polní cestu a postupoval 

směrem k vesnici a v blízké tratí jedoucí 

osobní, auto jej upozorňovalo co se děje 

za jeho zadý. Teprvé viděl, nač byl 

upozorněn že pořezaná slama je již na 
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34. honu jest v ohni. On se stáhl se 

stroji, až do vesnice kdež jeli řeznici 

s přídélem masa zastavili a pomohli 

zahasit požár ve stroji nášem 

traktoristovi a postupovali svojí cestu 

k Uh. Brodu a poslali Brodské 

požárníky ku zdolání tototo požáru. 

Dále přijél s farmy fekál se zasobou 

vody a požár zdolali. 
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Samovznicení při řezaní slamy na honu 

pod Komensku. 

Rok 1969. 

Tohoto roku naší požárnici spolu 

s Okrském pořádali u nás na hřišti 

okrskovou soutěž. Počasí jím přálo a 

stěstí zarověn Obsadili v této soutěží 1) 

místo. 

Při teto okresní soutěži proveden i 

velký hasičký vylet. Počasí tomu přalo  
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účast byla neočekávaná. Od roku 1951 

byli rozděleny požární jednoty na 

požarní okrský, které mezi sebou 

planovalý, okrskovou soutěž, okresní 

souteže a vše do do jejích cvičících 

poviností spadalo. Do našeho okrsku 

byli zařazeny tyto h požarní jednoty. 

Šumice, Nezdenice, Rudice, Zahorovice. 

Z této souteže nébyli dodány zaznamy 

vysledky nebyli zapsaný. 
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Psál se rok 1919 kdy velká povodeň 8 a 

9. července uprostřed navsi strhla 

velkou budovu ve ktéré byla umístěná 

také tehdejší hasičská požární ruční 

stříkačka i spříslušenstvím. Po odpadu 

vody ihned byla stříčkačká vytahnuta 

očištěna a odvezena do opravy jelikož 

byla poškozena, a přitom i obleky a 

nařadí a také knihy. Po opravě jsme 

stroji jakož i veškerý hasičský majetek 

ve dvoře fary v šopě. Tuto starost. Jsme 

sdíleli po 8 roku, a 10 září jsme měli 

nové skladište uprostřed navsi při 

okresní silnici. Druhá hasičská 

zbrojnice. Nic netrvá dlouho tak se stalo 

i snaší zbrojnici V tuto dobu byli 

zřízovany po obcích svadební síně, a u 

nás bylo středísko a to, Šumice, 

Nezdenice, Zahorovice a Rudice. A tak 
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se stalo že naše zbrojnice padla pro 

narodní výbor jako zasedací síň. a naší 

né hasičí ale požárníci se stěhovali do 

nového a třetí zbrojnice ale jenom 

prozatím. První staveniště vyhlednuto 

M. N. V. ve dvorku kulturního domu  a 



 181 

druhé v budovách horního mlyna, ale i 

stoho sešlo a konečné rozhodnutí 

zustalo za novostavbu narodního 

výború. Konečně stavba zbrojnice 

projednana a schvalena v plenum M. N. 

V. a vykopavku začato dne 23. zaří 

v sobotu. Betonovaním započato 

v sobotu 14 října 1972. předseda míst. 

 

pož. sboru Jos. Vaculín zahajuje výkop. 

nové požární zbrojnice 
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Práce na staveniští zbrojnice se 

rysovalý vždy ve větším měřítku jelikož 

bylo zavolano dosť brigadníku a 

členové sboru. Auta navažela cihly, 

štěrk, a všechy stavebniny. 
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Prace musely již byti zahájený jelikož 

rok 1974 byl jubielním. 
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Požáry. 

Požáry od založení hasičské požárdní jednoty 

6 stodol, 

12 obytných domku, 

7 vinohradních bud, 

6. domku mala str. 

V říjnu velký požár Bánov 

pros. v Rudice.   domek. 

1905 18 čer      stodola Kudlea č 22. 

1907   25/10  stodola Kořenek č 130 

1908   3/6   domek Ružičky 

1910     stodola   Jan   Juřeníka  150 

 domek Veruny Mílkové 

1911 domek F Bublíka 

stodola  Fr. Kandrnala. 

1914.  dmek  Fr      Jahody. 

 mlyn Ujezdec pod kopcem. 

1917  stolař  dílna     malá  strana. 

stodola  v kutě  Ulkova. 

domek     Fr  Sinčáka 

1918.  domek     J  Zetky.. 

  stodola  Fr  Plaška. 
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1920 požár domku  Fr  Kováře 

požar   domka  J. Tlacha 

stodola       Fr     Bachurka. 

