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DO ROKU 1940 
 
Také tato druhá kronika je doslovně přepsaná z originálu 
uloženého v Základní škole Domaželice. 
      

 
 
Tato aktivita je pouze soukromá, volně šiřitelná, a neprošla 
jazykovou úpravou. 
 
                             Domaželice, prosinec 2003 
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                                                                Mgr. Ondřej Mohyla 

            ŠŠkkoollnníí  rrookk  11991144//11991155 
 

           ŠŠkolní rok 1914/1915 započal dne 16. září slavnými 
službami božími s „veni sanctus spiritus“. Ku konci zapěli žáci 
dvě sloky rakouské hymny národní. Po nich odvedena mládež 
školní do tříd, přečten jí školní řád, oznámen rozvrh hodin, 
jakož i seznam sešitů, knih a ostatních školních potřeb. 

             ZZměny ve sboru učitelském: za příčinou po-volání 
učitele oldřicha paseky ke službě vojenské, svěřeno bylo 
vyučování v i. třídě učitelce marii zavadilové,  iii. třídu převzal 
správce školy. Ve ii. třídě vyučoval správce školy počtům, 
psaní, tělo-cviku a zpěvu, ostatním pak předmětům učitelka 
marie zavadilová. Po měsíci lednu onemocněla uči-telka maria 
zavadilová a Od 24. ledna vůbec nevy-učovala. Později dostala 
až do konce školního roku dovolenou. Místo ní ustanovena na 
výpomoc učitel-ka otýlie horáčková z přerova od 1. 2. – 8. 2. 
1915. přípisem c.k. okresní školní rady ze dne 3. února 1915 č. 
238 přidělen škole naší za onemocnělou učitelku marii 
zavadilovou rudolf novák, učitel při obecné škole v tučíně. Týž 
nastoupil službu dne 8. února a učil při naší škole až do 18. 
června 1915, kdy povolán ke službě vojenské. Od 18. června až 
do konce škol-ního roku vyučoval ve všech třídách střídavě 
správce školy. 

            DDne 5. října oslaveny nejvyšší jmeniny jeho 
veličenstva císaře a krále službami božími, které zakončeny 
byly rakouskou hymnou národní. 
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           DDne 19. listopadu uctila škola památku její-ho 
veličenstva zemřelé císařovny a královny alž-běty mší svatou. 

          DDne 2. prosince ve výroční den nastolení na-šeho 
nejmilostivějšího císaře a krále františka josefa i. zúčastnila se 
škola služeb božích, načež konána v budově školní slavnost na 
oslavu památ-ného dne, jakož i čtvrtého dětského dne. Na sv. 
štěpána poděleno bylo z úroků nadace františka berky 45 
chudých žáků šatstvem. Místní záložna přispěla k vánoční 
nadílce 50 kč. Podělování byli pří-tomni členové místní školní 
rady a sbor učitelský. 

          DDne 2. dubna stihla učitelstvo okresu pře-rovského 
krutá rána. Zemřel milovaný inspektor františek vaněk, který se 
těšil nejlepší oblibě učitelstva. Byl vzácným přítelem všeho 
učitel-stva a vystupoval vždy jako člověk vysoce intel-ligentní. 
Učitelstvo okresu přerovského jest si vě-domo, co znamená 
úmrtí tak vzácného inspektora a bude vždy s láskou vzpomínati 
na svého dobrého přítele, kterého osud mu předčasně 
vyrval.„čest budiž jeho památce“! na místo uprázdněné úmrtím 
c.k. okresního školního inspektora františka vaňka byl 
jmenován c.k. okresním školním inspektorem vysokoctěný 
pán, pan vilém šalek, ředitel chla-pecké a dívčí školy 
měšťanské v přerově. 

          DDne 16. června poctil školu naši svou náv-štěvou pan 
c.k. okresní školní inspektor vilém ša-lek, pobyv zde celý den. 
V mimořádné poradě sdělil sboru učitelskému výsledek svého 
pozorování a udělil některé vzácné pokyny paedagogicko 
didak-tické. 
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          PPeněžité sbírky mezi žactvem ve prospěch červeného 
kříže, ve prospěch fondu na opatření pro-théz a podobně 
konány a odvedeny svému účelu. Válečná sbírka kovů vynesla 
celkem 39,3 kg. Žákyně iii. třídy upletly pak pro c.k. vojsko 42 
páry nátepnic, 1 šálu, usušily 3 kg ostružinového listu, 
zhotovily 900 párů podešvů a papírových ponožek. 

          ZZdravotní stav žactva byl v tomto roce velmi 
uspokojivý. 

          KKaždou neděli a svátek byla mládež školní přítomna 
službám božím, při nichž každé církevní do-bě přiměřené písně 
byly zpívány. Ku sv. zpovědi a sv. přijímání přistoupili žáci 
třikrát do roka. 

          DDne 15. července skončen školní rok slavnými 
službami božími s „te deum“ a národní hymnou. Po službách 
božích odvedena byla mládež do školy a rozdány jí školní 
zprávy. Též dáno jí pohnutí, kte-rak mají prázdniny v době 
válečné užitečně ztrá-viti. 
 
 
   Přehled žactva ve školním roku 1914/1915 
 

Poč. Vst. Vyst. Na konci  
Třída H D H D H D H D S 

I. 37 37 6 5 5 3 38 39 65 
II. 34 20 4 4 2 1 36 23 57 
III. 31 38 1 - 3 6 29 32 79 
Summa   11 9 10 10 103 94 197 
Summa 197 20 20 103 94 197 
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ŠŠkolní rok 1914/1915 byl rokem válečným. Rok není 
příliš velká jednotka časová v životě národů a lidstva. Jsou celá 
desítiletí, která zapadnou beze stop. Nikdo jich nevolá zpět, 
málokdo vzpomíná. Ale mezi taková léta nepatří právě 
skončený rok světové války. Nešťastná událost, které se 
přihodila 28. 6. v sarajevě, jakož i urážející rozpínavost 
mladého státu srbska proti rakousku vyvolaly světovou válku. 
Jako jedněmi ústy volala evropa: „požadavky rakouska 
spočívají na jeho dobrém právu, pravdivosti a slušnosti“. 
Mocnářství nemůže něco podobného strpět od sousedního 
státu, aniž by ohrozilo svou vážnost a existenci. Všechen tisk 
evropský, vyjma ruský stát, stál na straně rakouska. Požadavek 
rakouské vlády, aby ultimatum bylo zodpovězeno do 48 hodin 
nepřekvapil, neboť závazky po srbsku požadované byly příliš 
přirozené a oprávněné. Po uplynutí 48 hodinové ultimátní lhůty 
rakousko čekalo až do 28. července, kdy hrabě berthold poslal 
do srbska vyhlášení války. 

 UU nás prohlášena částečná mobilisace 26. července, 
všeobecná mobilisace dne 1. srpna. Mobili-sační  nařízení 
přijato bylo s nadšením. Dne 2. srpna časně ráno odjížděli naši 
vojíni ke svým plukům. Celá dědina loučila se svými a mnohá 
slza zaleskla se v očích loučících. Okamžik loučení nevymizí 
nikomu z paměti. Poslední sbohem a již kvapem odvážely vo-
zy naše vojíny tam, kam volala je povinnost. Za týden po první 
ráně u bělehradu ze srbské pušky byl svět v plamenech války… 

 
 
 
 
Roku 1914 vypovědělo válku: 
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28. července Rakousko  srbsku 
  1.  srpna  německo  rusku 
  3. srpna  německo  francii 
  4. srpna  německo  belgii 
  5. srpna  anglie  německu 
  5. srpna  rakousko  rusku 
  6. srpna  srbsko  německu 
  7. srpna  černá hora  rakousku 
 11. srpna  černá hora  německu 
13. srpna  francie  rakousku 
13. srpna  anglie  rakousku 
23. srpna  japonsko  německu 
25. srpna  rakousko  japonsku 
28. srpna  rakousko  belgii 
  2. listopadu rusko   turecku 
  5. listopadu francie  turecku 
  5. listopadu anglie  turecku 
  7. listopadu belgie  turecku 
  7. listopadu srbsko  turecku 
 

Roku 1914 vypovědělo válku: 
 

23.  května  itálie   rakousku 
31.  srpna  itálie   turecku 

 
 

kkdyž válka vypukla nikdo nepočítal s tím, že tak 
dlouho potrvá a málokdo tušil, jak velký vliv a převrat vyvolá 
na poli hospodářském a finančním. Po dobu války skládalo 
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naše hospo-dářství těžkou zkoušku a vyšlo z ní čestně. Válka 
však také vrhla stíny tam, kde lidé chtěli viděti jen světlo. 

Nutno též připomenouti, kolik obec naše dodala 
vojínů do 15. září 1915. dne 1. srpna odešlo 44 vojínů, z těch 
bylo 17 svobodných a 27 ženatých. Později odešlo 42 vojínů, 
z těch bylo 31 svobodných a 11 ženatých. Z 31 vojínů bylo 9 
devatenáctiletých. V měsíci červnu bylo odvedeno 5 mladíků 
osmnác-tiletých. Celkem 91 vojínů, z nichž je 71 příslušníků 
domaželských a 20 cizích. 

VVe válce zahynuli: 
  cagaš antonín 

   kašpárek cyril 
   študent linhart 
   bartoň josef 

  Hošák františek zemřel na tyfus 
   cagaš mětoděj jest nezvěstný 
   Kubík václav byl zajat 
   Tureček jan byl raněn. 

ÚÚbytek mužů bylo cítiti  při pracích polních, vedení 
hospodářství převzaly ženy a děti. S povdě-kem bylo 
pozorovati, jak zbylí mužové pomáhali rodinám, kde mužů 
nebylo, slovem i skutkem. Rodi-nám osiřelým dostalo se hned 
po vypuknutí války přiměřených podpor peněžitých od státu. 
Též zří-zeny v každé obci žňové komise, které pečovaly o 
osiřelé. Církevní pobožnosti konány denně za šťast-ný 
výsledek a brzké ukončení války. 

JJest známo, že k úspěšnému vedení války jest 
zapotřebí peněz, a proto vydány válečné půjčky. 
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Poprvé v listopadu 1914  2 135.5 mil. Kč. 
Podruhé v květnu 1915                 2 630   mil. Kč.  
 

NNaši nepřátelé vidouce, že jsme silní, že naše armáda 
jest takřka nepřemožitelná, vzali si za úkol nás vyhladověti. 
Zamezili veškeren dovoz k nám z ciziny a proto jsme odkázáni 
jen sami na sebe. Tím se stalo, že ceny obilí, potravin a všeho 
zboží neobyčejně se zvýšily. Tomuto stoupání cen učinil stát 
konec vydáním maximálních cen. Nepřá-telům našim nesmí se 
zdařiti a také nezdaří, aby nás vyhladověli. Práce naše i spoření 
jsou koru-novány výsledkem. Vojensky jsme první rok války 
přestáli čestně. Jsme nezlomeni a máme všechny příčiny věřiti, 
že vojensky z války vyjdeme vítěz-ně. Nemáme obav, že se 
splní sen našich nepřátel, že se splní jejich touha po zničení 
habsburské dynastie. 
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ŠŠkkoollnníí  rrookk  11991155//11991166 
 

           ŠŠkolní rok 1915/1916 započal dne 16. září slavnými 
službami božími s „veni sanctus spiritus“. Ku konci zapěli žáci 
dvě sloky rakouské hymny národ-ní. Po nich odvedena mládež 
školní do tříd, přečten jí školní řád, oznámen rozvrh hodin, 
jakož i seznam sešitů, knih a ostatních školních potřeb. 

ZZměny ve sboru učitelském: v i. třídě svěře-no bylo 
vyučování výpomocné učitelce kristině bobalové, ve ii. třídě 
definitivní učitelce marii zavadilové a iii. třídu převzal správce 
školy. Tento stav potrval až do 15. února 1916, kdy 
výpomocná učitelka kristina bobalová přeložena byla do 
želátovic. Od 15. února až do konce školního roku vyučováno 
v i. a ii. třídě polodenně, třídní učitelka marie zavadilová. 

KKu konci měsíce září darovala c.k. okresní školní rada 
škole naší 14 chudobinských knih. 

JJmeniny jeho výsosti císaře a krále fran-tiška josefa i. 
oslaveny předepsaným způsobem, rovněž i jmeniny její výsosti 
zemřelé císařovny alžběty. 
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DDen 2. prosince oslaven následovně: o půl os-mé 
hodině byly slavné služby boží u přítomnosti všech žáků a 
sboru učitelského. Po službách božích zapěli žáci 1. a 4. sloku 
rakouské hymny národní. Potom odebrali se do vyzdobené 
třídy, kde byla pří-tomna místní školní rada a zástupce obce. 
Správce školy promluvil o významu tohoto dne způsobem 
chápavosti žáků přiměřeným, poté přednesla žáky-ně iii. třídy 
vhodnou báseň. Provoláním slávy jeho veličenstvu a zapěním 
hymny národní slavnost ta skončena. 

NNa pátý „dětský den sebráno 22 k, na váno-ce v poli 
20 k, peníze odevzdány svým účelům. Za pamětní listy bylo 
odesláno 12 k 50 hal., dále se-bráno a odevzdáno 5,4 kg 
sušeného listu malino-vého. Na třetí válečnou půjčku upsáno 
v obci doma-želicích 46 000 k. 

NNa sv. štěpána bylo z úroků nadace zem-řelého pana 
nadučitele berky poděleno šatstvem 43 chudobných dětí. 
Místní spořitelní a záloženský spolek přispěl k tomu 50 
korunami. Podělování byli přítomni členové místní školní rady 
a sbor učitelský. 

DDne 16. ledna 1916 v 6 hodin večer zemřel veliký 
přítel školství a učitelstva vysokoblaho-volný pán, pan karel 
regner, rytíř z bleylebenu, c.k. místodržitelský rada, správce 
okresního hejt-manství a předseda c.k. okresní školní rady 
v pře-rově, který, ač nemocen, vykonával těžké povin-nosti 
svého úřadu způsobem nejobětavějším. 

NNa místo zemřelého c.k. místodržitelského rady karla, 
svobodného pána regnera z bleylebe-nu jmenován byl c.k. 
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okresním hejtmanem v přerově petr, rytíř kerndlmayer 
z ehrenfeldu, dosavadní c.k. okresní hejtman v hustopeči. 

OOčkování školních dětí provedl dne 20.6. obvodní 
lékař dr. Steinhart. 

ZZdravotní stav žactva byl v tomto roce velmi 
uspokojivý. 

            KKaždou neděli a svátek byla mládež školní přítomna 
službám božím, při nichž každé církevní době přiměřené písně 
byly zpívány. Ku svaté zpově-di a sv. přijímání přistoupili žáci 
třikrát do roka. 

DDne 15. července skončen školní rok slav-ným „te 
deum“ , službami božími a národní hymnou. Po službách 
božích odvedena byla mládež školní do tříd a rozdány jí školní 
zprávy. Žáci ze školy vy-stupující poučeni o tom, co jest jim 
dále činiti, aby blažené a šťastné budoucnosti se dodělali. 

ŠŠkolní rok 1915/1916 byl rovněž jak rok předešlý 
rokem válečným. K stávajícím dosud ne-přátelům přidal se 
nepřítel nový a to dne 27. srpna 1916 vypovědělo rumunsko 
válku nám i našim spojen-cům. Až na malý ústupek na 
východní frontě, dařilo se našim zbraním dosti dobře a zdá se, 
že vyjdeme z války vítězně. 

ZZajímavo jest připomenouti, do jaké výšky byly 
potraviny během dvou let zdraženy. Maso vů-bec zdraženo o 6 
k na jednom kilogramu, sádlo 1 kg z 1,60 k na 12,40 k, lůj 1 kg 
z 1,20 k na 13 k, pšeničná mouka 1 kg z 0,53 k na 1,20 k, kopa 
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vajíček ze 4,80 k na 15 k, máslo 1 kg z 3,20 k na 9,60 k, hrách 
1 kg z 0,56 k na 4,30 k, rýže 1 kg z 0,65 k na 6,10 k.  

PPo letošních žních proveden soupis sklizně obilí, 
zemáků a pícnin. Každému zemědělci vypočteno žňovou 
komisí kolik musí prodati státu. Totéž provedeno i se sklizní 
zemáků. Mimo lístky chlebové (chlebenky) zavedeny byly 
lístky na cukr, kávu, tuky a petrolej, ve městech i lístky na uhlí. 

VVe školním roce 1915/1916 obrátil se na veřejnost 
ministr státního pokladu s výzvou jmé-nem státu, aby mu 
poskytnuty byly nutné pro-středky k dalšímu vedení a 
vítěznému zakončení války. Provedena v měsíci říjnu 1915 
třetí válečná půjčka, která vynesla 4 203 miliony k,  a v měsíci 
květnu 1916 čtvrtá válečná půjčka, která vynesla 4 504 milionů 
k.  oběmi těmito válečnými půjčkami opět dokázali národové 
rakouska, že za vítěznými vojsky stojí ve svorném odhodlání a 
neochvějné ochotě vytrvati až do čestného míru, navzdory 
všem hospodářským obtížím, které jim nepřítel způsobil. 

 
 

VV tomto roce na ruské frontě při letní ofensivě byli 
zajati z domaželic: 

   Zajíc jan 
   Vaculík josef 
   Zdražil ladislav 
   Cangl ignác 
   Petr rudolf 
   Hošťálek františek 
   Vaculík bohumil 
   Mikala františek 
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   Paseka oldřich 
   Sládek antonín 
   Štalmach tomáš 
   Kněžek františek 
 
 
Raněni byli: 
   Cagašík josef 
   Piska františek 
   Bartoň františek 
   Olivík františek 
   Polášek antonín 
 
Vrátil se jako rekonvalescent: 

Zajíc josef 
 

z řady vojínů domaželických dali svůj život za vlast a 
svého císaře následující: 
   hradílek josef 
   olivík josef 
   suchánek jaroslav 
 
onemocněl v poli a zemřel u svých rodičů: 
   chytil josef 
 
vyznamenáni byli: 
 
paseka oldřich 

definitivní učitel, bronzovou medailí pro 
záslužné činy před nepřítelem 

 
radil jaroslav 
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syn správce školy, velkou stříbrnou medailí i. 
třídy pro statečnost před nepřítelem. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ŠŠkkoollnníí  rrookk  11991166//11991177 
 

           ŠŠkolní rok 1916/1917 započal dne 16. září slav-nými 
službami božími s „veni sanctus spiritus“. Ku konci zapěli žáci 
dvě sloky rakouské hymny národ-ní. Po nich odvedena mládež 
školní do tříd, přečten jí školní řád, oznámen rozvrh hodin, 
jakož i seznam sešitů, knih a ostatních školních potřeb. 

ZZměny ve sboru učitelském: učitelka marie zavadilová 
dostala v tomto školním roce místo učitelské v brodku. Pro naši 
školu jmenována výpo-mocná učitelka kristina bobalová, dříve 
výpo-mocná učitelka v želátovicích. Vyučováno v i. a ii. třídě 
polodenně, třídní učitelka kristina bobalová. Třetí třídu převzal 
správce školy. Tento stav potrval až do 3. května 1917. od 4. 
května až do 15. července vyučoval správce školy ve všech 
třídách sám a sice dopoledne ii. a iii. třídu společně a 
odpoledne i. třídu. Příčinou tohoto zařízení byla ne-moc a 
úmrtí kristiny bobalové. 
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JJmeniny jeho výsosti císaře a krále fran-tiška josefa i. 
oslaveny předepsaným způsobem, rovněž i jmeniny její výsosti 
zemřelé císařovny alžběty. Akce „obětní dnové“ od 4. do 8. 
října 1916 vynesla 40 k. 

ZZvláštní vydání vídeňských Novin oznámilo naší říši 
velmi smutnou zvěst, že jeho c.k. apoštol-ské veličenstvo císař 
pán františek josef I. dne 21. listopadu o 9. hodině večer 
v zámku schõnbruně tiše zesnul.  

 

DDne 27. listopadu zúčastnila se školní mládež se 
sborem učitelským smutečních služeb božích za milovaného 
císaře a krále. Pohřební slav-nost za zemřelého císaře františka 
josefa konala se dne 30. listopadu. Dětem školním byl objasněn 
význam tohoto dne pro národy rakouské. Také byli žáci 
seznámeni se záslužnou činností j.v. císaře františka josefa I. za 
68 letého panování, zvláště s jeho upřimnými snahami o 
blahobyt a povznesení milého mu národa. 

VV měsíci prosinci provedla se v. válečná půjčka. Naši 
občané půjčili 70 400 k, místní školní rada 1 000 k a místní 
spořitelní a záloženský spolek 34 400 k. c.k. zemská školní 
rada vydala v měsíci lednu „válečná přikázání pro školní 
dítky“. Každý žák dostal po výtisku.  

DDne 7. února zemřela žákyně iii. třídy marie zajícová. 
Pohřbu zúčastnila se školní mládež i sbor učitelský. Pro spálu 
nevyučovalo se  od 15. do 23. února na základě přípisu c.k. 
okresního hejtman-ství ze dne 13.2. 1917 č. 5485. 



 17 

OOd 26. února do 8. března proveden soupis odebrání 
zásob obilí na základě výnosů c.k. morav-ského 
místodržitelského předsednictví ze dne 8. února 1917 číslo 
4286. pro domaželice ustanoven předsedou soupisní komise 
pan ferdinand janiš, řídící učitel ze želátovic. Pro obec čechy 
ustanoven řídící učitel z domaželic 

VV měsíci březnu zakoupila místní školní ra-da pro 
naši školu učebné pomůcky sepsané dr. Macků “praktický 
houbař“, „houbová kuchyně“ a 4 velké nástěnné tabule hub 
jedlých a jedovatých. 

DDle nařízení c.k. ministerstva kultu a vyu-čování ze 
dne 17. července 1875 číslo 6525 z.z. č. 36 § 18 opatřila místní 
školní rada pro každou třídu obraz jeho veličenstva císaře karla 
I. 

