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Úvodem 

 

U tohoto památníku (školní kroniky) jsem provedl doslovný přepis textu (gramatika, 

forma apod.). Jednotlivé zápisy jsem však chronologicky seřadil tak, aby byly jednodušší na 

orientaci (např. předřazení Veřejného památníku před Pamětní knihu nebo poskládání 

přeházených zápisů)). 

 Jakékoliv nejasnosti v textu a méně známé zkratky se pokusím vysvětlit v poznámkách 

pod čarou. Boční poznámky, které sloužili pro jednodušší orientaci v knize (popisy 

jednotlivých událostí) byly vynechány. 

 

Mgr. Jan Kratochvíl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Veřejný památník 

1914-15-16 

 

Obsah: 

 

I. Úvod. 

II. Vznik války světové. 

III. Vypovězení války světové dle jednotlivých států  na vzájem. 

IV. Seznam všech vojínů dle obcí, čísel domu. 

V. Naši zajatci. (Lístky od nich). 

VI. Jména reků za vlast padlých v boji proti nepříteli. 

VII. Jména vyznamenaných vojínů oproti nepříteli. 

VIII. Co zažili ti, kteří zůstali doma! 

IX. Sbírka manifestů - provolání atd. 

X. Čestné štítky. Dopisy z pole, polní lístky, trofeje z bojišť, pohled. fotogr. 

vojínů - krajin, památ. peníze, mince - vál. peníze atd. 

 

I. Úvod. 

 

Na základě Výnosu c. k.1 zem. škol. r. mor. ze dne 4. 7. 1916, č. 13.819. Vys. Výn.2 minist. 

Kultu. vyučování ze dne 9. 6. 1916 č. 2755 (2755) sepsán tento Veřejný památník (v příčině 

sbírek váleč. památek na škole zdejší). Každá událost z nynější války světové o které 

vypravují denní zprávy, má význam pro jednotlivce a rozechvívá jeho nitro starostí a příbuzné 

- přátelé, kteří jako věrní strážcové v dalekých zemích udatně čelí nepříteli v těžkém zápase za 

bezpečnost domácí hroudy. 

Dále bychom to, co sami zažíváme neb jsme zažili; o čem se dovídáme - neb jsme se dověděli 

zachovali potomstvu, tu z těchto příčin založen jest tento „Veřejný památník“ školy této. Jsou 

v něm pokud možno zahrnuty veškeré školní obce a to: místní obec Rudíkov a při škol. obce 

potažmo osada: Přeckov, Vlčatín, Hroznatín a osada Oslavička. 

 

II. Vznik války světové. 

 

Dne 28. 6. 1914 zavražděn v Sarajevě Nejjasnější Pan arcivévoda a následník trůnu Jeho 

Výsost Fr. Ferdinand D´Este. Jeho Vznešená choť hraběnka Žofie z Chotkova, naroz. 1. 3. 

1868. 

Útočník Cavrilo Princis student z Crahova3, způsobil veliký žal v srdcích všech věrných 

Rakušanů. Nezapomeňme na své povinnosti k říši, trůnu, slobme všichni, že jim v plné míře 

dostojíme tak, - jak je plnil Vznešený násled. trůnu Jeho Cís. Král. Výsost Nejjasnější pan 

arcivévoda Frant. Ferdinand! 

Obran. naši Slavné Říše – byla nám vnucena! 

Ne ne výboj, - ale k potrestání byla naše Slavná Říše nucena tasiti meč.  

Proto dne 26. 7. 1914 v den svátku Sv. Anny mobilisováno 8 našich udatných arm. sborů do 

války, dne 28. 7. 1914 započala válka s Král. Srbským. Dne 4. 9. 1914 v den Sv. Dominika, – 

zavolány ostatní sbory do zbraně. 

 

 

 

                                                           
1 Císařsko-královské, německá varianta je k. k. či k. und k. - Kaiserlich-königlich/Kaiserlich und königliche. 
2 Výsostný výnos. 
3 Grahova. 



(vložené Novinové články) 

Mobilisováno půl říše 

Mobilisováno je 8 armádních sborů, tedy polovina říše, neboť všech armádních sborů je 16. 