1921.      "       "    " 

Staje     L.    Prachaře. 

Šopa.      J.    Gajdoše. 

1924 domek       J     Dvořačka. 

mlýn        Kohoutkuv. 

 

 

 

 

 

S

t

o 
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stodola     B   Bergra. 

Šopa     A  Šojdra 

požár stohu  slamy. I Dvořačka. 

2. stodoly    Ujezdec. 

požár cihelny     Havřice. 

požár   slamy   Havřice. 

4 stodoly     Nezdenice. 

1  statní   statek    Nezdenice. 

13 domku    Zahorovice. 

1 stodola     Fr   Kozub. 

1 stodola     J.   Volařík. 

1 domek    L.  Havlačkové 

domek      F     Hladiše. 

Domek     F.  Sinčáká.3 

                                                 
3
  Následuje prázdná strana 153 originálu kroniky a zápis pokračuje na následující straně 154. 
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požár tovarný Bojkovice. 

požár v mestě Bojkovice 

1 stodola       K Zajíct. 

1 domek.      V Janča. 

1 stavení      F. Gajdoše č 126. 

Kudela  Fr.   1 domek  s příslušenstvím 

1 domek      Tomáš   Vaculín 

1 domek      Šídlo  Frant. 

1 domek  Pranica Karel 

1 domek Dvořaček Stanislav. 

Nacisté zapalili 

Šidlo Rudolf 1 domek. 

1 šopa  Kandrnal Jan. 

1 domek   Vokoun  Ludvík č 46. 

1 chata   Františka  Kutnara. 



 188 

Seznam pudmistrú, starostú a předsedú za 80 let. 

Krhutek  Jan   č. 131  pudmistr 

Kubáň  Tomáš č 217.        " 

Tlach   František   č 108.   " 

Hřib  František  č  74        " 

Hřib  František č 74  obecní představeny; 

Hasoň  Tomáš č.     obecní představený   , 

Červenka  Josef  č 23. Obecní  představený. 

Šojdr       Martin   č  80.  obecní   představený 

Slíva           Jan  č. 43      obecní představeny 

Slíva      Leopold.  č 139   obecní  představeny 

Hřib  František č 21.  uřadujíci  naměstek. 

Lorenc   Josef č 222.  předseda. 

Šojdr    Josef   č 227.  předseda. 

Omelka  Antonín  č 18  předseda 

Šidlo  František c 272  předseda. 

Šojdr   Jaroslav  č      předseda. 

Synčák Antonín č        předseda 

Kubáň   Stanislav       předseda 

Kramny  Jindřich      předseda. 
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Stavba nové zbrojnice dokončéna až na 

malíčskosti dne 19. 7 celkově úpravou 

venkovního terenu. Tak že oslavou 

nové zbrojnice bylo zajišteno na 20 a 21. 

7. 74. Ale 20 července přepršky trválý 

celý den tak, zůstalo od slavnosti 

upušteno a oslava zůstála na druhý den, 

jakož zrána bylo deštivo k polednu se 

obloha vyjasníla. O 1 hodině síréna 

počála volat pomoc k požáru který byl 

připraven u školy naproti fary. Z nové 

zbrojnice vyjel vuz požarní stříkačku 

nechál u vody při mostě a odjel 

k požářisti. Požární cvičéní. 

Asi v 5 minutách byli u požáru 

družstvo Rudických požárníku pak 

z Nezdenic a Zahorovice. Jako hosté 

byli požárnicí Bánovští. Dále přijeli 

požárníci z Bojkovic tovární kteří nám 
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na volném prostranstvím předvédlí 

hášéní chemickymi prostředky různé 

druhy požarú. Po skončeném cvičení 

požárníci se zeřadili a odešli před 

novou zbrojnicí jakož i všechno 

občanstvo Před zbrojnicí zahajovál 

projevem tajemník Jaroslav Omelka 

slavnosť a po skončení předáva slovo 

předsedovi M N V. J. Kramnem.  

 

s Předseda vítá O. N V. s Hejtmanka 

předsedu požarní ochrany z Ostrožské 
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Nové Vsi a ostatní okresní funkcionaře 

tohoto okrsku, všechny požárníky – a 

všechny sučastněné občány. 