DDne 3. května odpoledne onemocněla učitel-ka 
kristina bobalová. Dne 4. přivolán okresní lé-kař dr. Steinhard, 
který znamenal zánět slepého střeva. Na rozkaz lékařův byla 
nemocná násle-dujícího dne zavezena do nemocnice v lipníku. 
V neděli 6. provedena operace, která se zdařila. Po operaci se 
stav nemocné zhoršil, ve čtvrtek dne 10. května vypustila svou 
šlechetnou duši. Mrtvola převe-zena do ostravy (rodiště)  a 
v neděli dne 13. na hřbitově ve hvozdné k věčnému odpočinku 
uložena. Pohřbu zúčastnil se sbor učitelský a mnozí přátelé a 
známí z domaželic. Mládež školní se nezúčastnila pro přílišnou 
vzdálenost a špatné spojení želez-niční. S učitelkou bobalovou 
ztrácí sbor učitelský výtečnou kolegyni a školní mládež 
vzornou učitel-ku. „bůh oslav duši její“! 
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DDne 1. června provedl na celé škole očko-vání 
obvodní lékař Dr. Steinhard. Zdravotní stav žactva byl v tomto 
školním roce dost uspokojivý. 

KKaždou neděli a svátek byla mládež školní přítomna 
službám božím, při nichž každé církevní době přiměřené písně 
byly zpívány. Ku svaté zpově-di a sv. přijímání přistoupili žáci 
v tomto školním roce třikrát. 

 

DDne 15. července skončen školní rok slav-ným „Te 
deum“, službami božími a národní hymnou. Po službách 
božích odvedena byla mládež školní do tříd a rozdány jí školní 
zprávy. Též dáno jí pona-učení, kterak mají prázdniny v době 
válečné užiteč-ně stráviti. 
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ŠŠkkoollnníí  rrookk  11991177//11991188 
 

           ŠŠkolní rok 1917/1918 započal dne 16. září slavnými 
službami božími s „veni sanctus spiritus“. Ku konci zapěli žáci 
dvě sloky rakouské hymny národní. Po nich odvedena mládež 
školní do tříd, přečten jí školní řád, oznámen rozvrh hodin, 
jakož i seznam sešitů, knih a ostatních školních potřeb. 

ZZměny ve sboru učitelském: Po zemřelé uči-telce 
kristině bobalové jmenována pro naši školu výpomocnou 
učitelkou ludmila paseková. Dne 1. břez-na 1918 odešla do 
čelčic učitelka ručních prací Bernarda Koplíková a místo ní 
ustanovena karla havlíčková, dříve učitelka ručních prací 
v pavlovi-cích. Tento stav potrval až do konce školního roku. 
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JJmeniny jeho výsosti císaře a krále fran-tiška josefa i. a 
císařovny oslaveny předepsaným způsobem. 

DDne 1. prosince konány děkovné služby za 
osvobození j.v. z vážného nebezpečenství života. Všeobecné 
sbírky ve prospěch c.k. vojenského fondu pro vdovy a sirotky 
vynesly 42 K. 

PPodporujícími členy pro potírání tuberku-losy na 
moravě přihlásili se sbor učitelský a místní spořitelní a 
záloženský spolek. 

NNa válečné hroby sebráno 15,50 K, na sedmý dětský 
den sebráno od žáků 7,50 K, mimo školu 62,20 K 

SSedmé a osmé válečné půjčky zúčastnili se občané 
domaželic a čech 330 000 K. 

DDne 9. dubna poctil školu naši svou náv-štěvou pan 
c.k. okresní školní inspektor Vilém 3alek. V mimořádné poradě 
sdělil sboru učitelskému svá pozorování a udělil některé 
pokyny paedago-gicko didaktické. 

DDne 8. června provedl na celé škole očko-vání 
obvodní lékař dr. Steinhard. Zdravotní stav žactva byl v tomto 
školním roce velmi uspokojivý. 

SSvaté zpovědi a svatého přijímání zúčas-tnila se 
mládež školní třikráte a to v měsíci listo-padu, květnu a 
červenci. každou neděli a svátek byla mládež školní přítomna 
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službám božím, při kterých každé církevní době přiměřené 
písně byly zpívány. 

DDne 15. července skončen školní rok slav-ným „te 
deum“, službami božími a národní hymnou. Po službách 
božích odvedena byla školní mládež do tříd a rozdány jí školní 
zprávy. Též dáno jí pona-učení, jak má prázdniny v době 
válečné užitečně stráviti. 

ŠŠkolní rok 1917/1918 byl opět rokem váleč-
ným.Hrůzy válečné se stupňují a celý svět touží po míru. 
Nedostatek stíhá nedostatek. Lid trpí před prodejnami zimou, 
deštěm a úpalem, kde stojí po několik hodin, jen aby se na ně 
dostalo. Nákupní fronty vyžádaly si již mnohou oběť na 
lidských životech. Úbytek obživin nastal sníženou produk-
tivností, zvýšenou spotřebou, zamezením dovozu z cizích států, 
hlavně však úžasnou lichvou po-travinami i přes všechny 
soudy a tresty. Válkou trpí nejvíce stav střední, stav učitelů a 
úředníků, tj. malých gážistů, kteří nemihli svoji produkci 
zdražiti a zaměstnavatelé odbyli je nepatrným  válečným 
přídavkem. Jak prodavačům potravin se daří za války, jest 
zjevno z faktu, že zadlužená hospodářství očištěna úplně od 
dluhů, že rolníci zakupují domy a celá nová zařízení 
hospodářská a bytová. Podobně nalézáme to u obchodníků. 

DDejž všemohoucí, aby příští školní rok byl již rokem 
míru a klidné práce. 

 
Vidováno 17.6.1918 
       Vilém Šalek 

                                                                             Okresní školní inspektor 
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ŠŠkkoollnníí  rrookk  11991188//11991199 
 

           ŠŠkolní rok 1918/1919 započal dne 16. září 1918 
slavnými službami božími s „veni sanctus spiritus“. Ku konci 
zapěli žáci dvě sloky rakouské hymny národní. Po nich 
odvedena mládež školní do tříd, přečten jí školní řád, oznámen 
rozvrh hodin, jakož i seznam sešitů, knih a ostatních školních 
potřeb. 

ZZměny ve sboru učitelském: správce školy pro nemoc 
dostal dovolenou do konce listopadu a když se choroba 
nelepšila do konce března a později až do konce školního roku. 
Po dobu dovolené správce školy ustanovena na výpomoc marie 
tihelková, dříve učitelka ad personam na krásensku (školní 
okres vyškovský). Pro I. třídu jmenována výpo-mocná učitelka 
marie Matzenauerová. Pro II. třídu jmenována výpomocná 



 23 

učitelka Olga Jandová. Ten-to stav potrval až do konce 
školního roku. 

DDen 28. října 1918 zůstane navždy památ-ným dnem 
v dějinách českého národa. V ten den pro-hlášen byl 
samostatný československý stát. O čem mejšlechetnější 
mužové českého národa pouze snili, o čem jako ideálu pěli 
jeho básníci, po čem celý národ po staletí pouze vroucně toužil, 
stalo se skutkem. Český národ, dosud zotročený a utla-čovaný, 
je neodvislým a samostatným. 

OOsvobozený národ nadšeně jásá a vítá den svobody. 
Ať žije, roste a vzkvétá samostatný stát československý! 

 
 

DDne 11. prosince zúčastnil se sbor učitelský okresní 
porady. Oslava příjezdu prezidenta masa-ryka do vlasti 
provedena dne 19. prosince školní slavností. Žactvo 
shromáždilo se ve vyzdobené učírně III. třídy o 8. hodině ranní. 
Slavnost zahájil správce školy – vysvětlil žactvu příčinu a výz-
nam slavnosti, načež učitelka marie matzenaue-rová pověděla 
dětem o životě a působení masa-rykově. Slavnost skončena 
zapěním naší národní hymny „kde domov můj“. 

PPři osmém dětském dnu sebráno 270 K a to od žáků 
44 K, sbor učitelský 40 K a sbírkou mezi ob-čany 186 K. 

UUčitelstvo na vyzvání okresního hejtman-ství 
působilo slovem a činem aby zmírnilo nespoko-jenost lidu 
způsobenou nedostatkem životních pot-řeb a velikou drahotou 
vůbec. 
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JJmeniny masarykovy, jakož i den 28. března, den 
Komenského, oslaveny předepsaným způsobem. 

ŠŠtědré dny československého červeného kříže ve 
dnech 22. – 30. března. Mezi žáky sebráno 32 K, mezi občany 
237 K, celkem 269 K. 

SStromková slavnost: v neděli, dne 4. květ-na zasazena 
byla „lípa svobody“ v domaželicích. Správce školy vysvětlil 
význam slavnosti v řeči, v níž nastínil poměry našeho národu 
od roku 1526 až do 28. října 1918. Slavnosti zúčastnil se sbor 
uči-telský se školní mládeží, která přednesla několik vhodných 
básní. Slavnost skončena zapěním našich hymen „Kde domov 
můj“ a „Nad tatrou sa blýská“. Týž den o něco později s tímtéž 
programem zasa-zena „Lípa svobody“ v přiškolené obci 
Čechách. 

DDne 10. května provedeny obecní volby. Za starostu 
zvolen františek Petr, agrárník. 

DDne 20. května provedl na celé škole očko-vání 
obvodní lékař dr. František Nesvadba. 

NNa základě usnesení Národního shromáždění ze dne 
23. května 1919 upravují se služební příjmy a výslužné 
učitelstvu na veřejných školách obec-ných a občanských. 

DDne 17. června poctil školu naši svou náv-štěvou pan 
okresní inspektor Vilém Šalek. 
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PPoněvadž den Husův 6. července padá do doby 
prázdnin, vzpomenuto památky husovy při ukončení školního 
roku vhodnou školní slavností, po níž rozdány žákům školní 
zprávy a dáno jim naučení jak mají školní prázdniny užitečně 
stráviti.  

PPéčí dorostu z čech a domaželic a přispěním občanů 
postaven při okresní silnici pomník padlým vojínům, kteří se 
nedočkali naší svobody. Odhalení pomníku slaveno dne 15. 
srpna 1919. 

 
 
 
 
 
 
 

ŠŠkkoollnníí  rrookk  11991199//11992200 
 

           ŠŠkolní rok 1919/1920 započal dne 16. září 1919. 

ZZměny ve sboru učitelském: v měsíci červnu 1919 
vrátil se učitel Oldřich Paseka z Ruska a na-stoupil 16. září 
1919 službu. V první třídě svěřeno vyučování učitelce Marii 
Tihelkové, v druhé vyučo-val správce školy a ve III. třídě učitel 
Oldřich Pa-seka. Tento stav potrval až do konce školního roku. 

VVšenárodní svátek český 28. říjen byl osla-ven 
důstojně podle svého významu. Již 27. října od-poledne po 
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vyučování odebrala se školní mládež se sborem učitelským ku 
pomníku padlých legionářů, který stojí na rozhraní Čech a 
Domaželic. Tam správce školy objasnil dětem hrdinské činy 
našich Thermopylských a doporučil pomník ochraně dítek. Na 
druhý den shromáždily se děti v učírně I. třídy, kde byl 
vystaven květinovými guirlandami deko-rovaný obraz 
masarykův. Správce školy ve slav-nostním projevu vysvětlil 
žákům, proč všichni se v ten den radujeme. Na to děti II. a III. 
třídy přednáše-ly k tomu dni vhodné básně a slavnost byla 
ukonče-na národními hymnami a písněmi ruských a fran-
couzských legionářů. 

VVýznam 8. listopadu vysvětlen žákům způ-sobem 
chápavosti jejich přiměřeným. Oslava 100. narozenin Boženy 
Němcové byla ve všech třídách provedena.  

VVýročí 70. narozenin pana presidenta čs. Re-publiky 
T.G. Masaryka oslaveno dne 7. března školní slavností. Na 
oslavu sehráli žáci též divadelní představení „Krakonoš“ od B. 
Plumlovské. Slavnosti zakončeny zapěním naší národní hymny 
„Kde domov můj“. 

DDne 27. března 1920 konána v učírně I. třídy slavnost 
na paměť narození J.A. Komenského, učite-le národů. 

DDne 13. dubna 1920 shromáždili se žáci II. a III. třídy  
v učírně III. třídy, kde je správce školy v del-ším proslovu 
upozornil na důležitost vysazování ovocného stromoví. Ukázal 
jim na jednoduchých početních příkladech užitek např. 
obecních pastvin, jinak neužitečných, vysázených třešněmi. 
Zdůraznil moment esthetický, jak půvabná je naše krajinka, 
poněvadž je oživena skupinami stromoví a kladl jim na srdce, 
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aby se varovali zbaviti údolí Bystřičky této okrasy. Nutno 
podotknouti, že působením školy skutečně v našich obcích je 
každý kout stromovím využitkován. Na to učitel III. třídy 
ukázal žákům ve štěpnici, jak se štěpuje a očkuje. 

DDne 31. května provedl očkování školních dětí  
obvodní lékař dr. František Nesvadba. 

SSbírky k 9. dětskému dni i na masarykovu li-gu proti 
tuberkulose a sbírka svobody provedeny a peníze odevzdány 
svému účelu. Zdravotní stav žactva byl velmi příznivý. 

ŠŠkolní rok 1919/1920 ukončen dne 30. června 1920. 
Před rozdáváním školních zpráv promluvil v každé třídě 
správce školy o významu 6. července pro český národ a dal 
žákům naučení, jak mají prázdniny užitečně stráviti. 

Vidováno 18.1.1921 
       Vilém Šalek 

                                                                             Okresní školní inspektor 
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ŠŠkkoollnníí  rrookk  11992200//11992211 
 

           ŠŠkolní rok 1920/1921 započal dne 16. září 1920 . 

VV  I. třídě svěřeno vyučování učitelce M. Tihelkové, 
II. třídu převzal správce školy a III. tří-du učitel Oldřich 
Paseka. Tento stav potrval až do 4. prosince, kdy povolán byl 
učitel Oldřich Paseka úředně na menšinovou školu do 
Pouzdřan. Místo uči-tele O. Paseky ustanoven výpomocně 
Antonín Va-lenčík, dříve učitel v Tovačově. Tento stav potr-
val až do 31. srpna 1921. 

DDen 28. říjen všenárodní svátek český osla-ven takto: 
žáci v průvodu učitelského sboru a svých rodičů odebrali se po 
9. hodině ku pomníku padlých vojínů, kde správce školy 
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promluvil o vý-znamu tohoto dne a žáci přednesli vhodné 
básně a zapěli vlastenecké písně. 

VVýročí komenského oslaveno přiměřenou školní 
slavností. Mimo školu uspořádal sbor uči-telský slavnou 
schůzi, na níž přednesli žáci vhodné básně. O životě J.A. 
Komenského promluvil učitel Oldřich Paseka. Ku konci zapělo 
sdružení okolních učitelů zpěváků několik čtyřhlasých sborů. 

VV  druhé polovici měsíce prosince provedeno zařazení 
platů učitelstva obecných a občanských škol od 1. ledna 1921, 
a provedeno výroční statis-tické šetření o stavu národního 
školství v čs. Republice. 

DDne 28. ledna 1921 odpoledne o   1/2 třetí hodi-ně 
odpoledne byla ustavující schůze místní školní rady, které 
předsedal pan okresní školní inspektor Vilém Šalek. Za 
předsedu nové místní školní rady zvolen p. Eduard Cagaš, 
rolník z Domaželic, za mí-stopředsedu pan Josef Cagaš, rolník 
z Čech. Členy jsou: pp. Josef Pešák, rolník z Domaželic a Emil 
Drat-va, domkař z Čech. Za učitelský sbor správce školy a 
učitelka Marie Tihelková. Náhradníky jsou Fran-tišek Kubík, 
Antonín Mánek a Josef Kašpárek z Domaželic. 

VV  měsíci únoru provedeno sčítání lidu a výsledek je 
následující: V obci Domaželicích 551 oby-vatel. 

JJmeniny pana presidenta Masaryka osla-veny 
předepsaným způsobem. Na počest pana pre-sidenta sehráli 
žáci dne 5. a 6. března divadlo „Zlatá niť“ od B. Plumlovské. 
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SSbírka pro „České srdce“ vynesla 56 K a na Červený 
kříž 48 K. 

 DDne 6. května poctil naši školu návštěvou pan okresní 
školní inspektor. 

DDne 25. června provedl očkování školních dětí  
obvodní lékař dr. František Nesvadba z Dřevo-hostic. 

ŠŠkolní rok skončil dne 28. června 1921. Pro-mluvou o 
janu Husovi, též dáno žákům naučení, jak mají prázdniny 
užitečně stráviti. 

ŠŠkkoollnníí  rrookk  11992211//11992222 
 

           ŠŠkolní rok 1921/1922 započal dne 1. září 1921. 

ZZměny ve sboru učitelském: výpomocný uči-tel 
Antonín Valenčík, který od prosince 1921 místo učitele 
Oldřicha Paseky při naší škole působil, odešel do Věrovan. V I. 
třídě svěřeno vyučování uči-telce Marii Tihelkové, II. třídu 
převzal správce školy a III. třídu učitel Oldřich Paseka, který 
kon-cem prázdnin z menšinové školy v Pouzdřanech byl 
propuštěn. Tento stav trval až do konce školního roku. 

DDne 16. září vyjel president k návštěvě moravy a 
slovenska. Byla to triumfální cesta vítěze–bojovníka. Obě 
země ukázaly nesmírnou lás-ku ke svému osvoboditeli. Města 
Brno, Olomouc, Vyš-kov, Prostějov Bratislava Břeclava, sv. 
Martin, Ružomberok šťastny vítaly jej ve svém středu. Výroční 
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den republiky, den 28. říjen byl oslaven náležitě. Žáci 
shromáždili se ve svých třídách, kde třídní učitelé přiměřeně 
podle věku mládeže jim vyložili význam toho dne. Na to se 
žáci druhé a třetí třídy shromáždili před ověnčeným obrazem 
presidentovým, přednesli vhodné básně a zapěli národní 
hymny. 

DDne 21. října opětoval exkrál karel svůj puč příjezdem 
do maďarska. Přilétl ze Švýcar i se zitou aeroplánem a 
s vojskem sebraným oddanou šlechtou vytáhl za západních 
uher na Pešť. Vládní vojsko zabránilo obsazení a karla, zitu a 
některé průvodce tohoto činu zajalo. Pro naši republiku na-
stala vážná chvíle. Malá dohoda nařídila mobili-saci a dnem 
21. října svolány 4 ročníky a technické trupy do zbraně. 
Podobně v s.h.s. a rumunsku. V  zájmu republiky bylo nutno 
sáhnout k tomuto ná-kladnému prostředku a obětem, aby 
jednou šlech-ticko habsburským rejdům učiněn byl konec. 
Maďaři zřekli se zákonem habsburské dynastie, karel a zite na 
rozkaz velké dohody uvězněni a odvezeni na ostrov madeiru, 
kdež jim byl pobyt vykázán. Náš národ ukázal svou 
pohotovost, pevnost a pristiž jeho vzrostla. Mobilisace a celá 
událost upevnila republiku navenek i uvnitř. 

DDen stoletých narozenin Havlíčkových oslaven 
důstojně. Ve třídách byl dětem vylíčen Ha-vlíček jako národní 
mučedník. Žáci posledních dvou školních roků zúčastnili se 
přednášky a akademie pořádané na počest karla Havlíčka 
Borovského. Přednášel správce školy Josef Radil. Vhodné 
sbory zapěli místní a okolní učitelé z  Dřevohostic, Líšné a 
Radkov. 
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DDne 8. listopadu zemřel Pav. Ors. Hveizdo-slav, 
největší básník slovenska ve stáří 72 let. Byl věrným synem 
svého lidu, skromný člověk, vzá-cný stoupenec jednoty 
československé, jenž svými zpěvy budil lid a upravoval cestu 
svobodě, jež se dožil. Pohřeb jeho byl královský. 

WWashingtonská konference zasedala v po-lovici 
listopadu a zabývala se uspořádáním ev-ropy. Nevedla však 
k cíli, stejně jako konference Janovská. 

DDne  24. listopadu poctil školu svou náv-štěvou pan 
okresní školní inspektor Vilém Šalek, pobyv zde skoro celý 
den. V mimořádné poradě sdělil sboru učitelskému svá 
pozorování a udělil mnohé důležité pokyny týkající se 
vyučování a ži-vota mimoškolního. 

VV  měsíci prosinci před svátky vánočními sní-ženy 
platy učitelské až o 23%.  Zařízení toto způso-bilo pobouření a 
rozčílení mezi učitelstvem. Učitel-stvo jde do boje proti 
uzákoněné křivdě a zanáší známost o této křivdě až do poslední 
vísky. 

DDne 19. února zúčastnil se sbor učitelský pohřbu A. 
Dragonové v Beňově a dne 26. února po-hřbu řídícího učitele 
A Hally z Lipové. 

JJmeniny pana presidenta Masaryka osla-veny 
předepsaným způsobem. Na počest pana presi-denta sehráli 
žáci Divadelní kus „Krakonošova me-dicina“.  Čistý výnos 
upotřeben na školní pomůcky. 
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DDen Komenského 28. březen žákům náležitě 
objasněn. Zdravotní stav žactva byl v tento školní rok velmi 
uspokojivý. V měsíci červnu pro-vedl očkování školních dítek 
MUDr. František ne-svadba z Dřevohostic. 

ČČervnové zákony vracejí učitelstvu dří-vější příjmy. 
Poškozeni byli jen učitelé měšťan-ských škol a industriální 
učitelky. Ztráty utrpěné, hradí se učitelstvu od 1. června.  

ŠŠkolní rok skončil dne 28. června  Promlu-vou o janu 
Husovi, žáci vystupující byli ponaučeni o tom, jakým  
způsobem by dosáhli  šťastné budou-cnosti. 

 
 

      Přehled žactva ve školním roku 1921/1922 
 
 

Poč. Vst. Vyst. Na konci  
Třída H D H D H D H D S 

I. 30 21 0 2 0 0 30 23 53 
II. 26 21 1 0 0 0 27 21 48 
III. 27 31 2 1 6 7 23 25 48 
Summa 156 6 13 80 69 149 

 
 
    vidováno 5.5.1901 
                                                                      Vilém Šalek 

              okresní školní inspektor 
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ŠŠkkoollnníí  rrookk  11992222//11992233 
 

           ŠŠkolní rok 1922/1923 započal dne 1. září 1922. 

ZZměny ve sboru učitelském: Definitivní uči-tel 
Oldřich Paseka jmenován o prázdninách řídícím učitelem 
v Oplocanech a na jeho místo jmenován Alois Beňa, 
výpomocný učitel. Vyučování v I. třídě převzal správce školy, 
ve II. třídě definitivní uči-telka Marie Tihelková a ve III. třídě 
Alois Beňa. Tento stav potrval až do 30. září. Počátkem měsíce 
října odvolána byla definitivní učitelka Marie Ti-helková do 
Myjavy na Slovensko a místo ní jmeno-vána výpomocná 
učitelka Emílie Lasáková. 

DDen 28. říjen všenárodní svátek oslaven přiměřeně. 
zemská politická správa povolila výno-sem ze dne 29.8.1922. 
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Ve všech obcích na Moravě veřejnou sbírku ve prospěch účelu 
„České zemské péče o mládež„. V naší obci vynesla sbírka po 
domech 142 kč, mezi mládeží sebráno 44 kč. 

PPoválečná demoralisace a reakční vlivy uvnitř státu 
vystupňovaly se v tragickém faktu – krvavém atentátu, který 
spáchal český člověk anarchistickým jedem opojený – 
pobloudilý devate-náctiletý mladík na prvním ministru financí 
česko-slovenských, dr. K. Rašínovi. Jeden z nejlepších čes-
kých lidí, člověk ryzího charakteru, nezlomné vůle, člověk, 
který nepoznal nikdy v životě svém, co je to upustiti od idejí, 
finanční odborník, obdivovaný celou evropou, klesl dne 5. 
ledna 1923 na kamennou dlažbu Žitné ulice v Praze, před svým 
domem, zasa-žen projektilem z revolveru fanatického útočníka. 
zesmutněl celý národ, když telegrafická depeše nesla z prahy 
do celé republiky a za hranice krát-kou, zdrcující zprávu, že 
dodýchal v podolském sa-natoriu po 42 denním hrozném 
utrpení ministr fi-nancí Rašín, že dotlouklo to zlaté srdce, jež 
tolik vytrpělo a vykonalo pro svůj milovaný národ a svobodný 
stát.  Plameny v krematoriu zpopelnily jeho tělo, ale duch jeho 
bude žíti v národě, cesta jím vyšlapaná, vroubená jeho heslem 
„Pracovat a spo-řit jedině může vésti čs. Stát ku zabezpečení 
jeho existence“. 

JJmeniny pana presidenta oslaveny . Žáci  II. a III. třídy 
sehráli  dne 10. a 11. března divadlo „Pro tatíčka presidenta“ 
od Jaroslava Průchy. 

DDne  5. května poctil školu svou návštěvou pan 
okresní školní inspektor Vilém Šalek, pobyv zde skoro celý 
den. V mimořádné poradě sdělil sboru učitelskému mnohé 
vzácné pokyny paedagogicko di-daktické. 
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VV  měsíci květnu a to dne 13. ráno vydechla 
šlechetnou svou duši v Lánech choť našeho presi-denta paní 
Masaryková. Opustila nás žena vzácná, vzorná češka, ne sice 
rodem, ale srdcem a rozumem.  Dne 15. května pochována byla 
na pustém venkov-ském hřbitůvku v Lánech, oplakávána 
každou sou-citnou a myslící duší. 

ZZdravotní stav žactva byl v tento školní rok velmi 
uspokojivý. V měsíci červnu provedl očko-vání školních dítek 
MUDr. František nesvadba z Dře-vohostic. 

ŠŠkolní rok skončil dne 28. června  Promluvou o janu 
Husovi. 

 
 
 

Přehled žactva ve školním roku 1922/1923 
 

Poč. Kon. Absence  
Třída H D H D Oml. Neo. Su. 

I. 17 18 17 16 2,6 0 2,6 
II. 26 19 25 19 6,3 0,8 7,1 
III. 26 28 24 29 3,8 2,9 6,7 
Summa 134 130 12,7 3,7 16,4 

 
 
    vidováno 1.4.1924 
                                                                      Vilém Šalek 

              okresní školní inspektor 
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ŠŠkkoollnníí  rrookk  11992233//11992244 
 

           ŠŠkolní rok 1923/1924 započal dne 1. září 1923. 

ZZměn ve sboru učitelském nebylo. V I. třídě převzal 
správce školy, ve II. třídě zatímní učitelka Emílie Lasáková a 
ve III. třídě Alois Beňa.  

DDen 28. říjen oslaven  v sobotu 27. října, dru-hou 
vyučovací hodinu, vhodnými proslovy ve všech třídách. 
Společná oslava žáků všech tříd spolu s občany naší obce 
konána v neděli 28. října dopo-ledne u pomníku padlých 
vojínů. Správce školy vzpo-menul všech, kdož nám tento den 
připravili. Mnoho z nich odpočívá v dalekých pláních 
nehostinné ciziny a těm jsme povinni vzdáti  úctu za jejich 
chrabré činy. Mějme vždy na paměti, kolik nadlidské práce a 
námahy musili tito hrdinové podstoupiti, aby nám mohli 
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uskutečniti sen, jenž po staletí byl nejvyšším ideálem všech 
opravdu česky smýšlejících lidí. Snaž-me se usilovnou prací a 
všemožnou silou a vzá-jemnou láskou udržeti náš stát a takto 
nejlépe vyjádříme vděčnost svým dosud žijícím osvobo-
ditelům. Po proslovu správce školy, zpěvech žáků a recitaci 
slečny učitelky, zazpívány národní hymny. Slavnost ukončena 
rozdáním vkladních knížek 13 žákům–prváčkům. Okresní 
záložna v Přerově věno-vala na paměŤ prvého pětiletí našeho 
osvobození tyto vkladní knížky, dávajíc tak do ruky nejmen-
ších žáků milou upomínku na tento historický den a nepřímo 
tím podporujíc šetrnost žactva, jeden to ze základních pilířů 
našeho národního hospodář-ského osamostatnění. Příkladný čin 
okresní zálož-ny došel vřelého přijetí u rodičů obdařených žáků 
a správce školy tlumočil díky na patřičné místo. Na dětský den 
vybráno od žáků a sboru učitelského 83 kč, sbírka v obci 
vynesla 187 kč, celkem 270 Kč. 

PPamátka na tvůrce české moderní hudby-Bedřicha 
Smetany oslavena v jednotlivých třídách vzpomínkou, při níž 
vzpomenuto velikých jeho zásluh o český národ. 

JJmeniny pana presidenta oslaveny dne 7. března ve 
všech třídách. Žáci všech tříd sehráli  dne 30. března divadelní 
hru„Zlatá husa“. Lize proti tuberkulose přispěl učitelský sbor 
obnosem 20 Kč. 

DDne  1. dubna poctil školu svou návštěvou pan 
okresní školní inspektor Vilém Šalek, pobyv zde celý den. 
V mimořádné poradě sdělil sboru učitel-skému svá pozorování. 

VV  měsíci květnu provedl očkování na zdejší škole 
MUDr. František Nesvadba, obvodní lékař z Dřevohostic. 
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ŽŽákyně  III. třídy vybraly ve prospěch zem-ského 
spolku pro léčbu a výchovu mrzáků obnos 167,80 Kč, jenž byl 
na patřičná místa odeslán. Zdravotní stav žactva byl v tomto 
roce velmi uspokojivý. 

ŠŠkolní rok ukončen byl dne 28. června  roz-dáním 
vysvědčení a upomínkou na Jana Husa, mučed-níka 
kostnického. 

 
 

 

ŠŠkkoollnníí  rrookk  11992244//11992255 
 

           ŠŠkolní rok 1924/1925 započal v pondělí, dne 1. září 
1923. 

SSprávce školy Josef Radil dostal zdra-votní dovolenou 
a na jeho místo byla ustanovena výpomocná učitelka Marie 
Radilová, jež vyučuje v I. třídě. Ve II. třídě vyučuje učitelka 
Emílie Lasá-ková, ve III. třídě Alois Beňa. 

DDen  11. říjen, 500-sté výročí smrti bohatýra Jana 
Žižky z Trocnova, vzpomenuto ve všech tří-dách vhodnými 
proslovy. 

ŠŠesté výročí naší samostatnosti oslaveno bylo všemi 
žáky naší školy společně. V úterý 28. října o 8. hodině ráno 
sešli se žáci v I. třídě, jež byla vhodně dekorována a vyslechli 
proslov sl. Učitelky E. Lasákové, jež vysvětlila žákům vý-
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znam dne a poukázala na zásluhy těch, jež praco-vali na 
znovunabytí samostatnosti našeho náro-da. Žáci všech tříd 
doplnili příležitostnými básněmi pořad oslavy. Česká zemská 
komise pro péči o mládež uspořádala 28. října 12. dětský den. 
Žákům bylo promluveno o důležitosti sociální péče a byla 
provedena sbírka, jež vynesla 135 Kč. 

DDne  1. prosince 1924 zavedeno bylo u veške-ré 
školní mládeže přerovského okresu organiso-vané šetření. 
Konána proto 30. listopadu schůzka s rodiči, na níž učitel A. 
Beňa promluvil o hospo-dářském významu šetření. 

DDo klidného vývoje národního školství ru-šivě a tvrdě 
zasáhl zákon „O restrikci“ ze dne 22. prosince 1924. Vláda ve 
snaze snížiti rozpočet, od-hodlala se učiniti úsporná opatření 
tam, kde by se toho nikdo nenadál. Začala šetřiti ve školství a 
nedbajíc, že počet žactva vlivem válečných let dosáhl minima, 
nařídila rušení a spojování tříd. Že podobné opatření nejvíce 
vymstí se na dětech, jež nebude možno v přeplněných třídách 
řádně vyučo-vati, na to vláda nedbá a přesto, že již nyní v něk-
terých okresech panuje citelný nedostatek učitel-stva, nařizuje 
propuštění 10%  učitelstva. Podobné pohromy české školství 
již dávno neprožilo! 

NNa den 7. března připadla 75.té narozeniny pana 
presidenta. Všichni češi vzpomínali v tento den na svého 
osvoboditele s vroucím přáním, aby ještě dlouho řídil osudy 
svého národa, jehož blahu zasvě-til celý svůj život. Na všech 
školách přednášeno dětem o nehynoucích zásluhách 
presidentových. V naší škole byla uspořádána slavnost, na níž 
sl. Učitelka Marie Radilová promluvila o životě presi-dentově. 
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NNarozeniny 333-té Jana Amose Komenského 
oslaveny ve všech třídách proslovy, v nichž dětem objasněno 
působení „učitele národů“. 

ZZemská školní rada výnosem ze dne 3. břez-na 1925 
č. 1778 dala řídícího učitele Josefa Radila na vlastní žádost na 
trvalý odpočinek, vyslovujíc mu při tom pochvalné uznání za 
41 let působení na ško-le. Zatímní správou školy byl pověřen 
učitel Alois Beňa. 

DDne 19. května 1925 o 2. hodině odpoledne by-la 
ustavující schůze nové místní školní rady, jíž přesedal pan 
okresní hejtman Dr. Bočan. Za před-sedu místní školní rady 
zvolen p. Florián Sto-kláska, rolník z Domaželic, za 
místopředsedu p. Jan Mika, domkař z Čech. Členy jsou p. 
Weduard Cagaš z Domaželic, p. Jan Jurenka z Čech. Za sbor 
učitelský správce školy v.v. Josef Radil a učitelka Emílie 
Lasáková, Náhradníky jsou: Josef Olša, František Vaculík, 
František Kubík, vesměs z Domaželic. 

DDne  22. května vykonal prohlídku školy  pan okresní 
školní inspektor Vilém Šalek. V mimo-řádné poradě sdělil 
sboru učitelskému svá pozoro-vání. 

VV  červnu provedl očkování na zdejší škole MUDr. 
František Nesvadba, obvodní lékař z Dřevo-hostic. Zdravotní 
stav žactva byl v tomto škol-ním roce méně uspokojivý, než 
léta minulá. Ve vánoční svátky vyskytly se u většiny dětí I. 
třídy osypky. 
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SSvátkovým zákonem ze dne 4. dubna t.r. sjednán byl 
konečně pořádek v dosavadním chaosu. Zrušeny byly 3 svátky 
mariánské a svátek Jana Nepomuckého a uzákoněn jako státní  
památný den 6. červenec, výročí smrti Mistra Jana Husa. Letos 
tedy po 298 letech znovu český národ hrdě se hlásí k odkazu 
svého největšího syna. Při ukončení škol-ního roku dne 27. 
června promluveno dětem o Mistru Janu Husovi s přáním, aby 
děti - naděje a budoucnost národa - snažily se žíti v duchu 
Husově. V duchu pravdy a lásky. 

 
Přehled žactva ve školním roku 1924/1925 
 

Poč. Kon. Absence  
Třída H D H D Oml. Neo. Su. 

I. 15 16 17 18 6,3 0 6,3 
II. 25 19 26 20 4,4 1,6 6,0 
III. 16 18 17 19 4,25 1,55 5,8 
Summa 109 117 15,9 3,1 19,0 

 
 
    vidováno 15.4.1926 
                                                                      Vilém Šalek 

              okresní školní inspektor 
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ŠŠkkoollnníí  rrookk  11992255//11992266 
 

 

           ŠŠkolní rok 1925/1926 začal v úterý, dne 1. září 1925. 

NNa počátku školního roku zapsáno bylo 105 dětí 
školou povinných, rozdělených dle jednotli-vých tříd 
následovně: 
 
 
 

Počet Třída 
 Hoši Dívky 

Úhrnem 

I. 19 18 37 
II. 16 18 34 
III. 17 17 34 
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Úhrnem 52 53 105 
 
 
 

PPočátkem školního roku byl jmenován za-tímním 
řídícím učitelem František Přikryl, učitel v Želátovicích.  Ruční 
práce ženské byly zreduková-ny na 9 týdenních hodin a 
vyučováno jim ve dvou skupinách. V důsledku toho 
individuální učitelka paní Karla Janovčíková byla na vlastní 
žádost přelo-žena do Pavlovic. Pro Domaželice a Líšnou 
ustano-vena Anna Nováková, která však vrátila dekret. 
V měsíci září vůbec nebylo ručním pracím vyučová-no. Od 1. 
října 1925 do 1. února 1926 z nařízení zemské školní rady jim 
vyučovala Emílie Lasáková. 

PPrvní třída přidělena byla E. Lasákové, II. Františku 
Přikrylovi, III. Aloisi Beňovi. Dne 1. října 1925 A. Beňa 
nastoupil vojenskou službu. V důsledku toho ustanovena na 
jeho místo kandidátka učitel-ství Marie Čáslavová z Přerova 
jako zatímní vý-pomocná zastupující učitelka nejdéle do konce 

červ-na 
1926. 

Jmenovan
á převzala 

po 
odešlém 
kolegovi 

III. třídu. 
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       Marie Čáslavová 
 

DDne 6. října se většina žáků zúčastnila cestopisné 
přednášky se světelnými obrazy pana Hansa z Prahy 
v sokolovně v Dřevohosticích na thema „Z Cařihradu na břehy 
Tigridu“. 

DDne 28. října, na památku osvobození z 300 letého 
područí habsburského, uspořádána byla slavnostní besídka 
s rodiči, které se též zúčastnilo korporativně obecní 
zastupitelstvo obou obcí a místní školní rada. Žáci přednesli 
vhodné básně a zapěli k tomu dni přiléhající písně. V proslovu 
vy-zvedl správce školy význam toho dne, vybízí děti k vroucí 
lásce k osvobozené vlasti, klade jim na paměť, ať nikdy 
nezapomenou bývalé slávy ani utrpení svého národa, ať 
nezapomenou, kdo podal k pití hořký kalich utrpení našim 
otcům. Pak průvo-dem šlo se k pomníku padlých, kde správce 
školy promluvil na thema „Těm, kteří osvobození se ne-
dočkali“. V proslovu připomíná, kdo ztracenou svo-bodu nám 
vydobyl, žádá zachování vděčné paměti těm, kteří své životy 
obětovali pro lepší naše příští, béře slib mládeže školní, že tato 
nikdy nezradí ideálů, pro něž hrdinští naši legionáři živo-ty 
položili, jak zákony srdce kázaly jim. Pak děvče z I. Třídy 
přednáší „Slib československého dítěte“ načež přistupují dívky 
ze III. třídy v hanácký kroj oděné, kladou na pomník věnec, dar 
to místního Soko-la. Zapěním obou státních hymen oslava byla 
ukon-čena. Večer pak místní Sokol na oslavu sehrál diva-delní 
kus „Zvony“. Před započetím divadla byla slavnostním 
způsobem vztyčena státní vlajka, jejíž význam v krátkém 
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proslovu správce školy vysvětlil. Scéna vztyčení státní vlajky 
ukončena hymnami. 28. říjen tedy důstojně v naší obci byl 
oslaven. 

VVe dnech 28. října až 8. listopadu podniklo žactvo 
sbírku ve prospěch XV. Dětského dne na Mo-ravě. Sbírka 
vynesla 37 Kč, kterýžto obnos sprá-vou školy účelu svému byl 
zaslán. 

 

VV říjnu žáci III. třídy podnikli exkursi  do cukrovaru 
v Dřevohosticích a mlékárny v Beňově, po předchozím učivu o 
cukru a mlékařství.  

 

DDne 26. prosince sehráli žáci vánoční hru „Zlaté 
kapradí“, 27. prosince pak byla vánoční nadílka z výnosu 
divadla, sbírky po vsi a daru 150 Kč okresní péče o mládež 
v Přerově. Celkem na pod-nik ten bylo 1 293,10 Kč a vydáno 
bylo 1 260,40 K. Zbytku 32,70 Kč  použito bylo ve prospěch 
chudých žáků v květnu, při výletě do Olomouce. Žáci byli 
poděleni školními potřebami, ovocem, pečivem a kro-mě toho 
Jura Jaroslav, Caletková Ludmila z I. tří-dy, Střeček Antonín, 
Vičarová Anežka z II. třídy, Pánek Josef, Stokláska Ladislav ze 
III. třídy dosta-li botky v ceně 314 Kč. 

 

OOd 1. února ustanovena byla učitelkou do-mácích 
nauk a ručních prací Marie Sobolová z Kozlovic. 
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Marie Sobolová 
 

PPo jejím nastoupení zakoupen byl pro školu šicí stroj 
v ceně 1 156 Kč a zavedeno vaření pro žač-ky 8. školního roku. 
Vaření vyučuje se v četnické stanici. Na jaře 1926 byla zřízena 
školka v zahra-dě školní. Správce školy v ní učí hochy 8. 
školního roku pěstění, ošetřování a šlechtění ovocného 
stromoví, keřů a růží. Pro žákovskou knihovnu za-koupeno za 
400 Kč nových knih. Pro kabinet byl zakoupen model parního 
kotle se dvěma strojky, indukční strojek, tepní kladívko, pumpa 
na tlak a el. Článek. Darem pana Ladislava Zajíce pro příro-
dopisnou sbírku byla získána vycpaná kvíčala. Z výnosu 
dětského divadla byla pořízena obráz-ková sbírka ptactva 
v ceně 90 Kč. Pořízena byla nová státní vlajka v ceně 112 Kč. 
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Žákovská kni-hovna zřízena byla po vzoru knihoven veřejných 
a knihy žákům byly půjčovány na legitimace bez-platně. 

 

AAby snad jednou můj nástupce na mne nena-říkal a 
neobviňoval mne z netečnosti, kladu si za povinnost 
poznamenati toto: Můj předchůdce pan Josef Radil, po dobu 26 
let, rovněž i ostatní učitelé zde působící, mívali volný otop a 
byt. Při mém na-stoupení byl však otop všem vzat. Oběma 
učitel-kám bylo dáno darem po 4 q uhlí a společně 1/2 sáhu 
dřeva. Já pak odhadnuté množství otopu musel plně zaplatiti 
obnosem 600 Kč. V důsledku toho žádal jsem, ať místní školní 
rada zaplatí mi za vedení školní matriky zákonitý obnos 240 
Kč, což se stalo. Předchůdce můj vedl ji zdarma. Pan Berka 
dostal od obce k užívání 1/2 měřice orného pole, které též i pan 
Radil 26 let užíval. Rovněž i toto bylo mi ode-bráno a sice 
proto: Zdejší varhaník žádal pole pro sebe jako přídavek za 
kostelní službu, jsa v tom podporován p. farářem. Tento tvrdí, 
že učitelé uží-vali si pole za varhaničení. Když nehrají, pole 
jim nepatří, že pole je kostelní. Rovněž i já hájil jsem pole 
všemožně svému nástupci. V pozemkové knize je pole zapsáno 
k užívání učiteli, zač, tam nestojí. V obecním inventáři je 
rovněž zapsáno pro učitele, ale za varhaničení. Tento dodatek 
tam byl buď omylem nebo úmyslně vepsán a následkem toho 
ten spor. Podal jsem tudíž žádost obecnímu zastupi-telstvu o 
ponechání pole  a řádně ji odůvodnil. Toto ve své schůzi dne 
26. listopadu 1925 za účasti 10 členů jednohlasně se usneslo 
zrušiti závazek služebnosti a podati k rozhodnutí okresní 
politické správě. Ta-to koncem ledna 1926 přípis obci vrátila, 
ať obec sa-ma záležitost vyřeší, jelikož pole dle pozemkové 
knihy patří učiteli a poukazuje na darovací proto-kol. Obecní 
radní šalomounsky usnesli se na tom, že bude nutno dát 
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některému úředníku v Bystřici 100 Kč, by onen protokol 
vyhledal, co tam je psáno, zač pole učiteli bylo dáno. Než věc 
bude vyřízena, ať společně s varhaníkem pole užíváme. Já 
však, drže se pozemkové knihy a po právní poradě, že obec 
nemá právo, pokud se neprovede výmaz z pozemko-vé knihy, 
na věci ničeho měniti, toto rozhodnutí jsem nepřijal. Nechtěje 
však buditi zlou krev, pronajal jsem toto pole na jeden rok 
varhaníkovi za 150 Kč. Bolí mne, že za mou poctivou práci ve 
škole a kul-turní práci v obci nenašel se nikdo, který by práva 
školy v této věci se zastal.  