Vzpomíná těch začátku dosti težkých 

ale dělnicí a zednicí a všichni 

brigadnici, šli za jednu myšlenkú schutí 

do toho pul díla hotovo. A dne stojíme 

již u hotového díla a jsme sami na to 

hrdí. Obrací se na naše požárníky a 

předává tuto velkou hodnotu a oni ji 

radostně příjímají. 
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Předseda M. N. V. mistínho pož. sboru  

jde stříhát uzavírající pasku děvčatum a 

zbrojnice jest předána. 
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Předseda místní jednoty děkuje za 

projevy děkuje M. N. V. a všem 

občanům kteří přičínilí-jakou koli 

pomoci při stavbě tohoto díla. Všechny 

vchody jakož i vychody jsou otevřeny 

pro prohlídku od občanu a požarníku. 

Podpis:    Pamětní knihy. 

Po ukončené prohlídce zbrojnice 

odchazéji požárnici i ostatní občané na 

volné prostranství před Kulturní dům, 

kdež požárníci z Bojkovic hasí požáry 

mechanyckymi prostředky 
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Po ukončení cvičení odebrali se všichni 

požarníci a hoste do sálu kulturního 

domu, kdež pobyli připraveny stoly na 

obsazení na jevišti, naše dechovka ktérá 

hrala pro poslech     

V sále má projev okresní předseda 

Hejtmánek o významu dnešního dne. 

Vzpomíná prvních zakladatélu žádá 

přítomné povstaním a minutovím 

tichem. Děkuje všem požárníkům a 

všem občanům, kteří se jakoukoliv 

pomocí budovat tohoto velkého díla 

s učástnilí.  

Ještě po delším jeho projevu se 

přistoupilo k odměňovaní bratru 

požárníku a také pracovníku kteří 

pracovalí na zbrojníci. Byli odměnení: 

Diplom 
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Slíva   Josef  za   obětavou   pomoc 

Hřib  František č 208        "        " 

Gajdoš František č 41.      "              " 

Juřeník    Josef  č  115      "        " 

Vaculín  František      "        " 

Hřib  Vlastímil       "        " 

Ptaček  Josef        "        " 

Škubal Rudolf.       "        " 

Šojdr    Cyril  .        "        " 

 

Vyhodnocení: 

 Předseda MN.V. 

Kramný  Jindřich. 

Sinčák    Antonín 

Hela  Rudolf.    požárník. Bojkovice. 

Sinčák   Josef 

Juřeník  Josef  stavby  vedoucí. 

Ševeček  František. 
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Vyhodnocéní ukončeno. V sálé 

kurturního domu hrála dechovka 

Olšávanka k tanci i k poslechu. do 8 

hodin, jelikož cizí požárni se rozjeli do 

svých domovů  a slavnosť byla 

ukončena. 
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80 let  založení požárního sboru 

v Šumicích. 

21   č e r v e n c e   1974. 
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Doplnění seznamu starostů, 

pokladníků, velitelů a seznam úmrtí 

členů SDH Šumice  

 (zpracoval Petr Vaculín v roce 2016) 

 

Starostové 

Vaculín   Petr       1985 –  2010  Čestný starosta 

Mudrák Stanislav 2011 – 2012 

Hřib      Pavel         2012 

 

Pokladníci  
Škubal Rudolf  1968 – 1984 

Hřib Pavel          1984 – 2003 

Maděrová     2003   2006 

Borisová Eva     2006 

 

Velitelé 
Kramný    Lubomír   1980   –  1990 

Zajíc   František     1990   -   1995 

Mudrák  Stanislav   1995    -   2000 

Boris     Josef      2001    - 
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Umrtí: 

1) Durdák   Jaroslav  1974       Hřib Jaroslav  1979 

2) Červenka Cyril  1982      Ulek.  Vladislav 1982 

3) Ptáček     Josef  - 1983 

4) Mahdal   Frant - 

5) Šojdr     Cyril   - 1976 

6) Horecký Stan   - 

7) Bachůrek Frant - 

8) Slíva      Josef   - 1993 

9) Vaculín Josef   - 1997 (Čestný starosta) 

10) Makyta  Rudolf  - 1999 

11) Ondřej  Stanislav – 2002 

12) Škubalová Marie     2003 Hřib Vlastimil  2004 

15) Škubal    Rudolf    2005 Ondřej  Josef  2008 

16) Matocha    Jan     2009 

17) Hřib    František    2010 

18) Minarčík  Frant.     2011 

19) Hurbiš Ladislav    2011 

20) Hasoň  Stanislav  - 2011 

21) Juřík    Miroslav  - 2012 

22) Hasoň  Josef   -  2015 
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Prezence 