RRovněž ani ve škole se mé práci nedařilo tak, jak bych 
si přál. Děti zde nadané nejsou, zato dosti nezpůsobné. Snažil 
jsem se zjemniti jejich cho-vání, naučiti je slušnosti, pořádku, 
úctě ke stáří, zdvořilosti, mnoho jsem však nedokázal. Obě 
cito-vané učitelky, místo by mne v práci podporovaly, svou 
netečností ke škole  a výchově, nesvědomi-tostí, ostentativním 
ignorováním mých rozkazů ohledně školy, práci mou 
znesnadňovaly a jí překá-žely. Proto ten neúspěch. 

DDne 15. dubna vykonal prohlídku školy pan okresní 
školní inspektor Vilém Šalek z Přerova. Po-ukazuje na 
nezdravotní lavice ve třídách a špatné záchody. Navrhuje 
postupné zřízení nových lavic s posunovacím vrchem.  

Narozeniny pana presidenta byly důstojně oslaveny 
tichou školní slavností, při čemž pěkně promluvila učitelka E. 
Lasáková. 

DDne 10. a 11. června podnikli žáci II. A III. třídy 
výpravu do jeskyně v Mladči. K tomuto účelu dala místní 
školní rada pro chudší žáky 50 Kč.  
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ŠŠkolní rok 1925/1926 skončil v sobotu dne 26. června 
promluvou k žactvu a H. J. Husovi a staro-městské popravě. Po 
dokončené návštěvě školní byla vydána propouštěcí 
vysvědčení 8 chlapcům a 7 děvčatům. 2 děvčata a 2 hoši odešli 
do měšťanky, 2 hoši do gymnasia. Školní rok tedy skončil:  

 
 

Přehled žactva ve školním roku 1923/1926 
 

Končilo Absence v %  
Třída H D Oml. Neoml. Summa 

I. 17 17 2,3 0,1 2,4 
II. 15 16 3,9 0,4 4,3 
III. 7 9 4,7 0,7 5,4 
Summa 81 10,9 1,2 12,1 

  
 
    vidováno 11.5.1927 
                                                                      Dr. Rozhold 

              okresní školní inspektor 
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ŠŠkkoollnníí  rrookk  11992266//11992277 
 

 
 

ŠŠkolní rok začal ve čtvrtek, dne 2. září. Na počátku 
školního roku zapsáno bylo 106 dětí školou povinných 
rozdělených dle jednotlivých tříd násle-dovně: 

 
 

Počet Třída 
 Hoši Dívky 

Úhrnem 

I. 24 22 46 
II. 14 15 29 
III. 13 18 31 
Úhrnem 51 55 106 

 
 

 

PPočátkem školního roku zemská školní rada 
jmenovala řídícím učitelem Miloslava Mráz-ka, učitele 
z Uhřičic. V I. Třídě vyučovala zatímní učitelka Bohumila 
Navrátilová, ve II. Třídě řídící učitel Miloslav Mrázek, ve III. 
třídě výpomocná uči-telka Marie Čáslavová. Ručním pracím ve 
2 skupinách vyučovala Marie Sobolová, učitelka domácích 
nauk. 
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                       Miloslav Mrázek 
 
 

OOsmé výročí naší samostatnosti oslaveno bylo všemi 
žáky naší školy společně. Ve čtvrtek ráno o  9 hod. sešli se žáci 
v I. Třídě, která za tím účelem byla vhodně dekorována. Na 
tuto oslavu dostavili se rodiče mnoha žáků, obecní zastupi-
telstvo obou obcí a místní školní rada. Žáci všech tříd přednesli 
vhodné básně a zapěli k tomu dni přiléhající písně. 
V přednášce vyzvedl správce školy význam tohoto dne pro náš 
národ. Vylíčil utrpení našeho národa pod jhem Habsburků a 
slavný vítězný boj za osvobození. Vybízí děti i všechny 
přítomné k lásce k vlasti a připomíná jim slova našeho tatíčka 
Masaryka, která pronesl po návratu z ciziny: „Těžko jsme 
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svobody vydobyli, ale ještě těžší bude ji udržeti. Jen láskou 
k národu, prací a přičiněním bude naše milá vlast utěšeně 
vzkvétati“. Pak průvodem šlo se k pomníku padlých, kde 
správce školy v krátkém proslovu vzpomíná obětí těch, kteří 
položivše své životy za lepší příští svého národa, jako čs. 
Legionáři dřímají slad-ký sen v daleké cizině na zasněžených 
pláních si-biřských, smavé Itálii a bratrské Francii. Zapěním 
státních hymen a položením věnců byla oslava zakončena. 
Večer pak tělovýchovná jednota Sokol sehrála divadelní hru 
„Žena legionářova“. 

ČČeská zemská péče o mládež pořádala v do-bě od 28. 
října do 5. listopadu Dětský den. Žáci byli ve všech třídách 
poučeni o důležitosti sociální péče a provedena byla sbírka, jež 
vynesla 231 Kč, které svému účelu byly zaslány. 

KKnihy na bezplatnou legitimaci byly žákům ze 
žákovské knihovny půjčovány v době od 1. listo-padu do 1. 
května. 

DDne 28. prosince provedena byla na škole vánoční 
nadílka ze sbírky po vsi, daru okresní péče o mládež v Přerově 
a místní školní rady. Celkem na podnik tento sebráno 656 Kč. 
Kromě toho rolníci z Čech a Domaželic darovali mouku. 
Všichni žáci byli poděleni školními potřebami a pečivem. 
Mimo to nej-chudší různými částmi oděvu. Nadílky zúčastnili 
se rodiče žáků, zástupci obou obcí a místní školní rada. Žáky 
pak byly zapěny písně a deklamovány básně této slavnosti 
příhodné. 

DDne 2. února sehráli žáci II. a III. třídy děts-kou 
divadelní hru od Fr. Flose: “Nanynka z Týnice“. Čistého zisku 
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v obnosu 449,90 Kč použito bylo pro všechny žáky II. a III. 
třídy ku hrazení jízdného a různých výloh při žákovském 
výletě. 

MMůj předchůdce zatímní řídící učitel Fran-tišek 
Přikryl stěžoval si, že mu bylo odňato pole, patřící ku škole a 
dáno varhaníkovi. Nevím, jakým způsobem se tak stalo, ale 
podotýkám, že tato věc byla mnou vbrzku vyřízena a obecní 
zastupitel-stvo vrátilo je zpět k užívání škole. Musím zde 
podotknouti, že poměr občanů ke škole jest velmi dobrý a jest 
si přáti, aby tak i nadále zůstal. V tomto roce zřízen nový 
drátěný plot kolem zahrádky při škole a opraven starý drátěný 
plot kolem tělocvičny. Ve třídách a na chodbách opra-vena 
malba. V I. Třídě natřeny lavice. Též část dvora byla 
vybetonována a opraveno nářadí ve školní letní tělocvičně. 

MMůj předchůdce stěžoval si, že zdejší děti jsou málo 
nadané a nezpůsobné, Příčinu toho dlužno hledati v tom, že do 
zdejší školy docházejí děti ze tří dvorů a tam dělníky, kteří 
z větší části jsou silnými alkoholiky učí se a přivykají hrubému 
cho-vání. Práce výchovná jest zde tedy velmi obtížná. 

PPráce osvětová trpí tím, že se jí učitelky vůbec 
vyhýbají. Jen jedna učitelka ze tří působila osvětově jako 
náčelnice tělovýchovné jednoty So-kol. Skoro celá činnost 
osvětová padá na bedra  ří-dícího učitele, který musí vykonávat 
funkce skoro ve všech spolcích ( předseda osvětové komise, 
místoknihovník, vzdělavatel tělovýchovné jedno-ty Sokol, 
režisér divadelních ochotníků v jednotě Sokol a Sboru 
dobrovolných hasičů ). Doufám, že začátkem nového školního 
roku bude na škole usta-noven učitel, tím bude činnost 
osvětová rozdělena a příjemněji a snad i lépe vykonávána. 
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NNarozeniny pana presidenta byly důstojně oslaveny 
tichou slavností školní a  věnována jí první vyučovací hodina. 
Dětem byla připomenuta obrovská práce vykonaná naším 
milým panem pre-sidentem v boji o svobodu a samostatnost 
našeho národa. 

DDne 12. května vykonal prohlídku školy pan okresní 
školní inspektor Dr. Rozhold. V mimořádné učitelské poradě 
sdělil svá pozorování a dal uči-telstvu cenné pokyny, jak si při 
vyučování počínati. 

VV měsíci dubnu onemocněl řídící učitel Milo-slav 
Mrázek krčním katarem a byla mu dána dovo-lená na dobu 3 
neděl. 

VV květnu provedl očkování školních dítek pan 
obvodní lékař MUDr. Nesvadba z Dřevohostic. 

VVe dnech 17. a 18. června podnikli žáci II. a III. třídy 
výlet na Radhošť. 

ŠŠkolní rok zakončen dne 28. června pro-mluvou 
k žactvu o M. J. Husovi. Po dokonané náv-štěvě školní vydáno 
propouštěcí vysvědčení 10 chlapcům a 5 dívkám. 

 
 
 

Přehled žactva ve školním roku 1926/1927 
 

Končilo Absence v %  
Třída H D Oml. Neoml. Summa 
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I. 26 23 4,6 0,1 4,7 
II. 10 12 2,1 0,5 2,6 
III. 13 16 3,7 0,7 4,4 
Summa 100 10,4 1,3 11,7 

  
 
    vidováno 19.4.1928 
                                                                      Dr. Rozhold 

              okresní školní inspektor 
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ŠŠkkoollnníí  rrookk  11992277//11992288 
 

 

ŠŠkolní rok začal ve čtvrtek, dne 1. září. Na počátku 
školního roku zapsáno bylo 104 dětí školou povinných 
rozdělených dle jednotlivých tříd násle-dovně: 

 
 

Počet Třída 
 Hoši Dívky 

Úhrnem 

I. 22 25 47 
II. 15 15 30 
III. 10 17 27 
Úhrnem 47 57 104 

 
 
 

PPočátkem školního roku jmenoval okresní školní 
výbor Roberta Mikeše, výpomocného učitele z Troubek n/B 
výpomocným učitelem v Domaželicích. Zatímní učitelka 
Bohumila Navrátilová z důvodu příbuzenství s řídícím 
učitelem Mrázkem přesazena okresním školním výborem na 
školu v Újezdě u Přerova. Ostatní síly učitelské nezměněny. 
V I. tří-dě vyučovala zatímní učitelka Marie Čáslavová, ve II. 
třídě výpomocný učitel Robert Mikeš a ve III. třídě řídící učitel 
Miloslav Mrázek. Ručním pracem ve 2 skopinách vyučovala 
učitelka domácích nauk Matie Sobolová. 

 
 



 58 

 
 

Robert Mikeš 
 

 DDeváté výročí naší samostatnosti oslavi-la celá škola 
společně. Toho dne sešli se všichni žáci ve vyzdobené I. třídě. 
O památnosti a důleži-tosti toho dne  vřelými slovy k žákům 
promluvil výpomocný učitel Robert Mikeš. Žáci všech tříd 
přednesli vhodné básně a zapěli k tomuto dni při-léhající písně. 
Pak se šlo  průvodem k pomníku pad-lých a tam položen žáky 
věnec padlým hrdinům, kteří se nedočkali naší svobody. Této 
velmi zdařilé oslavy zúčastnili se rodiče mnoha žáků, místní 
škol-ní rada a obecní zastupitelstva Čech a Domaželic. Ku 
konci zapěli všichni přítomní národní hymny a rozešli se ke 
svým domovům. 
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 JJako jiná léta pořádala česká zemská péče o mládež 
dětský den ve prospěch chudé mládeže školní. Žáci byli o 
důležitosti tohoto dne, jakož i o účelu zemské péče o mládež 
poučeni. Na to provedena žáky sbírka, která vynesla 249 Kč, 
jež byly české zemské péči o mládež zaslány. 

 ŽŽákům všech tříd půjčovány byly knihy ze žákovské 
knihovny v době od 1. listopadu do 1. květ-na. 

 DDne 6. ledna provedena byla ve školní budo-vě 
vánoční nadílka ze sbírky po vsi, daru české zemské péče o 
mládež, daru rolnického akciového cukrovaru v Dřevohosticích 
a daru místní školní rady. Celkem bylo k tomuto účelu sebráno 
1056 Kč. Všichni žáci poděleni byli pečivem. Kromě toho 39 
žáků různými částmi oděvu a obuví. Nadílky zúčas-tnili se 
rodiče žáků, místní školní rada a zástup-cové obou 
přiškolených obcí. Při této slavnosti přednášeli žáci vhodné 
básně a zazpívali dvojhlas-ně nacvičené vánoční písně. 

 VV měsíci březnu sehráli žáci všech tříd diva-delní hru 
od Otokara Svobody „pohádka o silném kováři“. Tato hra se 
velmi zamlouvala všem pří-tomným a byla velmi četně 
navštívena. Čistý vý-nos v obnose 512 Kč věnován na 
žákovský výlet. 

 NNa budově školy byly provedeny letošním rokem 
důkladné opravy. Nevyhovující dláždění dvorku bylo 
odstraněno a celý dvorek vybeto-nován. Přitom zhotovena 
betonová jáma na smetí a odpadky. Nad chlévem a kolnou byla 
se střechy stržena stará krytina a nahrazena novou. Také 
střecha nad budovou školy byla důkladně opra-vena. 
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 SStálým působením učitelstva na děti a jejich rodiče 
daří se výchovné činnosti o něco lépe a le tato ještě daleko 
nedosahuje cíle. O příčinách tohoto velmi nemilého jevu bylo 
psáno v minulém roce. 

 PPráce osvětová byla v tomto roce mnohem lépe a 
důkladněji vykonávána než v letech před-chozích. Příčinu 
hledati v tom, že všichni učitelé se této práce dle svých sil a 
možností co nejvíce zú-častnili. 

 NNarozeniny pana presidenta byly důstojně oslaveny 
tichou slavností školní, které věnována první vyučovací 
hodina. Děti byly poučeny o namá-havé práci našeho 
stařičkého pana presidenta, který z lásky k svému národu 
odešel pracovati do ciziny, aby své po 300 let ujařmené vlasti 
vrátil svobodu a aby konečně vyplněna byla slova velké-ho 
našeho učitele národů J. A. Komenského. Pracoval neúnavně 
při vědomí, že jeho rodině doma jest sná-šeti ta největší příkoří. 

 VV měsíci květnu provedl očkování školních dítek pan 
Dr. Nesvadba, obvodní lékař z Dřevo-hostic.  

VV úterý dne 19. června vykonal prohlídku školy pan 
Dr. Josef Rozhold, okresní školní inspek-tor z Přerova. 
  
 

 DDne 26. června odpoledne byl podniknut výlet se žáky 
všech tříd do kosteleckého lesa. Žá-ci byli pohoštěni uzenkami, 
pečivem a sodovou vo-dou. Na výletě žáci zpívali nacvičené 
písně a věno-vali se za dozoru učitelů dětským hrám. 
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ŠŠkolní rok zakončen dne 28. června promlu-vou 
k žactvu o M. J. Husovi. Po dokonané návštěvě školní vydáno 
propouštěcí vysvědčení 1 chlapci a 7 dívkám. Školní rok tedy 
ukončil: 

 
 
 

Přehled žactva ve školním roku 1927/1928 
 

Končilo Absence v %  
Třída H D Oml. Neoml. Summa 

I. 22 25 1,9 0 1,9 
II. 10 15 2,8 0 2,8 
III. 9 14 1,1 0 1,1 
Summa 95 5,8 0 5,8 

  
 

 
    vidováno 9.5.1929 
                                                                      Dr. Rozhold 

              okresní školní inspektor 
 

 
 
 
 
 
 
 

ŠŠkkoollnníí  rrookk  11992288//11992299 
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ŠŠkolní rok začal v sobotu, dne 1. září. Na počátku 
školního roku zapsáno bylo 103 dětí školou povinných 
rozdělených dle jednotlivých tříd násle-dovně: 

 
 

Počet Třída 
 Hoši Dívky 

Úhrnem 

I. 22 25 47 
II. 16 16 32 
III. 10 14 24 
Úhrnem 48 55 103 

 
 

PPočátkem školního roku přidělil okresní školní výbor 
dekretem čís. 3257 ze dne 4. září zatí-mního učitele Aloise 
strouhala z Buku zdejší škole, který však po 14 denním 
působení přidělen do Rads-lavic a na místo něho přidělena 
okresním školním výborem čís. 770 paní Karla Rybková, 
výpomocná učitelka. Bývalý učitel zdejší školy Robert Mikeš 
přidělen obecné škole v Kokorách. Ostatní síly učitelské 
nezměněny. 

UUčitelé rozděleni následovně: I. třída Marie 
Čáslavová, II. třída Karla Rybková, III. třída Milo-slav 
Mrázek, ruční práce ve 2 skupinách Marie Sobolová. 
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Karla Rybková 
 

PPřičiněním učitelského sboru a jeho neúnav-nou pílí 
pořádána v obci Domaželicích, Čechách a líšné slavnost 10-ti 
letého trvání ČSR za účasti všech spolků a korporací pod 
protektorátem sho-ra uvedených obecních zastupitelstev. 
Předsedou výkonného výboru zvolen řídící učitel M. Mrázek. 
Slavnost konala se v předvečer dne 14. a po celý den 15. srpna 
s následujícím programem:  

ÚÚterý dne 14. srpna 
1. Od 1/2  19. hod do 1/2  20. hod. koncert na návsi 
2. O  1/2  20 hod. seřazení lapmionového průvo-du a 

odchod k pomníku padlých, kde hluboce 
procítěnými slovy vzdán hold padlým bor-cům, 
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který ke shromážděným přednesl řídící učitel 
Kobylík z Líšné. Žáce zdejší školy přednesli u 
pomníku přiléhavé básně a hudba zakončila tuto 
pietní vzpomínku státními hymnami. 

SStředa dne 15. srpna 
1. Ráno o 1/2  6 hod. budíček 
2. O 10. hod. polní mše na návsi 
3. Slavnostní sbory pěveckého spolku „Tyrš“ 

z Přerova 
4. Oslavné básně 
5. Slavnostní řeč, ve které učitel Jan Hrbas z Přerova 

vzletnými slovy vylíčil pří-tomným dobu poroby, 
utrpení a 10-ti letou dobu trvání naší samostatnosti. 

 

OOdpoledne pořádán krojovaný průvod v je-hož čele 
jela na koních selská jízda v hanáckých krojích a vzdán hold 
státní vlajce. Pak na výlet-ním místě provedena ukázka 
hanáckých tanců, zvy-ků a obyčejů. 

KKoncem měsíce září vypukla mezi žáky zdejší školy 
epidemická nemoc spála, v důsledku níž se po tři týdny a sice 
od 29. září do 22. října nevy-učovalo. Z onemocnělých žáků 
zemřel Václav Jureč-ka, žák I. třídy. 

DDne 19. listopadu onemocněla spálou výpo-mocná 
učitelka Karla Rybková a převezena do nemocnice v Přerově. 
Po dobu její nemoci byla II. třída vyučována spojením se třídou 
III. až do 7. ledna 1929.  
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SSvátek svobody oslaven tichou slavností školní za 
přítomnosti místní školní rady, obecních zastupitelstev a velké 
účasti obyvatelstva. Ke shromážděným žákům o vzniku tohoto 
pro nás čechy tak významného svátku ve stylu pohádkovém 
pro-mluvila výpomocná učitelka Karla Rybková, kte-rá 
nabádala přítomné k lásce a svornosti, aby svoboda naše, která 
stála tolik obětí, krve a slz nebyla naší nesvorností opět 
ztracena. Poté žáci zapěli několik dvojhlasných písní a 
přednesli básně k tomuto dni přiléhající. Pak šlo se průvodem 
k po-mníku padlých, na který žáci položili uvitý věnec a 
několik kytic. Zapěním státních hymen slavnost skončena. 

DDětský den (XVI) , pořádaný zemskou péčí o mládež 
ve prospěch chudé mládeže školní vynesl 244 Kč, které svému 
účelu neprodleně byly zaslány. 

KKnihy ze žákovské knihovny půjčovány za-darmo 
všem žákům od 1. listopadu do 1. května. 

DDne 6. ledna na škole pořádána obvyklá vánoční 
nadílka ze sbírky po vsi, darů občanské záložny 
v Domaželicích, rolnického cukrovaru, okresní péče o mládež a 
místní školní rady. K tomu-to účelu sebráno celkem 1 200 Kč. 
Všichni žáci poděleni pečivem a 43 nejchudších obuví a částmi 
oděvu. Nadílky zúčastnili se obecní zastupitelstva obou obcí, 
místní školní rada a rodiče mnoha žáků. Žáci zpestřili tuto 
slavnost dětskými veselými vánočními výstupy, vánočními 
písněmi a přiléhajícími básněmi. 
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VV měsíci únoru po dobu krutých mrazů nevy-učovalo 
se na škole dle nařízení ministerstva školství a národní osvěty 
po pět vyučovacích dnů, které však v době mírnější zimy byly 
nahrazeny. 

DDne 7. března vzpomenuto narozenin  pana presidenta 
osvoboditele  T.G. Masaryka. Tiché této vzpomínce této 
věnována první  vyučovací hodina. 

NNa oslavu narozenin pana presidenta sehráli žáci 
všech tříd divadelní krojovanou hru od spisovatelky Baldasari - 
Plumlovské „Krakonoš“. Čistý výnos v obnosu 180 Kč 
ponechán na vánoční na-dílku. 

VV měsíci květnu provedeny volby do místní školní 
rady a zvoleni pánové:   

Eduard Cagaš, rolník čís. 3 z Domaželic, jako 
předseda, 
Florian Stokláska, rolník čís. 19 z Domaželic, jako 
místopředseda, 
Stanislav Jaroš, rolník z Čech, jako člen, 
Josef Zajíc, rolník z Čech, jako člen, 
Miloslav Mrázek, řídící učitel za školu, jako člen. 

DDne 9. dubna vykonal prohlídku zdejší školy pan 
okresní školní inspektor Dr. Josef Rozhold a v konferenci sdělil 
pak učitelskému sboru svá pozorování. 

DDne 15. května provedl očkování na zdejší škole pan 
MUDr. Nesvadba, obvodní lékař z Dřevo-hostic. 
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ŠŠkolní rok ukončen v pátek dne 28. června.  Po 
dokonané návštěvě školní vydáno propouštěcí vysvědčení 7 
chlapcům a 5 dívkám. Školní rok tedy ukončil: 

 
Přehled žactva ve školním roku 1928/1929 

 
Končilo Absence v %  

Třída H D Oml. Neoml. Summa 
I. 22 23 6,2 0 6,2 
II. 15 15 6,8 0,1 6,9 
III. 10 14 1,2 0 1,2 
Summa 99 14,2 0,1 14,3 

  
 

 
 

Žáci III. třídy 8. roku školní docházky 
 

   vidováno 11.10.1929 
                                                                      Dr. Rozhold 

              okresní školní inspektor 
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ŠŠkkoollnníí  rrookk  11992299//11993300 
 

 

ŠŠkolní rok začal v pondělí, dne 2. září. Na počátku 
školního roku zapsáno bylo 103 dětí školou povinných 
rozdělených dle jednotlivých tříd násle-dovně: 

 
 

Počet Třída 
 Hoši Dívky 

Úhrnem 

I. 18 14 32 
II. 21 19 40 
III. 11 20 31 
Úhrnem 50 53 103 

 
 

PPočátkem školního roku přidělil okresní školní výbor 
kandidáta učitelství  Roberta Mikeše zdejší škole. Bývalá 
výpomocná učitelka Karla Rybková přidělena dvojtřídní 
obecné škole v Koz-lovicích. Ostatní síly učitelské nezměněny. 

VVyučování v jednotlivých třídách svěřeno: 
V I. třídě definitivní učitelce Marii Čáslavové, ve II. třídě 
řídícímu učiteli Miloslavu Mrázkovi a ve III. třídě kandidátu 
učitelství Robertu Mikešovi. Ručním pracím ženským ve 2 
skupinách vyučovala Marie Sobolová, zatímní učitelka 
ženských ručních prací a domácích nauk. 
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OOslava svátku svobody konána z nařízení ministerstva 
školství a národní osvěty již dne 27. října, poněvadž dne 28. 
října prováděny volby do zemských a okresních zastupitelstev. 
Této velmi památné slavnosti, konané o 5. hodině večerní pří-
tomni byli kromě žáků a učitelského sboru členové místní 
školní rady, obecních zastupitelstev obou přiškolených obcí, 
veliké množství občanů. O význa-mu tohoto dne promluvila 
k žákům a shromážděným občanům učitelka Marie Čáslavová, 
která v krát-ké přednášce vzletnými slovy vylíčila vznik pro 
nás Čechy tak památného dne. Žáci všech tříd před-neskli 
básně a zapěli několik písní k tomuto dni obsahem 
přiléhajících. Pak se šlo průvodem k pomní-ku padlých a zde 
žáci položili věnec. Řídící učitel Mrázek v krátkém proslovu 
vzpomněl památky slavných borců za naši svobodu padlých. 
Zapěním národních hymen byla slavnost skončena. 

VVe dnech 28.10. až 5.11. pořádala zemská péče o 
mládež XVIII. Dětský den. O významu dětského dne byli žáci 
poučeni a provedena sbírka, která vyne-sla 241 Kč, jež svému 
účelu zaslány. 

DDne 18. prosince sehráli žáci divadelní před-stavení „ 
Pohádka zimního večera“, které vyneslo čistých  281 Kč. Celý 
obnos věnován na vánoční na-dílku. 

KKnihy ze žákovské knihovny půjčovány za-darmo 
všem žákům od 1. listopadu do 1. května. 

DDne 6. ledna byla na  škole obvyklá vá-noční nadílka. 
Celkem sebráno k tomuto účelu 1 179 Kč.  Na nadílku přispěli 
občané, místní školní rada, zemská péče o mládež, rolnický 
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cukrovar v Dře-vohosticích. Poděleno 47 chudých žáků obuví a 
částmi oděvu, všichni pak cukrovím. Nadílky zúčastnili se: 
místní školní rada, obecní zastupitelstva a rodiče žáků. Žáci 
zpestřili tuto školní slavnost veselými dětskými vánočními 
výstupy, písněmi a básněmi. 

DDne 7. března oslaveny 80-ti leté naro-zeniny našeho 
milovaného presidenta T. G. Masary-ka. V krásně vyzdobené I. 
třídě o jubilantu k žákům a jejich matkám slohem duši dětské 
přístupným pro-mluvila učitelka Marie Čáslavová. Program 
k 80. narozeninám dvojhlasnými písněmi, básněmi a solo-vými 
výstupy vyplnili žáci. Přednášku o životě a díle pana presidenta 
při slavnostním zasedání o-becního zastupitelstva a pro 
shromážděné občany přednesli řídící učitel Miloslav Mrázek a 
učitel Robert Mikeš v Domaželicích a Čechách. 

DDne 11. října 1929 vykonal prohlídku zdejší školy pan 
okresní školní inspektor Dr. Josef Roz-hold a v konferenci 
sdělil pak učitelskému sboru svá pozorování. 

DDne 15. května provedl očkování na zdejší škole pan 
MUDr. Nesvadba, obvodní lékař z Dřevo-hostic. 

ŠŠkolní rok ukončen v sobotu  dne 28. června.  Žákům 
připomenuta světlá památka Mistra Jana Husa. propouštěcí 
vysvědčení vydáno 1 žákyni.   

 
 
 
 
 

Přehled žactva ve školním roku 1929/1930 
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Končilo Absence v %  

Třída H D Oml. Neoml. Summa 
I. 17 16 2,8 0 2,8 
II. 26 19 1,7 0 1,7 
III. 14 20 4,5 0 4,5 
Summa 112 9,0 0 9,0 

  
 

   vidováno 13.4.1931 
                                                                      Dr. Rozhold 

              okresní školní inspektor 
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ŠŠkkoollnníí  rrookk  11993300//11993311 
 

 

ŠŠkolní rok začal v pondělí, dne 1. září. Na po-čátku 
školního roku zapsáno bylo 126 dětí školou povinných 
rozdělených dle jednotlivých tříd násle-dovně: 

 
 

Počet Třída 
 Hoši Dívky 

Úhrnem 

I. 28 26 54 
II. 19 17 36 
III. 16 20 36 
Úhrnem 63 63 126 

 
 

UUčitelský sbor pro školní rok 1930/1931 ne-doznal 
změn. 

VVyučování v jednotlivých třídách svěřeno: 
V I. třídě definitivní učitelce Marii Čáslavové, ve II. třídě 
řídícímu učiteli Miloslavu Mrázkovi a ve III. třídě zatímnímu 
učiteli Robertu Mikešovi. Ručním pracím ženským v 1 skupině 
vyučovala Marie Sobo-lová, zatímní učitelka ženských ručních 
prací a domácích nauk. 

OOslava svátku svobody pořádána dne 28. října o 9. 
hodině dopoledne. V květinami vyzdobené I. Třídě promluvil 
ke shromážděným žákům a občanům učitel Robert Mikeš. Pak 
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následovaly 2 kratičké scény a recitace básní přiléhavých 
k tomuto vý-znamnému dni. Slavnost zakončena průvodem 
k po-mníku padlých, na který žáci položili věnec a řídící učitel 
Mrázek v krátkém proslovu připomenul žá-kům a občanům 
jejich oběť a nabádal je, aby i oni v čas potřeby byli hotovi 
jako oni i životy své obětovati za lepší budoucnost své vlasti. 

VVe dnech 28.10. až 5.11. pořádala zemská péče o 
mládež XIX. Dětský den. Žáci všech tříd byli O významu 
dětského dne poučeni a provedena sbírka, která vynesla 198,70 
Kč, jež svému účelu zaslány. Rovněž provedena sbírka ve 
prospěch „Komenského“ škol zahraničních, jejíž výtěžek činil 
58 Kč. 

KKnihy ze žákovské knihovny půjčovány za-darmo 
všem žákům od 1. listopadu do 1. května. 

DDne 6. ledna odpoledne pořádána obvyklá vánoční 
nadílka. Poděleno 42 chudých žáků obuví a částmi oděvu 
v ceně 1 149 Kč. Žáci zpestřili tuto školní slavnost veselými 
dětskými vánočními vý-stupy, písněmi a básněmi. Návštěva 
občanů byla velká a učebna I. Třídy byla jimi přeplněna. 

NNarozeniny presidenta T. G. Masaryka. O-slaveny 
předepsaným způsobem. Žáci toho dne sehráli divadelní 
představení od Jaroslava Průchy „Trampoty mistra 
Konopáska“. Čistý výnos v ob-nosu 340 Kč věnován na 
vánoční nadílku pro chudé žáky. Před začátkem představení o 
významu a životě pana presidenta promluvil ke shromáždě-
ným učitel Robert Mikeš. 
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DDne 13. dubna vykonal prohlídku zdejší školy pan 
okresní školní inspektor Dr. Josef Rozhold a v konferenci sdělil 
pak učitelskému sboru svá pozorování. 

DDne 15. května provedl očkování na zdejší škole pan 
MUDr. Nesvadba, obvodní lékař z Dřevo-hostic. 

NNa žádost Zemské péče o zmrzačelé a na doporučení 
okresního školského výboru byli žáci všech tříd poučeni o 
příčinách zmrzačení, o ochraně a léčení zmrzačelých. Žáci 
vykonali pak sbírku ve prospěch mrzáčků v Brně – Králově 
Poli, která vynesla 128,40 Kč. 

DDne 14. června uspořádána na škole vý-stavka 
žákovských prací. Výstavku tuto nav-štívilo mnoho občanů, 
kterým jak vystavené věci, tak pěkné a oku lahodící uspořádání 
výstavky velmi se líbilo. Na dobrovolných příspěvcích vy-
bráno 120 Kč. Peněz těchto použije se na zakoupení vážek pro 
žákovskou kuchyni a kreslící potřeby pro chudé žáky. 

ŠŠkolní rok zakončen v sobotu  dne 27. červ-na 
připomenutím světlé památky mučedníka a velikého syna 
národa českého Mistra Jana Husa s přáním, aby děti, 
budoucnost národa žily dle jeho slov v duchu lásky a pravdy. 

PPropouštěcí vysvědčení na konci školního roku  
obdrželo 9 žáků (4 hoši a 5 dívek).    

 
Přehled žactva ve školním roku 1930/1931 

 
 Končilo Absence v % 
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Třída H D Oml. Neoml. Summa 
I. 29 25 4,9 0 4,9 
II. 18 16 1,4 0 1,4 
III. 16 20 4,3 0 4,3 
Summa 124 10,6 0 10,6 

  
 
 

                 Zapsal: 
                                                                  Miloslav Mrázek 

                        řídící učitel 
 
 

            vidováno 19.4.1932 
                                                                      Dr. Rozhold 

              okresní školní inspektor 
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ŠŠkkoollnníí  rrookk  11993311//11993322 
 

 

ŠŠkolní rok začal v pondělí, dne 1. září 1931. Na 
počátku školního roku zapsáno bylo 138 žáků rozdělených dle 
jednotlivých tříd následovně: 

 
 

Počet Třída 
 Hoši Dívky 

Úhrnem 

I. 30 27 57 
II. 24 21 45 
III. 13 23 36 
Úhrnem 67 71 138 

  
UUčitelský sbor doznal změn. Učitelka žen-ských 

ručních prací a domácích nauk Marie Sobolová přeložena  do 
Lobodic a místo ní přidělena okresním školním výborem 
zdejšímu obvodu výpomocná učtel-ka Julie Svozilová. 

VVyučování v jednotlivých třídách děleno: 
 
I. třída definitivní učitelka Marie Čásla-vová, 
II. třída řídící učitel Miloslav Mrázek 
III. třída zatímní učitel Robert Mikeš.  
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Julie Svozilová 
 

OOslava svátku svobody pořádána ve středu dne 28. 
října měla ráz svátku tohoto dů-stojný. O 9. hodině ranní  
shromáždili se žáci a mnoho občanů v I. Třídě slavnostně 
vyzdobené. O vzniku a důležitosti tohoto národního svátku 
promluvil řídící učitel Mrázek. Ve své řeči nabádá žáky i 
občany k lásce a svornosti národu našemu velmi potřebné. Žáci 
všech tříd přednášeli básně a sehrá-li 2 jednoaktovky. Pak se 
šlo průvodem k pomníku, na který  žáci k uctění padlých 
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hrdinů položili věnec. Zapěním státních hymen byla zdařilá 
oslava tato zakončena. 

ZZemská péče o mládež ve dnech 28.10. až 5.11. 
pořádala XX. Dětský den. Žáci  byli O významu děts-kého dne 
poučeni a provedena sbírka, která vy-nesla 206 Kč, jež svému 
účelu zaslány.  

DDne 26. prosince pořádána vánoční nadílka Pro chudé 
žáky. Sebráno bylo celkem 1 200 Kč a poděleno 51  žáků 
různými částmi oděvu. Všichni Žáci bez rozdílu obdrželi sáček 
bonbonů. Na vánoční nadílku přispěli tito dárci: Rolnický 
akciový cukro-var v Dřevohosticích 200 Kč, pan Peterka, 
nájemce velkostatku „Mariánin“ 100 Kč, místní školní rada 
100 Kč, občané Domaželic a Čech 500 Kč. Zbývající část 
připadá na výtěžek z žákovského divadla. Všem šlechetným 
dárcům vyslovila správa školy jménem podělených žáků vřelý 
dík. Při nadílce sehráli žáci 2 vánoční jednoaktovky, přednesli 
básně a zazpívali vánoční koledy. Nadílce přihlíželo velmi 
mnoho občanů. 

KKnihy ze žákovské knihovny půjčovány  všem žákům 
od 1. listopadu do 1. května. 

DDne 6. března na oslavu narozenin pana  presidenta T. 
G. Masaryka Žáci sehráli divadelní představení od spisovatelky 
Baldasari - Plumlov-ské „Sněhurka“. 

DDne 19. dubna vykonal prohlídku zdejší školy pan 
okresní školní inspektor Dr. Josef Roz-hold. V 
mimořádné konferenci sdělil pak učitelskému sboru svá 
pozorování. 
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VV  měsíci květnu provedl očkování školních dítek pan 
MUDr. Nesvadba, obvodní lékař z Dřevo-hostic. 

NNa Velikonoce provedena sbírka vajec pro nejchudší 
v okrese, pořádaná okresní péčí o mládež v Přerově. Celkem 
sebráno a odesláno 312 vajec. 

VV  tomto školním roce na popud pana inspek-tora 
rozšířen světlík nad dveřmi do dvora, aby dosaženo bylo 
lepšího osvětlení chodby. 

ŠŠkolní rok zakončen v úterý 28. června připomenutím 
světlé památky mučedníka národa českého Mistra Jana Husa. 

PPropouštěcí vysvědčení na konci školního roku  
obdrželi 3 žáci (2 hoši a 1 dívka).    

 
Přehled žactva ve školním roku 1931/1932 

 
Končilo Absence v %  

Třída H D Oml. Neoml. Summa 
I. 26 22 2,0 0 2,0 
II. 24 19 0,4 0 0,4 
III. 14 22 2,0 0 2,0 
Summa 127 4,4 0 4,4 

  
                  Zapsal: 

                                                                    Miloslav Mrázek 
                         řídící učitel 
  

            vidováno 27.3.1933 
                                                                      Dr. Rozhold 
                                                             okresní školní inspektor 
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ŠŠkkoollnníí  rrookk  11993322//11993333 
 

 

ŠŠkolní rok započal ve čtvrtek, dne 1. září. Na počátku 
školního roku zapsáno bylo 140 žáků rozdělených dle 
jednotlivých tříd následovně: 

 
 

Počet Třída 
 Hoši Dívky 

Úhrnem 

I. 32 27 59 
II. 20 21 41 
III. 15 25 40 
Úhrnem 67 73 140 

UUčitelský sbor doznal změn. Zdejšímu obvodu 
přidělena Učitelka ženských ručních prací a domá-cích nauk 
Anna Petrášová z Pavlovic u Kojetína  a na její bývalé 
působiště přidělena okresním škol-ním výborem zdejší učitelka 
ženských ručních prací Julie Svozilová. Avšak již 1. ledna 
1933 přidělena paní učitelka Petrášová do Přerova a na místo ní 
dosazena učitelka ženských ručních prací Božena Dobešová. 

VVyučování v jednotlivých třídách děleno: 
 
I. třída definitivní učitelka Marie Čásla-vová, 
II. třída řídící učitel Miloslav Mrázek 
III. třída zatímní učitel Robert Mikeš.  
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SSvátek Svobody oslaven jako jiná léta způsobem 
svému významu důstojným. V ozdobené I. Třídě přeplněné 
žáky a občany o významu tohoto památného dne promluvil 
řídící učitel Miloslav Mrázek. Žáci I. A II. třídy recitovali 
básně a žáci III. třídy sehráli 2 jednoaktovky. Pak šlo se 
průvodem k pomníku padlých, kde žáci položili věnec. 
Zapěním státních hymen byla slavnost skončena. 

VVe dnech 28.10. až 5.11. pořádala zemská péče o 
mládež XXI. Dětský den. Žáci  byli O významu toho-to dne 
poučeni a provedena sbírka, která vynesla 187,50 Kč.  

VVánoční nadílka Pořádána dne 26. prosince.  poděleno 
57 nejchudších  žáků různými částmi oděvu. Všichni Žáci 
dostali sáček bonbonů za celkový obnos 1 208 Kč. Na vánoční 
nadílku přispěli: Rolnický akciový cukrovar v Dřevohosticích 
200 Kč, pan Peterka 50 Kč, místní školní rada 100 Kč, občané 
Domaželic a Čech 496 Kč. A  Výtěžek ze žákovského divadla 
362 Kč. 

KKnihy ze žákovské knihovny půjčovány   žá-kům od 
1. listopadu do 1. května. 

OOslava narozenin pana presidenta T.G. Ma-saryka 
konána dne 7. března. Žáci shromážděni v I. Třídě vyslechli 
školský rozhlas k oslavě naroze-nin pana presidenta pořádaný. 

VVe svátky velikonoční provedli žáci sbírku vajec pro 
okresní péči o mládež, která vynesla 300 vajec. Peněžitá sbírka 
pro „České srdce“ činila 48 Kč a pro zahraniční spolek 
„Komenský“ ve Vídni 35 Kč. 
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DDne 27. března vykonal prohlídku zdejší školy pan 
okresní školní inspektor Dr. Josef Roz-hold. V 
mimořádné konferenci sdělil učitelskému sboru svá 
pozorování. 

VV  měsíci květnu provedl očkování školních dítek pan 
MUDr. Nesvadba, obvodní lékař z Dřevo-hostic. 

ŽŽáci III. třídy sehráli dne 6. a 7. května diva-delní 
představení „Sůl nad zlato“ od spisovatelky Baldasari - 
Plumlovské. Čistý výnos z tohoto před-stavení věnován pro 
příští vánoční nadílku. 

 

VVe školním roce 1962/1933 zřízena v budově školy 
nová školní kuchyň. Kuchyň, zřízena v míst-nosti za 
kabinetem, která přináležela k natu-rálnímu bytu řídícího 
učitele.  Místní školní rada na návrh okresního hejtmana 
Chmelíka a pana okres-ního školního inspektora DR. Rozholda 
uvolila se v záměnu upraviti sklep pro řídícího učitele. Školní 
kuchyň i s úpravou sklepa vyžádala si náklad 2 000 Kč. Dále 
ve vesnici pořízeny výstražné tabule pro auta v ceně 300 Kč. 

ŠŠkolní rok zakončen ve středu 28. června 
připomenutím světlé památky mučedníka českoslo-venského 
národa českého Mistra Jana Husa. Pro-pouštěcí vysvědčení 
obdrželo 7 žáků. 
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Učitelský sbor 1933 
 
    

Přehled žactva ve školním roku 1932/1933 
 

Končilo Absence v %  
Třída H D Oml. Neoml. Summa 

I. 33 27 3,5 0 3,5 
II. 19 23 0,8 0 0,8 
III. 15 26 2,4 0 2,4 
Summa 143 4,4 0 6,7 

  
                  Zapsal: 

                                                                   Miloslav Mrázek 
                        řídící učitel 
 

            vidováno 12.3.1934 
                                                                        Dr. Rozhold 

              okresní školní inspektor 
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ŠŠkkoollnníí  rrookk  11993333//11993344 
 

 

ŠŠkolní rok započal v pátek, dne 1. září 1933. Na 
počátku školního roku zapsáno celkem 154 žáků rozdělených 
dle jednotlivých tříd následovně: 

 
 

Počet Třída 
 Hoši Dívky 

Úhrnem 

I. 32 25 59 
II. 25 26 41 
III. 19 27 40 
Úhrnem 76 78 154 

  
ZZačátkem školního roku zrušen obvod vy-učování 

ženským ručním pracím a domácích nauk a zdejší škola 
přidělena obvodu beňovskému. Docháze-la paní Učitelka  
Božena Steigrová. 