110. výročí založení SDH Šumice



 215 



 216 



 217 



 218 



 219 

120 let od založení 

Sboru dobrovolných hasičů v Šumicích 
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Zpráva z roku 2012 

– zpracoval pan Petr Vaculín v roce 2012 
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Zpráva o činnosti SDH za rok 2014 

 

Bratři a sestry hasiči, milá mládeži, vážení hosté, 

 

vítám Vás na naší valné hromadě SDH Šumice a společně 

zhodnotíme práci za uplynulý rok 2014. Je to už tradice, že 

rok zahajujeme hasičským plesem, na kterém hrála 

dechová hudba ze Záhorovic. Opět jsme měli nachystanou 

bohatou tombolu, občerstvení, jídlo a kvalitní vína 

z Blatničky. Příprava plesu začala už v pátek 

v odpoledních hodinách za účasti starších i mladších členů 

sboru. Jedni připravovali maso na pohoštění a další 

prováděli výzdobu sálu a chystání tomboly. Dle vyjádření 

účastníků plesu si dovoluji tvrdit, že ples se vydařil ke 

spokojenosti všech zúčastněných, proto ještě jednou děkuji 

všem, kteří jakýmkoliv způsobem přiložili ruku 

k úspěšnému dílu. 

Po úspěšném plese následoval návrat do všední reality. 

Z neděle na pondělí vznikl požár rodinného domu. Tak 

velký požár nebyl v Šumicích přes 40 let. Nebylo 

jednoduché požár uhasit, ale za spolupráce se sbory 

z Bojkovic, Bánova a profesionálů z Uherského Brodu se to 

úspěšně podařilo. Vzniklá škoda byla velká, ale důležité 

bylo, že se nikomu z obyvatel nic nestalo. Jedná se o požár 

r. 2014 rodiny Pařízkové v Mrtvé uličce č. Naši členové se 

podíleli na likvidaci a byli napomocni při obnově 
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postiženého objektu. Rovněž jsme přispěli finanční částkou 

25 000 Kč. 

Začátkem prosince jsme zasahovali u druhého požáru a 

opět to bylo z neděle na pondělí. Naštěstí požár vznikl 

před desátou večer, kdy domácí ještě nespali a díky rychlé 

reakci byl požár včas uhašen za spolupráce hasičských 

sborů z Bojkovic a profesionálů z Uherského Brodu. 

Jednalo se o založení v prostoru sklepa v rodině 

Kandrnálové č. domu 405. 

Začátkem května proběhla okrsková soutěž mužů 

v Rudicích, kterou vyhráli naši muži a postoupili do 

okresní soutěže. 

24. 5. 2014 jsme uspořádali soutěž O pohár starosty obce, 

která je součástí Velké ceny okresu Uherské Hradiště. Také 

v letošním roce nás žákovská družstva vzorně 

reprezentovala. Důkazem toho je 3. vítězství v řadě 

mladších žáků. Hlavní zásluhu na těchto úspěšných 

výsledcích patří vedoucímu mládeže bratru Zbyňkovi 

Urubčíkovi a jeho pomocníkům. Při oslavách 120. výročí 

založení našeho sboru byl bratr Urubčík oceněn za 

obětavou práci s mládeží medailí 2. stupně za výchovu.  

Obecní úřad jej v měsíci říjnu navrhl k nominaci ocenění 

dlouhodobé a kvalitní činnosti dobrovolných pracovníků 

v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže zlínského 

kraje. 

Oslava 120 let založení sboru dobrovolných hasičů 

proběhla 19. 7. 2014 a 20. 7. 2014. Ukázkové cvičení mělo za 
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úkol sestavit dálkové vedení vody řeky Olšavy až na 

místní farmu zemědělského družstva. V tomto snažení 

součinnosti družstev Šumic, Nezdenic, Záhorovic a Rudic 

přihlíželi desítky zvědavců včetně dětí. Po skončení 

ukázkového cvičení jsme se přemístili v slavnostním 

průvodu na hřiště Na výpustě, kde měli diváci možnost 

shlédnout různé ukázky práce hasičů. Kromě práce 

záchranářů a Policie ČR předvedli mladí hasiči z Komně 

cvičení se žebříky a naše mládež ukázky požárního útoku. 

Dále bylo k vidění také několik vozidel staré a nové 

techniky. 