VVyučování v jednotlivých třídách děleno: 
 
I. třída definitivní učitelka Marie Čásla-vová, 
II. třída řídící učitel Miloslav Mrázek 
III. třída zatímní učitel Robert Mikeš.  
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OOslava svátku Svobody provedena jako jiná léta 
způsobem tohoto významného dne důstojným. Před 
shromážděnými žáky a občany o významu tohoto památného 
dne promluvil řídící učitel Miloslav Mrázek. Žijeme v době 
těžké krise hospodářské, která zachvátila celou Evropu. 
Sousedé naši odvěcí nepřátelé, usilují o naši svobo-du. Buď 
proto každý z nás na stráži a připraven. Pak Žáci všech tříd 
recitovali básně sehráli 2 jednoaktovky. Pak šlo se průvodem 
k pomníku pad-lých, kde žáci položili věnec. U památníku 
promluvil k občanům o současné době pan odborný učitel R. 
Wanke z Přerova, delegovaný okresním osvětovým sborem 
jako slavnostní řečník k 15. výročí naší samostatnosti. Zapěním 
státních hymen byla slav-nost skončena. 

VVe dnech 28.10. až 5.11. pořádala zemská péče o 
mládež XXII. Dětský den. Žáctvem zdejší školy provedena 
sbírka, která vynesla 140,50 Kč.  

PPro chudé žáky uspořádána vánoční nadíl-ka. Správa 
školy vyslovuje jménem podarova-ných žáků všem ušlechtilým 
dárcům srdečný dík. Poděleno přes 50 žáků různými částmi 
oděvu. Všichni žáci pak obdrželi sáček bonbonů. 

ŽŽákům půjčovány knihy ze žákovské knihov-ny od 1. 
listopadu do 1. května. Pro žákovskou čítárnu odebírány 
následující časopisy: „Vzkříšení“, „Mladý svět“, „Dětský 
zpravodaj“. 

DDne 7. března oslaveny 84. narozeniny pana 
presidenta T.G. Masaryka. O jeho život-ním díle promluvili 
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k žákům třídní učitelé. Pak vyslechli shromáždění žáci školní 
rozhlas.  

DDne 12. března vykonal prohlídku zdejší školy pan 
okresní školní inspektor Dr. Josef Roz-hold. V 
mimořádné konferenci sdělil učitelskému sboru svá 
pozorování. 

VVe svátky velikonoční provedli žáci sbírku vajec na 
pomlázku chudým dětem. Sebráno celkem 309 vajíček, které 
zaslány okresní péči o mládež. 

MMrzáčkům v Králově Poli zasláno 95,80 Kč. sbírku 
na popud okresního školního výboru provedli žáci. Všem 
dárcům vysloven dík. 

DDne 13. května v den „svátku matek“ koná-na 
v ozdobené I. Třídě slavnost. K matkám shro-mážděných žáků 
o významu tohoto dne promluvil řídící učitel Mrázek. Žáci pak 
recitovali několik přiléhavých básní a zapěli písně. 

OOčkování školních dítek provedl dne 17. května pan 
MUDr. Fr. Nesvadba, obvodní lékař z Dřevohostic. 

ŽŽákovského výletu na Radhošť zúčastnili se žáci II. a 
III. třídy. 

ŠŠkolní rok zakončen dne 28. června vzpomín-kou 
světlé památky Mistra Jana Husa. 
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PPropouštěcí vysvědčení vydáno 9. žákům. Do 
měšťanských škol odchází 7 žáků, do reálného gy-mnásia 2 
žáci.    

 
 

Žáci III. třídy 1933/1934 
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Vycházející žáci - červen 1934 

(Zleva: F. Vrzal, A. Caletková, J. Žampachová, L. Vinklárková, A. 
Zmeškalová,  M. Vašinová, J. Hradílek, J. Dohnal.) 

Přehled žactva ve školním roku 1933/1934 
 

Končilo Absence v %  
Třída H D Oml. Neoml. Summa 

I. 29 25 1,9 0 1,9 
II. 25 23 0,5 0 0,5 
III. 19 25 3,2 0 3,2 
Summa 146 5,6 0 5,6 

  
 

                  Zapsal: 
                                                                   Miloslav Mrázek 

                        řídící učitel 
 
 

                                  vidováno 3.5.1935 
                                                                       Dr. Rozhold 

                okresní školní inspektor 
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ŠŠkkoollnníí  rrookk  11993344//11993355 
 

 

ŠŠkolní rok 1934/1935 započal dle nařízení 
M.Š.A.N.O. v pondělí, dne 3. září 1934. Na začátku školního 
roku zapsáno celkem 148 žáků rozdělených dle jednotlivých 
tříd následovně: 

 
 

Počet Třída 
 Hoši Dívky 

Úhrnem 

I. 28 26 54 
II. 25 23 48 
III. 19 27 46 
Úhrnem 72 76 148 

  
ZZačátkem školního roku zřízen nový obvod vyučování 

ženským ručním pracím a domácích nauk a zdejší škola 
přidělena obvodu želátovskému. Docházela paní Učitelka  
Božena Dobešová. 
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VVyučování v jednotlivých třídách děleno: 
 
I. třída definitivní učitelka Marie Čásla-vová, 
II. třída řídící učitel Miloslav Mrázek 
III. třída zatímní učitel Robert Mikeš.  
 

 

 
 

II.třída – červen 1935 
 

OOslava svátku Svobody dne 28. října pro-vedena jako 
jiná léta způsobem tohoto význam-ného dne důstojným. 
Společně s oslavou 28. října slaveno významné 50-ti leté 
jubileum budovy školní připadající právě na tento den. 
Slavnost započala o 6. hodině ranním budíčkem. O 1/2 10. 
hodině sloužena na přání zastupitelstev obcí Domaželic a Čech 
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slav-nostní mši za zamřelé učitele a žáky zdejší školy. Průvod 
žáků a občanů, kteří do zdejší školy chodili, řadil se u 
slavnostně osvětlené budovy školní. Seš-li se tu žáci 6-ti letí, 
kteří začali choditi do školy se žáky, kteří před 50-ti lety školu 
navštěvovali.. Průvod ubíral se nejprve na hřbitov, aby uctil pa-
mátku zde pochovaného a velmi oblíbeného pana uči-tele 
Josefa Čepičky. Hlavní slavnost konala se  odpoledne o 3. 
hodině na návsi. Odpolední slavnosti zúčastnili se všichni 
bývalí žáci z tehdejších přiškolených obcí Čech, Domaželic, 
Líšné, Podolí a částečně i Prus. Ke shromážděným o dějinách 
škol vůbec, zdejší školy zvlášť promluvil řídící učitel Miloslav 
Mrázek. 

OO  kulturním poslání školy velmi krásnými slovy 
promluvil zdejší farář Pan Chudík. O vztahu občanů ke škole 
v krátkém proslovu velmi pěkně referoval bývalý učitel zdejší 
školy a nyní řídící učitel v Oplocanech pan Oldřich Paseka. 
Žáci zdejší školy přednesli několik básní významu této slav-
nosti přiléhajících. Slavnost ukončena státními hymnami. Aby 
slavnost školní byla trvalejší v pa-měti žáků, byli tito po 
slavnosti poděleni uzenkami a cukrovím. Na pozvání zúčastnili 
se tito bývalí učitelé:  paní Olga Jandová -  Polášková, pan 
Fran-tišek Hrušák a pan Oldřich Paseka. Za jejich milou 
návštěvu jim při zahájení poděkoval předseda místní školní 
rady pan Antonín Kovářík. 

VVe prospěch XXIII. Dětského dne pořádaného 
zemskou péčí o mládež, podniknuta žáky zdejší ško-ly sbírka, 
která vynesla 148 Kč, jež svému účelu zaslány. 

 DDne 26. prosince pořádána vánoční nadílka, při které 
žáci III. třídy sehráli divadelní hru od Františka Weniga 
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„Vánoční země“ . Na vánoční nadíl-ku vybráno 1 182 Kč. 
Oděvem a obuví poděleno bylo 59 žáků. Všichni žáci dostali 
sáček cukrovinek.  Všem dárcům vyslovuji na tomto místě za 
jejich podporu srdečný dík. 

 OOd 1. prosince do 15. dubna přispěním místní školní 
rady a „Charity“  prováděna na zdejší škole mléčná akce. Vždy 
v pondělí, úterý, čtvrtek a pá-tek obdržely děti nezaměstnaných 
chudých rodičů 1/3 litru vařeného mléka. Celkem podělováno 
mlé-kem 33 dětí. 

 8855..  narozeniny pana presidenta ČSR To-máše 
Garriqua Masaryka konané dne 7. března oslavovány okázalým 
způsobem. Dne 6. března shromáždili se žáci i dospělí o 6. 
hodině večer u školy. Odtud s hudbou odebral se lampionový 
průvod k pomníku padlých. Tam zapálena hranice. Po průvo-dě 
v hostinci konala se slavnostní schůze obecního zastupitelstva 
na které pan president byl zvolen „Prvním čestným občanem“ 
jednohlasně. U hranice i při slavnostní schůzi o životě pana 
presidenta pro-mluvil ke shromážděným řídící učitel Miloslav 
Mrázek. 

 VVelikonoční pomlázka pro okresní péči o mládež 
vynesla 149 vajec. Mimo to chudým žákům na pomlázku 
napečeno ze 160 vajec cukroví. 

 PPan okresní školní inspektor Dr. Rozhold vykonal dne 
3. května přehlídku školy. V mimořád-né konferenci sdělil 
učitelskému sboru svá pozo-rování. 

 DDne 12. května pořádán svátek matek. O významu ke 
shromážděným promluvil řídící učitel Mrázek. Žáci všech tříd 
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přednesli básně a žáci III. třídy předvedli 2 scény o 
maminkách. 

 MMístní školní rada při rozmáhající se dif-terii 
záškrtové v okolních obcích dala svým ná-kladem naočkovati 
proti záškrtu všechny žáky do 11. let. Také i neškolní děti od 2 
let byly naočko-vány, přičemž za děti chudobných 
nezaměstnaných rodičů s lékařem vyjednaný poplatek 15 Kč 
zapla-tila obec, která důležitost toho pochopila. Očková-ní 
proto záškrtu jakož i povinné očkování proti neštovicím 
v měsíci květnu provedl pan MUDr. Fran-tišek Nesvadba, 
obvodní lékař z Dřevohostic. 

 ŠŠkolní  budova byla tohoto roku opatřena 19 novými 
okny. Stará okna namnoze sluncem a deštěm zničená musila 
býti odstraněna. Náklad na nová okna činil asi 15 000 Kč. Byl 
uhrazen již v roz-počtech let dřívějších. Také byla budova 
školní po zasazení nových oken zalíčena. 

 VV červnu podnikli žáci všech tříd (z I. třídy jen 
vyspělejší žáci 2. oddělení) výlet do hostýns-kých hor. Zdejší 
občané zavezli žáky do Bystřice p/H. Odtud žáci pěšky lesem 
přes hory přišli s učiteli do Rusavy. Pak o 4. hodině odpoledne 
povozy za zpě-vu školních písní nastoupena cesta k domovu. 

 ŠŠkolní rok zakončen dne 28. června připome-nutím 
světlé památky mučedníka národa Mistra Jana Husa a zapěním 
státních hymen. 

 PPropouštěcí vysvědčení vydáno 13. žákům (7. 
chlapcům a 3 dívkám). 
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Přehled žactva ve školním roku 1934/1935 
 

Končilo Absence v %  
Třída H D Oml. Neoml. Summa 

I. 30 24 2,3 0 2,3 
II. 26 23 0,3 0 0,3 
III. 19 26 3,9 0 3,9 
Summa 148 6,5 0 6,5 

  
 

                  Zapsal: 
                                                                   Miloslav Mrázek 

                        řídící učitel 
 
 

                                vidováno 4.11.1935 
                                                                       Dr. Rozhold 

                okresní školní inspektor 
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ŠŠkkoollnníí  rrookk  11993355//11993366 
 

 

ŠŠkolní rok 1935/1936 započal v pondělí, dne  1. září 
1935. Na začátku školního roku zapsáno celkem 154 žáků 
rozdělených dle jednotlivých tříd násle-dovně: 

 
 

Počet Třída 
 Hoši Dívky 

Úhrnem 

I. 22 32 54 
II. 26 24 50 
III. 24 26 50 
Úhrnem 72 82 154 

  
ZZačátkem školního roku odešel na své defi-nitivní 

místo zatímní učitel zdejší školy Robert Mi-keš do Henčlova a 
místo něj přidělen naší škole výpomocný učitel Vladimír 
Macháček. Okresním školním výborem zřízen obvod ženských 
ručních prací Domaželice - Beňov se sídlem v Domaželicích a 
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učitelkou ustanovena učitelka domácích nauk Marie Novotná, 
výpomocná učitelka domácích nauk. 

 
 
 
 
 
 

VVyučování v jednotlivých třídách děleno: 
 

I.   třída definitivní učitelka Marie Čáslavová, 
II.  třída řídící učitel Miloslav Mrázek 
III. třída výpomocný učitel Vladimír  Macháček. 
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Vladimír Macháček 1936 

 

 DDne 28. října provedena oslava státního svátku 
Svobody důstojným způsobem. O významu tohoto dne ke 
shromážděným rodičům a žákům pro-mluvil řídící učitel 
Miloslav Mrázek. Žáci všech tříd recitovali básně a zpívali 
písně tomuto význam-nému dni přiléhající. Průvodem 
k pomníku padlých, položením věnce a zapěním hymen byla 
oslava zakončena. 

 

 
 

Marie Novotná 
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VV  měsíci prosinci vzdal se presidentství o náš národ 
nejzasloužilejší a národem vřele milo-vaný, náš tatíček T.G. 
Masaryk, Osvoboditel. Na je-ho návrh zvolen národním 
shromážděním jeho nej-lepší pomocník za světové války Dr. 
Edvard Beneš. Volbu provedenou dne 18. prosince přijal náš 
národ s velkým jásotem. 

VVe prospěch XXIV. Dětského dne pořádaného 
zemskou péčí o mládež sebrali žáci obnos, který byl svému 
účelu zaslán. 

DDne 20. prosince pořádána vánoční nadílka pro chudé 
žáky. Na tento účel sebráno 1 213 Kč. Podě-leno bylo 58 žáků 
různými částmi oděvu, všichni pak žáci sáčkem cukroví. 
Jménem podělených žáků děkuji všem p. dárcům, zvláště ctěné 
radě Rolnického ak-ciového cukrovaru v Dřevohosticích. 

OOd  15. listopadu do konce dubna prováděla „Charita“ 
za zdejší škole mléčnou akci. Denně rozdá-no chudému žactvu 
13 litrů vařeného mléka. 

VV  měsíci listopadu poctil svojí návštěvou zdejší školu 
okresní školní inspektor pan Dr. Roz-hold. V mimořádné 
konferenci sdělil učitelskému sboru svá pozorování. 

8866..  narozeniny pana presidenta Osvobodi-tele T.G. 
Masaryka oslaveny důstojně. U památní-ku padlých zapálena 
hranice a zde k shromážděným občanům a žákům promluvil o 
jeho významu řídící učitel Miloslav Mrázek. 
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VV  neděli dne 10. května uspořádána na ško-le 
slavnost Svátku matek. Žáci sehráli dvě jedno-aktovky, 
přednesli básně a zapěli několik písní vě-novaných našim 
matičkám. Ke shromážděným obča-nům a matkám promluvil o 
významu matky pro dítě učitel Vladimír Macháček. 

NNa velikonoční pomlázku okresní péči o mládež 
zasláno 299 vajec. 

ČČeskému spolku „Komenský“ na podporu čes-kých 
škol ve Vídni zaslali žáci 50 Kč. 

DDivisi čsl. Červeného kříže v Brně zasláno 138 Kč 
vybraných žáky při „slavnosti míru“ čsl. Č.k. 

PPovinné očkování proti neštovicím dne 15. května 
vykonal pan MUDr. František Nesvadba, ob-vodní lékař 
z Dřevohostic. 

DDne 20. května v 1. hodinu vyučovací vzpome-nuto 
narozenin nynějšího presidenta pana Dr. Ed-varda Beneše. 

PPátek  dne 26. června věnován návštěvě 
„Středomoravské výstavy“ v Přerově. Zúčastnili                se jí 
všichni žáci II. a III. třídy. Dík patří místní školní radě, která 
značnou peněžní podporou umožnila pro-hlídku výstavy i těm 
nejchudším žákům.  

ŠŠkolní rok zakončen dne 27. června připo-menutím 
světlé památky mučedníka Mistra Jana Husa a zapěním 
státních hymen. 
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PPropouštěcí vysvědčení obdrželo 10 žáků (2 chlapci a 
8 dívek). Do střední školy odchází 2 dívky a do občanské 2 
chlapci a 6 dívek.  

 
 
 

Přehled žactva ve školním roku 1935/1936 
 

Končilo Absence v %  
Třída H D Oml. Neoml. Celkem 

I. 21 29 3,2 0 3,2 
II. 25 24 0,8 0 0,8 
III. 23 24 4,2 0 4,2 
Celkem 146 8,2 0 8,2 

  
 

                  Zapsal: 
                                                                   Miloslav Mrázek 

                        řídící učitel 
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ŠŠkkoollnníí  rrookk  11993366//11993377 
 

 

ŠŠkolní rok 1936/1937 započal v úterý, dne  1. září 
1936. Na začátku školního roku zapsáno celkem 155 žáků 
rozdělených dle jednotlivých tříd násle-dovně: 

 
 

Počet Třída 
 Hoši Dívky 

Úhrnem 

I. 27 27 54 
II. 29 23 52 
III. 22 27 49 
Úhrnem 78 77 155 

  
VVe školním roce 1936/1937 nebylo v učitel-ském 

sboru zdejší školy žádných změn. Ručním pra-cem a domácím 
naukám vyučovala Marie Novotná, učitelka domácích nauk. 

VVyučování v jednotlivých třídách děleno: 
 



 102 

I.   třída definitivní učitelka Marie Čáslavová, 
II.  třída řídící učitel Miloslav Mrázek 
III. třída výpomocný učitel Vladimír  Macháček. 

DDne 28. října konala se jako jiná léta os-lava svátku 
„Svobody“. Žáci všech tříd se svými ro-diči velmi početně 
tohoto roku shromážděnými  sešli se v I. třídě velmi krásně a 
vkusně vyzdobené. K shromážděným o významu tohoto dne 
pěknou a procítěnou řečí promluvil učitel III. třídy Vladimír 
Macháček. Žáci všech tříd recitovali básně, zapěli písně a 
sehráli dvě jednoaktovky k tomuto dni při-léhající. Pak se šlo 
průvodem k pomníku padlých, kde položen žáky věnec a řídící 
učitel Mrázek v krát-kém proslovu vzdal hold památce mrtvých 
hrdinů ze světové války. Zapěním státních hymen byla slavnost 
skončena. 

VVe prospěch XXV. Dětského dne pořádaného 
zemskou péčí o mládež sebrali žáci 185 Kč, které by-ly 
zmíněnému fondu zaslány. 

DDne 20. prosince uspořádána nadílka pro chudé žáky 
zdejší školy. Sbírka za tím účelem pod-niknuta mezi občany a 
darem Rolnického akciového cukrovaru v Dřevohosticích, jenž 
sám na tento účel věnoval 300 Kč, vynesla 946 Kč. Z fondu 
Berka-Cagašová-Jemelík vzat úrok v obnosu 300 Kč. Cel-kem 
zakoupeno různých částí oděvu za 1 246 Kč. Při vánoční 
nadílce zpívali žáci všech tříd vánoční pís-ně, recitovali básně, 
sehráli jednoaktovky. Podě-leno bylo 64 nejpotřebnějších a 
nejchudších žáků. 

MMléčná akce prováděna na škole od 15. listopadu do 
15. dubna. Potřebný peníz darován spol-kem „Charita“ a místní 
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školní radou. Mléko vařené po 1/3 litru dostávalo 28 žáků 
každého dne mimo dny feriální. 

OOslava 87. narozenin presidenta osvobodi-tele T.G. 
Masaryka provedena dne 7. března za účasti občanů a všech 
spolků. O panu presidentovi jako prvním a nejzasloužilejším 
občanu našeho stá-tu promluvil řídící učitel Mil. Mrázek. 

VV  neděli dne 10. května konána na škole slavnost 
„Svátek matek“. O významu tohoto dne ke shromážděným 
dětem a matkám pěkně promluvil učitel Vladimír Macháček. 
Žáci sehráli jednoak-tovky a zazpívali písně věnované našim 
drahým maminkám.  

DDne 20. května oslaveny ve všech třídách narozeniny 
presidenta, pana Dr. Edvarda Beneše. 

VVe prospěch Masarykova dne zahraničí pro-vedena 
sbírka, která vynesla 50 Kč. Peníze zaslány spolku na podporu 
českých škol ve Vídni.  

DDivisi čsl. Červeného kříže v Brně zaslána sbírka 
provedená žáky zdejší školy mezi občany při slavnosti míru, 
vynesla 203 Kč. 

VV  měsíci květnu provedeno očkování dětí panem 
MUDr. Františkem Nesvadbou, obvodním léka-řem 
z Dřevohostic. 

MMístní školní rada ve schůzi konané v mě-síci červnu 
usnesla se zakoupiti nové lavice do I. třídy a dáti natříti 
všechny dveře. Lavice zakou-peny v Přerově u firmy Tala za 5 
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022 Kč a nátěr dveří provede firma K. Hradilík z Bystřice p/H 
za obnos 2 000 Kč. 

ŠŠkolní rok zakončen v sobotu 26. června 
připomenutím světlé památky Mistra Jana Husa a zapěním 
státní hymny. 

PPropouštěcí vysvědčení dáno 4 chlapcům a 6 dívkám. 
Do měšťanské školy odchází 7 chlapců a 2 dívky. 