V neděli se nejprve uskutečnila mše svatá za živé a zemřelé 

hasiče a pak následovala v kulturním domě slavnostní 

schůze, které se zúčastnili zástupci sborů našeho okrsku a 

vedení OSH z Uherského Hradiště. Dále mezi pozvanými 

hosty byli starosta obce a zástupci místních složek a 

sponzoři, kteří nás pravidelně podporují. Na této 

slavnostní schůzi, byli oceněni někteří členové sboru za 

svoji obětavou práci. 

Že nemáme jenom příznivce, jsme v letošním roce poznali 

několikrát. Nějaký  „příznivec“ nás oznámil na 

Živnostenském úřadě v Uherském Brodě, že provozujeme 

naším minibusem dopravu bez licence. Po pohovoru se 

starostou obce a kontrole knihy jízd nám našli osm 

neoprávněných jízd. Po tomto zjištění jsem byl pozván na 

živnostenský úřad podat vysvětlení, za jakých podmínek 

jízdy probíhali a jak byly vykazovány. Prvního jednání 
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jsem se zúčastnil sám. Druhého jednání se se mnou účastnil 

také bratr Urubčík coby řidič, aby pomohl upřesnit některé 

detaily. Přes veškerou naši snahu jsme se pokutě 

nevyhnuli. Za každou neoprávněnou jízdu jsme dostali 

1 000 Kč pokutu – celkem tedy 8 000 Kč plus právní 

poplatek. 

Také v letošním roce jsme se zapojili do pořádání 

Šumického jarmarku. Tentokrát jsme si řekli, že celou 

zabíjačku provedeme v pátek – včetně výroby všech 

specialit. Jak jsme si naplánovali, tak jsme také učinili. 

V sobotu jsme už jen uvařili zabíjačkovou omáčku a upekli 

kroupy, jitrnice a maso. Teplé jídlo jsme prodávali 

v kulturním domě a zabíjačkové speciality opět v bývalé 

prodejně Jednoty, vedle hospody. Prodej výrobků si vzal 

na starost bratr Šidlo s manželkou a dcerou. Že se vše 

prodalo, byl nejlepší důkaz dobře odvedené práce řezníků 

bratrů Jahody a Šidlo i jejich pomocníků a proto jim za to 

patří ještě jednou velký dík. 

Naší povinností je pomáhat našim spoluobčanům při 

požárech a živelných katastrofách, což činíme. Jsou ale ještě 

jedny katastrofy, a to jsou zdravotní a tady zásahová 

jednotka bohužel nepomůže. Proto jsme se rozhodli 

finančně podpořit 3 rodiny, které se nacházejí v tíživé 

životní situaci. Jedná se o rodinu Pinďákovu č. p. 539, kde 

zůstal otec s pěti dětmi, rodinu Lekešovu č. p. 242 a rodinu 

Kašných č. p. 28, kde bojují se zákeřnou nemocí. Náš sbor 
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těmto rodinám poskytl finanční pomoc částkou 3 x 10 000 

Kč. 

Na závěr chci ještě jednou všem poděkovat za práci, kterou 

pomáháte udržovat náš sbor akceschopným. Za pár dní se 

rozloučíme se starým rokem, tak Vám přeji do nového 

roku hodně zdraví, štěstí a spokojenost jak v rodině, tak i 

v práci. 

 

Starosta SDH 

Pavel Hřib 
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Zpráva o činnosti SDH za rok 2015 

 

Bratři a sestry hasiči, milá mládeži, vážení hosté, 

 

všechny Vás srdečně vítám na naší valné hromadě sboru 

dobrovolných hasičů Šumice a společně zhodnotíme naši 

práci za uplynulý rok 2015. 

V polovině ledna pravidelně pořádáme hasičský ples, ale 

s jeho přípravou začínáme s předstihem na konci roku 

předešlého. Na plese nám hrála dechová hudba ze 

Záhorovic. Samotná příprava plesu započala už v pátek na 

večer za účasti mladých i starších členů sboru. Starší 

členové zpracovávali maso na sobotní vaření a mladší 

prováděli výzdobu sálu. Také letos jsme měli nachystanou 

bohatou tombolu, dobré jídlo, občerstvení a kvalitní vína 

z Blatničky. Podle ohlasu účastníků plesu si dovoluji tvrdit, 

že ples se vydařil a všichni byli spokojeni. Touto cestou 

ještě jednou děkuji všem, kteří pomáhali při organizaci. 