 
 

Přehled žactva ve školním roku 1936/1937 
 

Končilo Absence v %  
Třída H D Oml. Neoml. Celkem 

I. 34 19 2,1 0 2,1 
II. 29 23 1,1 0 1,1 
III. 22 24 3,5 0 3,5 
Celkem 146 6,7 0 6,7 

  
 

                  Zapsal: 
                                                                   Miloslav Mrázek 

                        řídící učitel 
 
                 Vidováno: 

                                                                       Dr. Rozhold 
                    22. dubna 1938 
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ŠŠkkoollnníí  rrookk  11993377//11993388 
 

 

ŠŠkolní rok 1937/1938 započal ve čtvrtek, dne  2. září 
1937. Na začátku školního roku zapsáno celkem 154 žáků 
rozdělených dle jednotlivých tříd následovně: 

 
 

Počet Třída 
 Hoši Dívky 

Úhrnem 

I. 34 19 53 
II. 19 25 44 
III. 28 29 57 
Úhrnem 81 73 154 

  
PPočátkem školního roku odešel učitel Vladimír 

Macháček na měšťanskou školu do Kojetína a na místo něho 
přidělen zdejší škole Jan Jemelka, výpomocný učitel ze 
Slovenska. Jiných změn v učitelském sboru nebylo. 

VVyučování v jednotlivých třídách děleno: 
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I.   třída definitivní učitelka Marie Čáslavová, 
II.  třída řídící učitel Miloslav Mrázek 
III. třída výpomocný učitel Jan Jemelka. 
 
 Ručním pracím a dom. Naukám vyučovala Marie 
Novotná, učitelka domácích nauk. 

DDne 28. října konala se jako jiná léta oslava svátku 
„Svobody“. Ve vyzdobené I. třídě  K shromážděným žákům, 
jejich rodičům a zástupcům obcí, četnictva a různých spolků o 
významu tohoto dne promluvil učitel Jan Jemelka. Žáci všech 
tříd recitovali básně, zapěli písně a sehráli výstupy k tomuto 
dni přiléhající. Pak se šlo průvodem k po-mníku padlých, kde 
položen žáky věnec. Zapěním státní hymny byla slavnost 
skončena. 

VVe prospěch XXVI. Dětského dne provedena žáky 
sbírka, která vynesla 168 Kč. Peníze zaslány české zemské péči 
o mládež. 

VVánoční nadílka na škole konána dne 22. prosince. 
Žáci III. třídy před nadílkou sehráli diva-delní hru. Po divadle 
zazpívali žáci vánoční koledy. Na vánoční nadílku sebráno 
celkem 1 300 Kč. Podě-leno šatstvem a obuví celkem 59 
chudých žáků. Všichni žáci dostali sáček cukroví. Děkuji na 
tomto místě všem šlechetným dárcům jménem obdarova-ných 
chudých žáků. 

JJako jiná léta prováděna na škole od 15. listopadu do 
15. dubna. Mléko vařené po 1/3 litru dostávalo 38 žáků 
čtyřikrát týdně. Potřebný pe-níz daroval spolek „Charita“ a 
místní školní rada. 



 107 

77..březen den jmenin a narozenin presidenta 
osvoboditele slaven jako jiná léta jen s tím roz-dílem, že tatíčka 
Masaryka nebylo už mezi námi. Dne 14. září v ranních 
hodinách rozšířila se po všech městech, dědinách a samotách 
smutná zpráva, že zemřel velký státník, vědec, první občan a 
první president československé republiky T.G. Masaryk. 
Zemřel, ale jeho duch zůstane mezi námi.  Pamětlivi budeme 
slov presidenta Dr. Edvarda Beneše, která dne 21. září pronesl 
nad jeho rakví: “Pane presi-dente, vašemu odkazu věrni 
zůstaneme“.  

VV  neděli dne 8. května konána na škole slavnost 
„Svátek matek“. K shromážděným žákům a občanům o jeho 
významu pěknými slovy promlu-vila učitelka Marie 
Čáslavová. Žáci všech tříd přednášeli básně k této slavnosti 
přiléhající. 

DDne 20. května vzpomenuto v 1. vyučovací hodině ve 
všech třídách narozenin pana presidenta Dr. Edvarda Beneše. 

ZZahraničnímu spolku „komenský“ zaslána sbírka 
uspořádaná žáky, která vynesla 89 Kč. 

DDne 22. května vykonal prohlídku školy pan okresní 
školní inspektor Dr. Rozhold. V uspo-řádané konferenci sdělil 
učitelskému sboru svá pozorování. 

SSbírka míru ve prospěch divise českoslo-venského 
červeného kříže uspořádaná žáky vynes-la 194 Kč, které svému 
účelu zaslány. 
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DDle nařízení M.š.a.n.o. zřízena pro žáky školní 
zahrada. Pozemek škole darovaly přiškole-né obce. Správcem 
zahrádky pověřen učitelský čekatel Jan Jemelka. 

MMístní školní rada usnesla se, aby v době hlavních 
prázdnin byla provedena důkladná malba učíren a chodeb. Dále 
mají býti na chodbě do dvora vsazena nová okna. 

VV  květnu provedl očkování pan MUDr. Fr. 
Nesvadba, obvodní lékař z Dřevohostic. 

ŠŠkolní rok zakončen ve středu dne 21. červ-na 
připomenutím světlé památky Mistra Jana Husa a zapěním 
státní hymny. 

VVysvědčení propouštěcí vydáno 6 chlapcům a 6 
dívkám. Do střední školy odchází 1 chlapec. Počí-naje školním 
rokem 1938/1939 vejdou v platnost Mšano dle zákona nařízené 
újezdní měšťanské ško-ly. Dle tohoto zákona odchází do 
měšťanky 11 chlap-ců a 11 dívek. 

 
Přehled žactva ve školním roku 1937/1938 

 
Končilo Absence v %  

Třída H D Oml. Neoml. Celkem 
I. 36 17 2,6 0 2,6 
II. 18 27 1,0 0 1,0 
III. 27 28 2,7 0 2,7 
Celkem 153 6,3 0 6,3 

  
 

                  Zapsal: 
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                                                                   Miloslav Mrázek 
                        řídící učitel 
 
                 Vidováno: 

                                                                       Dr. Rozhold 
                    23. května 1939 
 
 
 
 

ŠŠkkoollnníí  rrookk  11993388//11993399 
 

 

ŠŠkolní rok 1938/1939 započal ve čtvrtek, dne  1. září 
1938. Na začátku školního roku zapsáno celkem 142 žáků 
rozdělených dle jednotlivých tříd následovně: 

 
 

Počet Třída 
 Hoši Dívky 

Úhrnem 

I. 33 18 51 
II. 24 26 50 
III. 19 22 41 
Úhrnem 76 66 142 

  
PPočátkem školního roku odešla učitelka  ženských 

ručních prací Marie Novotná a místo ní přidělena byla zdejší 
škole učitelka domácích nauk Božena Steigrová. 

VVyučování v jednotlivých třídách děleno: 
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I.   třída definitivní učitelka Marie Čáslavová, 
II.  třída řídící učitel Miloslav Mrázek 
III. třída výpomocný učitel Jan Jemelka. 

 HHned začátek školního roku byl vyučujícím 
nepříznivý. Učitel Jan Jemelka byl koncem prázdnin povolán 
k vojenskému cvičení, takže začalo se vyučovati jako na škole 
dvoutřídní. Žáci druhé třídy byli rozděleni. Tento stav potrval 
až do vyhlášení mobilisace, kdy k vojenské službě povo-lán i 
řídící učitel Mrázek. Nařízením okresního školního výboru 
převzala vyučování po něm učitel-ka domácích nauk Božena 
Steigrová. Řídící učitel Mrázek vrátil se již 9. října a 10. října 
začal opět vyučovati. Učitel Jan Jemelka vrátil se na školu až 
po odevzdání Sudet v listopadu. Jeho příchodem nastalo ve 
škole pravidelné vyučování. 
  

DDne 28. října konala se jako jiná léta oslava svátku 
„Svobody“. Ve vyzdobené I. třídě  K shromážděným žákům, 
jejich rodičům a zástupcům obcí, četnictva a různých spolků o 
významu tohoto dne promluvil učitel Jan Jemelka. Žáci všech 
tříd recitovali básně, zapěli písně a sehráli výstupy k tomuto 
dni přiléhající. Pak se šlo průvodem k po-mníku padlých, kde 
položen žáky věnec. Zapěním státní hymny byla slavnost 
skončena. 

OOslava 28. října, tak spjata s našim náro-dem se 
v důsledku událostí v říjnu nekonala dle usnesení vlády. 

VV  měsíci listopadu provedena sbírka na vánoční a 
mikulášskou nadílku pro děti uprchlíků z obsazeného území. 
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Sebráno šatstvo, prádlo, obuv a peníze, které byly zaslány na 
místo určení (sokolovna Přerov). 

VVánoční nadílka pro chudé žáky konána dne 20. 
prosince. Přispěli na ni: Okresní péče o mládež v Přerově 200 
Kč, Rolnický cukrovar v Dřevohos-ticích 300 Kč, Okresní 
záložna v Přerově 100 Kč,  úroky z fondů 300 Kč. Z divadla 
300 Kč. Celkem koupeno pro chudé žáky obuvi a šatstva za 
úhrnnou cenu 1 200 Kč. Správa školy všem dárcům za jejich 
dar děkuje. 

MMléčná akce prováděna na škole v době od 15. 
listopadu do 15. dubna. Žáci dostávali 4 x v týdnu každý 1/3 
litru vařeného mléka. Peníze daroval spolek „Charita“ a místní 
školní rada. 

VV  neděli dne 12. května konána na škole slavnost. 
Žáci tohoto dne oslavovali „Svátek ma-tek“. V ozdobené I. 
třídě sešli se žáci všech tříd s rodiči v takovém počtu, že třída 
byla jimi zaplně-na. Ke shromážděným promluvil o významu 
tohoto dne řídící učitel Miloslav Mrázek. Žáci všech tříd 
zpívali písně a deklamovali básně k tomuto dni při-léhající. 
Státní hymnou „Kde domov můj“ byla slav-nost ukončena. 

DDne 15. května provedl očkování žáků proti 
neštovicím pan MUDr. Studnička z Dřevohostic. 

DDne 23. května vykonal prohlídku školy zdejší 
okresní školní inspektor Dr. Josef Rozhold. Po vykonané 
prohlídce v mimořádné konferenci sdělil učitelstvu svá 
pozorování. 
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VV  době prázdnin provedena malba učíren a chodeb 
nákladem 2 000 Kč. Práchnivá okna ode dvora zaměněna 
novými. 

ŠŠkolní rok 1938/1939 zakončen v sobotu dne 24. 
června. Žákům připomenuto jak se mají chovati během 
prázdnin. Na konec zapěli žáci hymnu a rozešli se na 
prázdniny. 

PPropouštěcí vysvědčení vydáno 3 chlapcům a 5 
dívkám. Do školy měšťanské odchází 8 chlapců a 4 dívky. 

 
Přehled žactva ve školním roku 1938/1939 

 
Končilo Absence v %  

Třída H D Oml. Neoml. Celkem 
I. 33 17 3,1 0 3,1 
II. 26 24 0,6 0 0,6 
III. 18 25 2,2 0,1 2,2 
Celkem 143 5,9 0,1 5,9 

  
 

                  Zapsal: 
                                                                   Miloslav Mrázek 

                        řídící učitel 
 
                 Vidováno: 

                                                                      JUDr. Hrbáček 
               Okresní školní inspektor 
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ŠŠkkoollnníí  rrookk  11993399//11994400 
 

 

TTento školní rok byl zahájen 1. září 1939. Žactvo o 8. 
hodině shromáždilo se v jednotlivých učebnách, seznámilo se 
s třídními učiteli, dány poky-ny ohledně užívaných učebnic a 
sešitů. Poté všechno žactvo shromážděno v učebně I. třídy a  
zde poučeno o chování ve škole a mimo školu. Společně 
zapěna hymna „Kde domov můj“. Pravidelné vyučování zahá-
jeno 2. září 1939. Počet žáků dne 1. září 1939 byl 152, z toho 
počtu nově zapsaných do I. třídy (1. ročníku) 14 chlapců a 12 
dívek, celkem 26 žáků. 

PPočet tříd v tomto školním roce při zdejší škole byl 
rozšířen. Toto opatření bylo odůvodněno jednak počtem 
zapsaného žactva a ustanovením vládního nařízení ze dne 
16.6.1939 č. 176/39 sb. z. a n., kterým byl počet žáků ve třídě 
snížen na 45 pro školní rok 1939/1940. Jelikož  do II. 
definitivní třídy postupné bylo při zápisu 24.6.1939 zapsáno již 
61 žáků, byla výnosem zemské školní rady v Brně ze dne 
1.8.1939 č. 62 813 povolena pro školní rok 1939/1940 zatímní 
postupná třída při II. definitivní třídě. Do I. definitivní třídy 
postupné bylo zapsáno 49 žáků. Výnosem daným zemskou 
školní radou v Brně ze dne 5.8.1939 č. 46 448 byla zřízena 
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zatímní postupná třída při I. definitivní třídě pro školní rok 
1939/1940. Měla tedy škola 3 postupné třídy definitivní a 2 
třídy prozatímní. 

ŠŠkola byla organisována jako pětitřídní s tím rozdílem, 
že do V. postupné třídy byl zařazen jen 5. postupný ročník do I. 
oddělení a 6. – 8. postupný ročník do 2. oddělení, jak je 
obvyklé u nejvyšší třídy škol organisovaných jako trojtřídní 
s osmi postupnými ročníky. 

 
I.  tř.  def. 1.p.r. 30 žáků 
II. tř. zat. 2.p.r. 22 žáků 
III. Tř. def. 3.p.r. 27 žáků 
IV. tř. zat. 4.p.r. 28 žáků 
V. tř. def. 5.p.r. 23 žáků 

            6. – 8. p.r. zařazen jako II. oddělení 

VV  důsledku nedostatku učeben byly vždy 2 třídy 
umístěny v jedné učebně při střídavém polo-denním vyučování. 
I. a II. třídy umístěny v učebně č.1, v přízemí. III. a IV. Třída 
umístěny v učebně č. 2, v 1. po-schodí (bývalá učebna III. třídy 
definitivní), V. třída umístěna samostatně v učebně č. 3 v I. 
poschodí (bý-valá učebna II. třídy definitivní proti schodišti). 

TTřídními učiteli v jednotlivých třídách po dohodě 
ustanoveni: 

 
I. Marie Čáslavová 
II. Josef Stehlík 
III. Emílie Rysnarová 
IV. Jan Jemelka 
V. Robert Mikeš 



 115 

 
Ruční práce dívčí vyučovala paní Božena Steigerová, přidělená 
k hlavní škole v Želátovicích.  Ř.K. náboženství vyučoval D.P. 
Antonín Chudík, farář v Domaželicích. 

 VVyučovací frekvence I. a II. třídy byla stří-davě 
polodenní v učebně č. 1, I. třída dopoledně v úte-rý, čtvrtek a 
sobotu, odpoledne v pondělí, středu a pátek. II. třída dopolední 
vyučování v pondělí středu a pátek, odpolední v úterý, čtvrtek a 
sobotu.  Vyučovací frekvence III. a IV. Třídy byla střídavě 
polodenní v učebně č. 3 a částečně celodenní. Střídání 
provedeno obdobně jako v I. a II. třídě. Pouze ve středu a 
částečně ve čtvrtek bylo ve III. a IV. Třídě vyučování 
celodenní. III. třída měla toho dne vyučo-vání v učebně V. 
třídy. Vyučovací frekvence V. tří-dy byla celodenní. Volným 
dnem v týdnu byla vždy středa. 

VV  tomto školním roce bylo na škole zapo-čato 
vyučování nepovinnému německému jazyku. Znalost druhého 
jazyka odůvodněna jednak novým upravením a státoprávním 
postavením Protekto-rátu Čechy a Morava a významem 
znalostí němec-kého jazyka pro pozdější uplatnění žáků 
v budoucím povolání. Vyučováno tomuto jazyku bylo všechno 
žactvo počínaje od III. třídy ve 3 skupinách po 2 vy-učovacích 
jednotkách týdně. V V. třídě 4. skupina 3 hodiny týdně. 
Tomuto předmětu vyučovali jedno-tliví třídní učitelé. V V. 
třídě vyučovala tomuto předmětu třídní učitelka I. třídy Marie 
Čáslavová. Rovněž v této třídě vyučovala zpěvu. Toto opa-
tření bylo provedeno s ohledem na stejnoměrné za-městnání 
učitelů na škole. 
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 UUčitelský sbor v tomto školním roce doznal určitých 
změn a rozšíření. Miloslav Mrázek, bývalý řídící učitel byl ku 
své žádosti přeložen jako zatímní učitel dívčí obecné školy 
Boženy Něm-cové v Přerově dnem 1. září. Na uvolněné místo 
řídí-cího učitele byl zatímně přidělen Josef Stehlík, bý-valý 
definitivní učitel státní obecné školy české v Bušlinském 
Handalu, Podkarpatská Rus. 

 
JJmenovaný narodil se 11. prosince 1905 v Týnci nad 

Labem, politický okres Kolín. Po absol-vování obecné školy 
v rodišti a měšťanské školy v Praze, vzdělával se na 
soukromém učitelském ústavě ve Svatém Janu pod Skalou, kde 
dne 22. června 1925 vykonal zkoušku učitelské dospělosti. Od 
1. září 1925 působil na státní obecné škole české v Brodě u 
Iršavy, od 1.12.1928 na státní obecné škole české ve Volovém 
a od 1.9.1932 do 16.3.1939 na státní obecné škole české 
v Bušlinském Handalu. Na všech těchto místech jako řídící 
učitel. Po zabrání Pod-karpatské Rusi Maďarskem evakuoval 
dne 30. dub-na 1939 do Přerova. Od 5. května 1939 byl 
přidělen a zaměstnán do 31.8.1939 na chlapecké obecné škole 
Palackého v Přerově. Od 1.9.1939 přidělen jako za-tímní řídící 
učitel na zdejší škole. Po 13. letech služ-by na Podkarpatské 
Rusi se vrací domů, do zemí hi-storických, do domácího 
prostředí.  

 

OOstatní členové učitelského sboru, kteří zde působili 
ve školním roce 1938/1939 zůstávají při škole dále: Marie 
Čáslavová, definitivní učitelka, Jan Jemelka, definitivní učitel 
dle §4  u.z. a Božena Steigrová, učitelka domácích nauk. 
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VVýměnou definitivního místa při zdejší škole 
vázaného kolegou Vladimírem Macháčkem, t.č. od-borným 
učitelem v Přerově a kolegou Robertem Mikešem, definitivním 
učitelem obecné školy v Henč-lově, bylo místo definitivního 
učitele na zdejší ško-le od 1. září propůjčeno kolegovi Robertu 
Mikešovi, který na zdejší škole působil již dříve. Další místo 
učitele zatímní třídy bylo obsazeno jmenováním nové učitelské 
síly od 1. září 1939. Na toto místo ustanovena zatímní učitelka 
Emílie Rysnarová. 

JJmenovaná se narodila 1.9.1922 v Zábřehu na Moravě. 
Navštěvovala obecnou školu v Leštině u Zábřehu, poté 
navštěvovala státní reálku českou v Šumperku, kde roku 1931 
vykonala zkoušku dospě-losti. Roku 1932 vykonala doplňovací 
zkoušku na státním učitelském ústavě v Opavě. Téhož roku 
nastoupila učitelské místo při Ludové škole v Dol-nej Porube, 
okres Ilava, Slovensko, kde působila 6 let. Roku 1938 
nastoupila místo definitivní učitelky při I. státní obecné škole 
v Hati, okres Hlučín. Po evakuování ze zabraného území byla 
přidělena na zbytek školního roku 1938/1939 obecné škole 
v Bo-choři, školní okres Přerov. Od 6. září 1939 byla usta-
novena učitelkou při zdejší škole. 

OOd  15. prosince 1939 byla ke škole přidělena jako 
učitelka ručních prací dívčích Františka Ste-hlíková, rozená 
Zapletalová, učitelka mateřské školy v Želátovicích. Tato 
působila od 1.9.1928 do 15.12.1938 jako učitelka mateřských 
škol českých na Podkarpatské Rusi. Dnem 30. dubna 1940 byla 
při-dělena k veřejné mateřské škole v Dobromilicích. 
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OOd 1. května 1940 byla ustanovena učitel-kou dívčích 
ručních prací při zdejší škole Josefa Lehkyňová. Narodila se 5. 
března 1915 v Lipové, ok-res Holešov. Po absolvování 
soukromého učitels-kého ústavu pro vzdělání učitelek 
domácích nauk v Olomouci-Řepčíně, hospitovala na obecné 
škole v Lipové. Od 1.5.1940 byla ustanoveny výpomocnou 
učitelkou domácích nauk při zdejší škole. 

PPočátkem tohoto školního roku byla provedena změna 
v osobě o.š.i.. Dosavadní pan oši Dr. Josef Rozhold byl 
přidělen k zemské školní radě v Brně. Nově byl jmenován o.š.i. 
pan JUDr. Jindřich Hrbáček, učitelstvu na Moravě již dříve 
dobře zná-mý stavovský pracovník. Pan okresní školní inspek-
tor JUDr. Jindřich Hrbáček navštívil zdejší školu dne 21. 
června 1940. Byl přítomen vyučování ve všech třídách. 
S výsledkem práce školní byl spoko-jen. V mimořádné poradě 
učitelské podal určité ná-měty a tyto doporučil provésti. Jiných 
význačněj-ších návštěv během školního roku nebylo. 

VVedle práce ve škole, snažilo se učitelstvo i mimo 
školu se žactvem pracovati a i jinak rodiče seznamovati se 
školou a navazovati nejužší a do-brý poměr mezi školou, 
rodinou a občanstvem. Kro-mě pořádaných pravidelných 
schůzek s rodiči, které konány čtvrtročně, vždy před klasifikací 
žactva, konána jedna veřejná dětská besídka, dne 7. a 8. 
prosince 1939 a dne 19. května 1940 společné žá-kovské 
shromáždění za účasti mnoha rodičů a ostatního občanstva.  