Za nedlouho po plese jsme započali s organizací další akce, 

a to fašankového průvodu, který pořádáme ob rok na 

střídačku s místním Sokolem. Průvodu obcí se zúčastnili 

naši členové a také spoluobčané, kteří nás podporují a 

pomáhají nám. 

Také v letošním roce musela zásahová jednotka 

k požárům, a to hned 5x. V sobotu 14. 3. 2015 ve večerních 

hodinách likvidovali naši hasiči spolu se sbory 
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z Uherského Brodu a Bojkovic požár kotelny rodinného 

domu rodiny Kandrnálovy č. p. 405 v Šumicích. Zásah 

trval 3 hodiny. Hasiči museli v silně zakouřených 

prostorách používat dýchací techniku. Při velké spotřebě 

tlakových lahví, dýchacích přístrojů, povolal velitel zásahu 

na místo protiplynový kontejner ze stanice v Uherském 

Hradišti. Díky rychlému zásahu oheň zachvátil jen kotelnu 

a přilehlé místnosti. Smutné na tomto požáru je to, že 

stejný požár jsme hasili v tomto domě před 3 měsíci a i 

příčina požáru byla stejná – nepořádek v kotelně na tuhá 

paliva. 

Další požár byl 29. 4. 2015 v nočních hodinách, kdy hořelo 

osobní auto Pod Močidly – bývalý dům rodiny Minaříkové, 

Kubáňové č. p. 366. 

V pátek 10. 7. 2015, kdy bylo krásné slunečné počasí se 

jeden náš spoluobčan rozhodl pálit seno, jenomže suchá 

tráva a vítr si udělali  z malého ohně nezvladatelný živel, 

který se začal šířit k hospodářským budovám. Jednalo se o 

pozemek vinohradu rodiny Buráňové domu č. p. 401 za 

drahou. Naše zásahová jednotka, profesionálové 

z Uherského Brodu, Bojkovice a dalších dobrovolníků, 

požár včas uhasili. 

Ještě jednou jsme měli výjezd k hašení požáru suché trávy, 

a to u tréninkového hřiště fotbalistů, který vznikl zřejmě od 

nedopalku cigarety nepozorného kuřáka. 

Nepozornost a zanedbání bezpečnosti vedla 30. 9. 2015 při 

rozehřívání benzínové letovací lampy k zapálení hromady 
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dřeva, které bylo naskládané u stodoly rodiny Slívovy 

domu č. p.  314. Ohně si naštěstí všimli dva školáci, kteří to 

okamžitě ohlásili na tísňovou linku hasičů. Zásahu se 

zúčastnili dobrovolní hasiči Šumic, Bojkovic, 

profesionálové z Uherského Brodu a za půl hodiny požár 

uhasili. Musím pochválit správnou reakci školáků 

Veleckého Jonáše a Brumovského Petra – ač nejsou členy 

kroužku mladých hasičů, tak zareagovali velmi dobře. 

Bohužel ze strany paní domácí se nesetkali s tou správnou 

odezvou, kterou by si zasloužili. My jsme jim poděkovali i 

za ni. 

V sobotu 23. 5. 2015 jsme uspořádali soutěž o Pohár 

starosty obce Šumice, která je součástí Velké ceny okresu. 

Také letos platilo pravidlo, že domácí pořadatelé 

nevyhrávají. Mladší i starší žáci skončili na pátém místě. 

Hned následující neděli jsme pořádali okrskovou soutěž 

mužů za účasti družstev ze Šumic, Nezdenic, Rudic a 

Záhorovic. Mužům se tentokrát tolik nedařilo a skončili na 

třetím místě. Za to i mladší i starší žáci zvítězili. 

V neděli 7. 6. 2015 byl průvod Božího těla, kdy jsme nesli 

baldachýn a zajišťovali veřejnou dopravu, přestože letos 

z důvodu stavby kanalizace nešlo odklonit dopravu na 

Malou Stranu, tak průvod prošel obcí bez problémů. 

I v letošním roce jsme ve dnech 19. a 20. 6. 2015 provedli 

sečení regulace na řece Olšavě. 

Po dohodě s panem ředitelem základní školy i letos 

připravili naši členové zásahové jednotky cvičný požár 
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školy. Zásahová jednotka vnikla do školy po žebřících 

okny, kde vyhledávala raněné, které vynášeli ven z budovy 

k ošetření a evakuovali všechny žáky minibusem do 

kulturního domu. Po odpoledním spánku v podobném 

duchu byl zpestřen dětský den i dětem v mateřské školce. 

V půlce srpna jsme uskutečnili sběr železného šrotu po celé 

obci. Na začátku jsme měli velké oči kolik toho asi bude a 

kam to vše naskládáme. Nakonec to vše vlezlo na jedno 

auto. 

Dále jsme v srpnu uspořádali hasičský výlet v areálu 

zahrádkářů na Norkárně, kde k tanci a poslechu vyhrával 

pan Žajgla ze Strání. Účast byla slušná jako vždy, veškeré 

připravené jídlo se prodalo a účastníci byli s nabídkou 

spokojeni. 

V letošním roce jsme si vyřídili licenci na pohostinskou 

činnost, která nám povoluje prodávat, lihoviny, víno a jídlo 

na všech akcí, které pořádáme. Také jsme uskutečnili 

přeregistraci hasičského sboru a vyřídili podvojné 

účetnictví. 

30. 10. 2015 proběhla v kulturním domě valná hromada 

zasloužilých hasičů zlínského kraje. Jedním z bodů jednání 

bylo také přijímání nových členů do jejich řad. Jedním 

z nových členů se stal také člen našeho sboru bratr 

Stanislav Hřib. 

Chci také vyjádřit poděkování kroužku mladých hasičů. 

Jmenovitě Zbyňovi Urubčíkovi a jeho pomocníkům z řad 

našich členů SDH, kteří mu obětavě pomáhají při tréninku i 
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soutěžích, čímž dobře reprezentují náš sbor i obec po celém 

okrese. 

Také v letošním roce jsme na Šumický jarmark nachystali 

zabíjačkové speciality. Vedle tradičních jitrniček, tlačenky a 

krůp je velký zájem o teplé jídlo a to hlavně zabíjačkovou 

omáčku, takže příště jí musíme uvařit větší kastrol. Všem, 

kteří se na této oblíbené akci podíleli, děkuji. 

V důsledku budování nové kanalizace v naší obci 

pomáhala naše zásahová jednotka průběžně během celého 

roku podle potřeby s čištěním veřejných komunikací v celé 

obci. Se zástupci obce spolupracujeme podle potřeby a 

vzájemně si vycházíme vstříc. 

V závěru bych chtěl poděkovat všem našim členům za 

jejich činnost a práci, kterou bez nároku na odměnu obětují 

pro náš sbor. Děkuji také všem našim příznivcům, ať to 

jsou jednotlivci, složky a nebo sponzoři. 

Končíme starý rok a do toho nového následujícího roku 

Vám všem přeji hodně zdraví, štěstí a spokojenosti 

v osobním životě. 

 

Starosta SDH 

Pavel Hřib 
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P Ř Í L O H Y 

 

 Obrazová dokumentace hasičské kroniky 
(popisy fotografií) – zpracoval pan 
Jaroslav Omelka v roce 2015 

 
 Výpisky z kroniky, které upřesňují 

historické dění v naší obci – zpracoval 
pan Jaroslav Omelka v roce 2015 

 
 Sbírka fotografií s popisy – zpracoval pan 

Petr Vaculín v roce 2016 
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F O T O G R A F I E 

 

30ti leté jubileum Sboru dobrovolných 

hasičů v Šumicích.
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 Ukázka starých časů při oslavě 70 let  

ČSPO v Šumicích. Předvádí družstvo 

 M. J. ČSPO Bojkovice 
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70let ČSPO v Šumicích 
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Okresní soutěž v Nedachlebicích 
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Boží tělo 1969 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 Olina Koláříková 

 Božka Kokošová 

 Jarka Mudráková 
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Ples 1981 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

starosta Vaculín Josef 
velitel Ondřej Stanislav 

pokladník Škubal Rudolf 
Hřib Vlastimil 
Ulek Jaroslav 

Vaculín Petr  (vedoucí mládeže) 
Pinďák František 

Šidlo Stanislav 
Hřib Pavel 

Tlach Lubomír 
Hřib Petr (118 č. p.) 