JJinak žactvo zúčastnilo se několika kine-
matografických představení buď ve školní budově, nebo v kině 
v Dřevohosticích. Byly to většinou snímky kulturně výchovné 
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– cestopisné filmy. Žactvo středního a vyššího stupně rovněž 
shlédlo program dětských besídek žactva obecné školy v Líšné 
a měšťanské školy v Dřevohosticích. S ohle-dem na zákaz 
shlukování a shromažďování občan-stva byl program po této 
stránce velmi omezen, tak že muselo býti několik zamýšlených 
podniků z celoročního programu vypuštěno a omezeno na 
počet minimální. 

PPo stránce lidovýchovné učitelstvo rovněž činně 
účastní se práce. Jednak v tělovýchovných organisacích jako 
činovníci správní i jako vedoucí cvičících složek (Sokol, Orel). 
Také i v obecních knihovnách. Obecní knihovna 
v Domaželicích opět po 6-ti letech zahájila svoji činnost. Jinak 
je všechno učitelstvo velmi zaměstnáno Agendou stravování 
obyvatelstva, zavedenou od 1.10.1939 v důsledku válečného 
stavu Velkoněmecké říše. Přesto uči-telstvo rádo koná 
lidovýchovnou práci s uvědo-měním si velké národní 
odpovědnosti v těchto dobách.  Jaká škola, taková obec, jaká 
obec, takový i náš národ! To bylo a jest heslem vší práce 
učitelů na zdejší škole. 

RRodičovské sdružení při zdejší škole bylo obnoveno 
na schůzi rodičů dne 24. září 1939. Předsedou zvolen pan Josef 
Skalský, vrchní četnický stráž-mistr, jednatelem pan Robert 
Mikeš, učitel, poklad-níkem pan Bohuslav Beneš, obchodník. 
Rodičovské sdružení v tomto školním roce hlavně spolupra-
covalo na sociálních potřebách žáků, při pořádání besídek 
žákovských a bylo dobrým pojítkem ve styku školy s rodinou. 
Společně s Okresní péčí o mlá-dež v Přerově, místním spolkem 
„Charitou“, obcemi, spořitelním spolkem v Domaželicích a 
provedenou sbírkou mezi občany v obcích  Domaželicich a 
Čechy (787,75 K), jakož i výtěžkem z besídky pořídilo v zim-



 120 

ním období ošacení pro 49 žáků za obnos 2 899,50 K. 
Chudobní žáci poděleni buď celým oděvem, nebo po-třebnou 
částí oděvu (zimník, svetr, obuv, punčochy a jiné). Místní 
katolický spolek „Charita“ za vedení Dp. Antonína Chudíka, 
faráře v Domaželicích spolu s Okresní Péčí o Mládež v Přerově 
financoval mléčnou akci na škole. Započato s tou akcí 
8.11.1939 a ukončeno 31.5.1940. Stravováno po dobu 119 dnů 
průměrně denně 29 dětí. Spotřebováno celkem 863 litrů mléka 
a 216,5 kg chleba. Celkové vydání stra-vování za uvedenou 
dobu obnáší 1 916,8 K. 

PPočátkem školního roku provedena revise inventáře 
školy. Pro zastaralost a sešlost pomů-cek byly, po svolení 
místní školní rady, vyřazeny učebné pomůcky a to v počtu 22 
inventárních čísel (23 kusů). Byl založen od 1.9.1939 nový 
inventář. Během školního roku byl inventář školy doplněn 
z rozpočtu místní školní rady a to 58. inventárními čísly (81 
kusů) v ceně 1 756,2 K včetně i knihovny žákovské a učitelské. 
Knihovna pro chudé žáky by-la doplněna 79 výtisky učebnic, 
jednak zakoupením místní školní rady, jakož i výměnou za 
poukázky na učebnice zdarma. Pro závadnost obsahovou, 
odporu-jící dnešním poměrům, bylo nutno na základě naří-zení 
příslušných úřadů vyloučiti z užívání 8 kusů obrazů v ceně 90 
K, 13 výtisků knih ze žákovské a učitelské knihovny a 10 
výtisků učebnic.  

ZZ  důležitých událostí nutno poznamenati: dnem 1. 
září 1939 vstoupila Velkoněmecká říše ve válečný stav s Anglií 
a Francií i republikou Pol-skou. Během roku bylo obsazeno 
území polské a část území francouzského. Z vládních forem 
demokratic-kých zůstávají na evropském kontinentu jen an-
glická. Vládní formy i hospodářství všech ostat-ních 
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evropských zemí byly přizpůsobeny vládní for-mě a 
hospodářství německému. Mapa Evropy podle míru ve 
Versaillích a Trianonu se velmi podstatně mění. 

ZZ  domácích událostí dlužno zaznamenati poškození 
školní zahrady povodní 12. a 13. března 1940. V důsledku 
vzniklé zácpy velkými krami pod dřevěným mostkem nad 
stavidlem v řece Moštěnce mohutnými proudy odnášejícími 
značné kusy ledu va-lila se voda po pozemcích levého břehu. 
Přitom byly mnohé betonové sloupy kol školní zahrady 
polámá-ny a drátěné pletivo potrháno. Celý plot kolem školní 
zahrady zničen. Část pozemku s břehem pod splavem 
odplavena. Jelikož tyto povodně opakují se každoročně, ne 
vždy v tomto rozsahu, bylo roz-hodnuto místní školní radou 
ponechati školní za-hradu bez oplocení a usilovati o její 
přeložení na vhodnější místo. 

NNásledkem tuhých mrazů v zimě 1939/1940 a značné 
spotřeby paliva byly pololetní prázdniny prodlouženy od 1. 
února do 4. března 1940 Druhé polo-letí započalo dne 5. března 
1940. 

JJako minulá léta i v tomto školním roce by-lo všechno 
žactvo na náklad místní školní rady pojištěno proti úrazu. 
Během školního roku byl pou-ze jeden případ pojistný, 
menšího rozsahu (40 K). Rovněž i členové učitelského sboru 
byli pojištěni na dvojnásobné obnosy. 

BBylo pokračováno v organisovaném spoře-ní žáků. 
Žactvo během školního roku uložilo obnos 743 K. Koncem 
školního roku byla celková výše ús-por 4 497,7 K. 
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OOorost Československého červeného kříže byl na 
škole organisován od 1.9.1940. Čítal 66 členů. Vhodně 
spolupracoval na udržení čistoty školní budovy a tělesné 
čistoty žactva. Očkování žactva proti neštovicím bylo jako 
každoročně provedeno v měsíci dubnu 1940. 

ŠŠkolní rok ukončen byl 28. června 1940. Žac-tvo 
shromážděno v učebně I třídy. Zde žactvu při-pomenuta 
památka mistra Jana Husa, poučeno o chování v době prázdnin 
a vyzváno k součinnosti při sociálních akcích, sběru klasů a 
ovoce pořádaných „Národní pomocí pro zimní období 
1940/1941“. Současně žactvo V. třídy, které jednak odchází na 
měšťan-skou školu a jednak do občanského života, rozlou-čilo 
se se svými spolužáky a učiteli. Rozdány pak školní zprávy a 
naší národní hymnou „Kde domov můj“ školní rok zakončen. 

 
Propouštěcí vysvědčení obdrželo        6H     3D 
Do újezdní měšťanské školy odešlo                    6H    10D 
Postoupilo do vyšší třídy                                    50H   45D  
Nepostoupilo do vyšší třídy                                 13H    8D 
 
Podle předběžného zápisu provedeného dne 28. červ-na 1940 
poprvé do školy zapsáno nově 9 chlapců a 8 dívek, celkem 
nově zapsáno do 1. postupného ročníku 17 žáků. Celková počet 
zapsaného žactva pro školní rok 1940/1941 jest 142. Jeví se 
úbytek žáků proti sta-vu ze dne 28.6.1940 13 žáků. 
 

 VV  domaželicích dne 30. června 1940 
 
 
                  Zapsal: 
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                                                                     Josef Stehlík 
                        řídící učitel 
 
                Nevidováno 

                  První strana nejstarší kroniky 
 
 



Perzonální obsazení školy sestavené chronologicky podle kronik do roku 1
Údaje však mnohdy nesouhlasí a zápisy jsou často 
nepřesné. 

  

  
     

      
1780 Pravděpodobný začátek vyučování v Domaželické škole  
1787 první evidence školního žactva - doložen formulář z 9. Září 1787 
1787 Matura Josef první učitel  doložen  
1804 Matura Benedikt druhý učitel syn Matury Josefa 
1860 – 1885     není v kronikách doloženo 
1860,12,09 Matura Benedikt druhý učitel umírá v Domaželicích 
1885,08,14 Zacpal František podučitel  přichází neznámo odkud 
1886,03,01 Berka František nadučitel  přichází neznámo odkud 
1889,03,01 Pešák Theodor učitel  odchází do Šišmy 
1891,06,30 Zacpal František podučitel  odchází do Hradčan 
1893,03,01 Berka František nadučitel  odchází na odpočinek 
1893,03,01 Peck Eduard nadučitel  přichází z Holešova 
1894,10,01 Hradil Josef podučitel  přichází neznámo odkud 
1895,03,01 Hradil Josef podučitel  odchází do Dřevohostic 
1895,03,01 Pešák Theodor učitel  přichází z Dřevohostic 
1897,09,02 Vojtková Anděla industriální učitelka přichází z Rajnochovic 
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1897,10,01 Polcar Ladislav podučitel  odchází do Radkov, nástup nezn. 
1897,10,01 Tennerová Františka kandidátka učitelství přichází z Bystřice p/H 
1898,09,01 Vojtková Aloisie industriální učitelka přichází z Roštění 
1898,10,01 Vojtková Anděla industriální učitelka odchází do Roštění 
1899,03,01 Čepička František učitel  přichází z Loštic 
1899,09,01 Peck Eduard nadučitel  odchází do Kroměříže 
1899,09,01 Radil Josef   nadučitel  přichází z Kroměříže 
1899,10,31 Berka František nadučitel  umírá v Domaželicích 
1899,11,30 Tennerová Františka kandidátka učitelství jmenována podučitelkou 
1901,10,30 Vojtková Aloisie industriální učitelka odchází do Všeminy 
1902,01,02 Koplíková Emílie kandidátka učitelství přichází z Beňova 
1902,09,01 Pleva Sylvestr podučitel  přichází neznámo odkud 
1902,09,01 Tennerová Františka podučitelka odchází do Bystřice p/H 
1903,09,01 Brodecká Karla kandidátka učitelství přichází neznámo odkud 
1903,09,01 Koplíková Emílie kandidátka učitelství vzdává se místa 
1903,09,01 Pacholíková  Anna industriální učitelka přichází z Břestu 
1903,09,01 Pleva Sylvestr podučitel  odchází do Přerova 
1904,07,03 Brodecká Karla kandidátka učitelství přepadena u Čech 
1904,09,01 Brodecká Karla kandidátka učitelství vzdává se místa 
1904,09,01 Pírek Josef  podučitel  přichází ze Želátovic 
1905,09,01 Kolářová Barbora učitelka  přichází z Kokor 
1905,09,01 Martínková Bernarda kandidátka učitelství přichází z Beňova 
1905,09,01 Pacholíková Anna industriální učitelka odchází do Kojetína 
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1906,03,27 Čepička František nadučitel  umírá v Domaželicích 
1906,09,01 Baláš Leopold učitel  přichází z Pavlovic 
1908,06,30 Martínková Bernarda kandidátka učitelství vzdává se místa 
1909,09,01 Koplíková Bernarda učitelka  přichází ze Želátovic 
1910 - 1913     není v kronikách doloženo 
1914,09,01 Paseka Oldřich učitel  povolán k vojenské službě 
1914,09,01 Zavadilová  Marie učitelka  přichází neznámo odkud 
1914,10,01 Zavadilová  Marie učitelka  těžce onemocněla 
1915,01,24 Horáčková Otýlie výpomocná učitelka přichází z Přerova 
1915,02,03 Novák Rudolf učitel  přichází z Tučína 
1915,06,18 Novák Rudolf učitel  povolán k vojenské službě 
1915,09,01 Bobalová Kristina výpomocná učitelka přichází neznámo odkud 
1916,02,15 Bobalová Kristina výpomocná učitelka odchází do Želátovic 
1916,02,15 Zavadilová Marie učitelka  vrací se po nemoci 
1916,09,01 Zavadilová Marie učitelka  odchází do Brodku u Přerova 
1916,09,01 Bobalová Kristina výpomocná učitelka vrací s z Želátovic 
1917,05,10 Bobalová Kristina výpomocná učitelka umírá v Domaželicích 
1917,09,01 Paseková Ludmila výpomocná učitelka přichází neznámo odkud 
1918,03,01 Koplíková Bernarda učitelka  odchází do Čelčic 
1918,03,01 Havlíčková Karla učitelka  přichází z Pavlovic 
1918,03,31 Tihelková Marie učitelka ad personam přichází z Kráseňska 
1918,09,01 Matzenauerová Marie výpomocná učitelka přichází neznámo odkud 
1918,09,01 Jandová Olga výpomocná učitelka přichází neznámo odkud 
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1920,12,04 Paseka Oldřich učitel  odchází do Pouzdřan 
1920,12,04 Valenčík Antonín učitel  přichází z Tovačova 
1921,09,01 Valenčík Antonín učitel  odchází do Věrovan 
1921,09,01 Paseka Oldřich učitel  vrací se z Pouzdřan 
1922,09,01 Paseka Oldřich učitel  odchází do Oplocan 
1922,09,01 Beňa Alois  výpomocný učitel přichází neznámo odkud 
1922,10,01 Tihelková Marie učitelka ad personam odchází do Myjavy 
1922,10,01 Lasáková Emílie výpomocná učitelka přichází neznámo odkud 
1924,09,01 Radilová Marie výpomocná učitelka přichází neznámo odkud 
1925,09,01 Přikryl František řídící učitel  přichází ze Želátovic 
1925,09,01 Novotná Anna individuální učitelka přichází neznámo odkud 
1925,10,01 Novotná Anna individuální učitelka vrací dekret, odchází nezn. kam 
1925,10,01 Beňa Alois  výpomocný učitel povolán k vojenské s enské sllužbě 
1925,10,01 Čáslavová Marie kandidátka učitelství přichází z Přerova 
1926,09,01 Mrázek Miloslav učitel  přichází z Uhřičic 
1926,09,01 Navrátilová Bohumila zatímní učitelka přichází neznámo odkud 
1926,09,01 Sobolová Marie zatímní učitelka přichází neznámo odkud 
1927,09,01 Mikeš Robert výpomocný učitel přichází z Troubek nad Bečvou 
1927,09,04 Strouhal Alois zatímní učitel přichází z Buku u Přerova 
1928,09,21 Strouhal Alois zatímní učitel odchází do Radslavic 
1928,09,21 Rybková Karla výpomocná učitelka přichází neznámo odkud 
1928,09,21 Mikeš Robert výpomocný učitel odchází do Kokor 
1929,09,01 Rybková Karla výpomocná učitelka odchází do Kozlovic 
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1930 - 1931     beze změn  
1932,09,01 Sobolová Marie zatímní učitelka odchází do Lobodic 
1932,09,01 Svozilová Julie zatímní učitelka přichází z Kojetína 
1932,10,01 Svozilová Julie zatímní učitelka odchází do Kojetína 
1932,10,01 Petrášová Anna zatímní učitelka přichází z Kojetína 
1933,10,01 Petrášová Anna zatímní učitelka odchází do Přerova 
1933,10,01 Dobešová Božena zatímní učitelka přichází neznámo odkud 
1935,09,01 Mikeš Robert výpomocný učitel odchází do Henčlova 
1935,09,01 Macháček Vladimír výpomocný učitel přichází z Přerova 
1935,09,01 Novotná Marie výpomocná učitelka přichází neznámo odkud 
1937,09,01 Macháček Vladimír výpomocný učitel odchází do Kojetína 
1937,09,01 Jemelka Jan výpomocný učitel přichází ze Slovenska 
1938,09,01 Novotná Marie výpomocná učitelka odchází neznámo kam 
1938,09,01 Steigrová Božena výpomocná učitelka přichází z Beňova 
1939,09,01 Stehlík Josef zatímní učitel přichází z Podkarpatské Rusi 
1939,09,01 Rýsnarová Emílie zatímní učitelka přichází z Bochoře 
1939,09,01 Mrázek Miloslav Učitel  odchází do Přerova 
1939,09,01 Mikeš Robert výpomocný učitel vrací se z Henčlova 
1939,12,15 Stehlíková Františka Učitelka  přichází ze Želátovic 
1940,05,01 Lehkyňová Josefa výpomocná učitelka přichází po absolutoriu 
1940,09,01 Rýsnarová Emílie zatímní učitelka odchází do Měrovic nad Hanou 
1940,09,01 Feltlová Růžena výpomocná učitelka přichází z Dřeverovic 
1940,09,01 Budská Marie učitelka  přichází z Beňova 
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Abecední seznam učitelů školy  
   

        
  Baláš Leopold  učitel   

  Beňa Alois   výpomocný učitel 
  Berečková Dagmar  vychovatelka 
  Berka František  3. ředitel  
  Bobalová Kristina  výpomocná učitelka 
  Bočková Etela  učitelka  

  Brindlová Květoslava  důchodkyně 
  Brodecká Karla  kandidátka učitelství 
  Budská Marie  učitelka  
  Caletková Jarmila  učitelka  
  Čáslavová Marie  kandidátka učitelství 
  Čecháčková Vlasta  výpomocná učitelka 
  Čepička František  učitel  
  Černá Ludmila  učitelka  
  Čoupková Anděla  důchodkyně 
  Darebníčková Jaroslava  výpomocná učitelka 
  Dobešová Božena  zatímní učitelka 
  Dokoupilová Irena  učitelka  
  Feltlová Růžena  výpomocná učitelka 
  Fojtíková Dagmar  11. ředitelka  
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  Havlíčková Karla  učitelka  
  Horáčková Otýlie  výpomocná učitelka 
  Hošťálková Jana Mgr.  12. ředitelka  
  Hrabalová Anežka  učitelka  
  Hradil Josef   podučitel  
  Hradilová Dagmar Mgr.  učitelka  
  Hudec Fabián  učitelský čekatel 
  Jandová Olga  výpomocná učitelka 
  Jemelka Jan   výpomocný učitel 
  Jurošová Anežka  učitelka němčiny 
  Kašpárková Eva  vychovatelka 
  Kiclerová Zdeňka  učitelka  
  Koblihová Marie  učitelka  
  Kolářová Barbora  učitelka  
  Konupčíková Vlasta  učitelská čekatelka 
  Koplíková Bernarda  učitelka  
  Koplíková Emílie  kandidátka učitelství 
  Kopřivová Marie  učitelka  
  Krutilová Blažena  učitelka  
  Kubíková Danuše  učitelka  
  Langová Kamila  důchodkyně 
  Lasáková Emílie  výpomocná učitelka 
  Lehkyňová Josefa  výpomocná učitelka 
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  Lošťáková Svatava  učitelka  
  Macháček Vladimír  výpomocný učitel 
  Malátková Veronika  učitelka  
  Martínková Bernarda  kandidátka učitelství 
  Matějková Zdenka  důchodkyně 
  Matura Benedikt  1. ředitel  
  Matura Josef   2. ředitel  
  Matzenauerová Marie  výpomocná učitelka 
  Melka František  10. ředitel  
  Mikeš Robert  výpomocný učitel 
  Mohyla Ondřej Mgr.  13. ředitel  
  Mrázek Miloslav  7. ředitel  
  Navrátilová Bohumila  zatímní učitelka 
  Nejezchlebová Marie  učitelka  
  Němeček Jakub  důchodce  
  Novák Rudolf  učitel  
  Novotná Anna  individuální učitelka 
  Novotná Marie  výpomocná učitelka 
  Obdržálková Ludmila  učitelka  
  Odložilíková Marie  učitelka  
  Pacholíková Anna  industriální učitelka 
  Paseka Oldřich  učitel  
  Paseková Ludmila  výpomocná učitelka 
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  Peck Eduard  4. ředitel  
  Pečivová Zdeňka  učitelka  
  Pešák Theodor  učitel  
  Petrášová Anna  zatímní učitelka 
  Pírek Josef   podučitel  
  Pírková Yvona  vychovatelka 
  Pleva Sylvestr  podučitel  
  Polcar Ladislav  podučitel  
  Pospíšilová Pavla  učitelka  
  Přikryl František  6. ředitel  
  Pumprlová Zdeňka  školnice  
  Radil Josef   5. ředitel  
  Radilová Marie  výpomocná učitelka 
  Rybková Karla  výpomocná učitelka 
  Rýcová Růžena  učitelka  
  Rýsnarová Emílie  zatímní učitelka 
  Schaferová Dagmar  vychovatelka 
  Schnabl Ludvík  důchodce  
  Schneider  ???  učitel němčiny 
  Schwanzerová Hana Mgr. učitelka  
  Smejkalová Kateřina Mgr. učitelka  
  Smýkal Vladimír  9. ředitel  
  Sobolová Marie  zatímní učitelka 
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  Sochorová Marie  učitelka  
  Stehlík Josef   8. ředitel  
  Stehlíková Františka  učitelka  
  Steigrová Božena  výpomocná učitelka 
  Strouhal Alois  zatímní učitel 
  Suchánková Květoslava  učitelka  
  Svozilová Julie  zatímní učitelka 
  Šabrschula Karel  učitel němčiny 
  Šimáková Iva  učitelka  
  Šípalová Věra  učitelka  
  Škňouřil Eugen  učitel  
  Tennerová Františka  podučitelka 
  Tihelková Marie  učitelka ad personam 
  Valenčík Antonín  učitel  
  Válková Františka  výpomocná učitelka 
  Vašková Libuše  výpomocná učitelka 
  Vojtková Aloisie  industriální učitelka 
  Vojtková Anděla  industriální učitelka 
  Zacpal František  podučitel  
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