Hladiš František 
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1984 – výročí 90 let od založení sboru  

 
 

Zástupci obce Horná Súča  
a zástupci MNV Šumice   
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1984 - 90. výročí založení sboru 
Slíva Josef 

Hřib František 
Hřib Vlastimil 

Ondřej Stanislav 
Kramný Lubomír 
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1984 – 90. výročí založení sboru 
Novák Jaroslav 
Tlach Lubomír 
Ulek Jaroslav 

Ondřej Stanislav 
 

Vyznamenání předává starosta okresu  
Jiří Hasoň a Hejtmánková Marie,  

členka OV SPO 
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90. léta – svátek sv. Floriana, 

patrona hasičů 
 

Nedělní mše svatá za šumické hasiče 
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Společné foto s páterem Chovancem 
Zleva: čestný starosta Vaculín Josef, Pinďák 
František, Tlach Lubomír, Šidlo Stanislav, 

Hřib Petr, Slíva Josef, Žampach Petr, Novák 
Jaroslav, Ulek Josef, Ondřej Stanislav, Slíva 

Jiří, Zajíc František, Mann Jiří, Krhůtek Olin, 
Hasoň Stanislav a páter Chovanec. 
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2. 7. 1994 – stoleté výročí SDH Šumice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slavnostní schůze v kabinách hřiště 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Starosta Vaculín Petr, čestný starosta Vaculín 

Josef, Ondřej Stanislav, Gavlas Jiří, Kročil 
Oldřich – Zárovice, Hela Ruda - Bojkovice 
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Závěrečné foto 

 
Hřib Pavel, Hřib Petr, Mudrák Stanislav, 

Pinďák František, Novák Jaroslav, Urbánek 
Stanislav, Žampach Petr, Matocha Jan, Tlach 
Lubomír, Ulek Josef, Slíva Jiří, Veselý Pavel, 
Kramný Lubomír, Szymurda Emil, Bradáč 

František, Mann Jiří, Hasoněk Stanislav 
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Toto soutěžní družstvo startovalo na 100. výročí: 

 
Mudrák Stanislav 

Žampach Petr 
Mann Jiří 

Szymurda Emil 
Žampach Vojtěch 

Krhůtek Olin 
Ondřej Stanislav 
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1996 - oprava a nástřik CAS 25 

(cisterna převzata ze Slováckých 
strojíren v roce 1981) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opravu prováděli: Kramný Lubomír, Mudrák 

Stanislav, Mann Jiří, Hasoň Stanislav, 
Žampach Petr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nástřik provádí Harna Vladislav 



 264 

7. 1. 1997 – pohřeb starosty Josefa 

Vaculína, který věnoval 70 let života 
hasičům a dechové hudbě 
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2000 – výlet na myslivecké chatě 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hurbiš Laďa, Věrný Zbyněk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minarčík František, Hřib Vlastimil,  
Pinďák František 
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Boris Josef a mladí hasiči na chatě 
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25. 6. 2000 – otevření a vysvěcení kostela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Průvod 
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Hřib Stanislav, Surý Jindřich, Hřib Petr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z novin: Hurbiš Laďa 
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2001 – Hasičský ples,  

hrála Nemšovjanka 
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2001 – Okrsková soutěž v Šumicích 

 
 

 
Vaculín Petr, Hasoň Stanislav, Věrný Zbyněk, 

Novák Jaroslav, Boris Josef, Mudrák 
Stanislav, Harna Ladislav, Szymurda Emil, 

Bradáč František, Šidlo Stanislav, Hřib Pavel  
a mladší hasiči 
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2002 – pohřeb bratra Stanislava Ondřeje 
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5. 10. 2012 – X. zasedání zasloužilých 
hasičů Zlínského kraje v  kulturním 

domě v Šumicích za účasti vrcholných 
představitelů 
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2014 -120. výročí SDH Šumice 
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 282 

15. výročí vysvěcení kostela 2015 

Mons. Pavel Posád, pomocný biskup 
českobudějovický a president Charity 
Česká republika, s páterem Svákem a 

páterem Lisowskim. 
Hasiči: Jahoda Vojtěch, Věrný Zbyněk, 

Lekeš Pavel, starosta Hřib Pavel, 
místostarosta Novák Jaroslav, čestný 
starosta Vaculín Petr a Hřib Stanislav. 
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Mladí hasiči 
 

Rok 2004 
Vedoucí Urubčík Zbyněk, Maděra Miroslav, 

Maděrová Stanislava, Borisová Veronika, 
Kokoš Pavel, Šidlo Jakub, Žampach Petr …. 

a další…. 
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2013 – noční závody Záhorovice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 – Vlčnov, družstvo mladších a starších 
žáků  
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Družstvo mužů 
Výcvik v dýchací technice 2013 

Šidlo Jakub, Mudrák Stanislav, Ježek, Parýsek 
Tomáš, Kokoš Pavel, Boris Víťa 
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Masopust 2011 
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Hasičská klubovna 

stav k 14. 3. 2016 
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