Mobilisace týká se zemí sousedících s Balkánem a kromě toho zasahuje celé Čechy. Armádní 

sbory mobilisovány jsou tyto: 3., 4., 7., 8., 9., 13., 15. a 16. tedy svoláni jsou záložníci do 37. 

roku v Čechách, Štýrsku, Korutanech, Krajině4, Přímoří, v Charvatsku, Dalmácii, Bosně, 

Hercegovině, středních a horních Uhrách (Budapešť, Temešvár). Kromě Poláků a Rusínů 

dotýká se mobilisace všech ostatních národů monarchie. Srbo-chorvaté a Slovinci jsou 

zmobilisováni všichni. 

 

Dojem v Třebíči 

Od soboty odpoledne pozorovati lze v Třebíči čilý zájem o události nynější a za každým 

krokem potkáváme se s debatujícími kroužky a obsah jejich řeči jest – válka. Bude či nebude? 

Není ani možno zde uvésti, jak bezmezná je fantasie lidská. - Vědomí vážnosti okamžiku 

pozorovati lze však všude. V sobotu odpoledne došedší sem zpráva telefonická o naprostém 

podrobení se Srbka ukázala se záhy klamnou a brzy večer došel telegram z Vídně o přerušení 

diplomatických styků se Srbskem. Po celou noc byly ulice živy a dav lidu tísnil se dlouho do 

noci hlavně před radnicí, kde se čile o válce rozmlouvalo a většinou „rozumovalo“. Ráno 

obklopovaly davy žluté plakáty, jež vybízely k odchodu do kasáren vojíny 14. pluku zeměbr. 

a upozorňovaly, že tratě železniční a mosty obsazeny budou hlídkami, které po prvním 

neposlechnutém varování budou hned stříleti. Ranní tábor lidu i odpolední slavnost sokolská 

v důsledku vážného okamžiku zakázány. Odpoledne došly nové zprávy o mobilisování 

dalších sborů a večer se těžiště zvědavosti přeneslo na nádraží, kde čekaly se zprávy nové od 

přijíždějících a s účasti doprovázeni byli odjíždějící záložníci. Na peron přístup dovolen 

jenom odjíždějícím. Obyvatelstvo vybízí se k zachování klidu v nynější vážné době 

k uvarování zbytečných poznámek v rozhovorech o nynějších událostech. Situace je vážná, 

ale maloměstské politisování ji nezmění.  

Není třeba také míti obav o peníze uložené v záložnách a veřejných ústavech. Jsou-li kde 

peníze jisty, pak je to jistě v záložnách a spořitelnách. 

 

Omezení železniční dopravy od 28. července 

Následkem částeční mobilisace bude doprava osobní i zavazadel na některých tratích 

zastavena po případě omezena. Obzvláště se oznamuje: 

a) pro dopravu osobní i dopravu zavazadel: doprava bude třetího dne mobilizačního úplně 

zastavena. Prvního a druhého dne mobilisace bude obstarána doprava civilních osob osobními 

vlaky válečného jízdního řádu, pokud pokud konají cestu v zájmu vojenském nebo veřejném  

a vykáží se u pokladny legitimací vydanou politickým úřadem opravňující k jedné cestě. 

Civilní doprava a zboží bude zastavena úplně. Toto nařízení platí v Čechách pro tyto tratě: 

Praha Františka Josefa nádraží Veselí - Mezimostí, Praha Františka Jos. nádraží Smíchov, 

Smíchov – Nusle - Vršovice, Smíchov - Plzeň, Veselí Mezimostí - Gmunt5, Vídeň - Gmunt, 

Vídeň východní nádraží - Marcheg, Vídeň východní nádraží – Brno – Praha - Podmokly. 

Toto nařízení vstoupí v platnost v noci z 28. na 29. července o 12. hod. v noci. 12. hod. bude 

civilní doprava osob a zboží zastaven.  

 

 

 

 

 

                                                           
4 Kraňsko. 
5 Gmünd. 



III. Vypovězení války jednotlivých států na vzájem 

 

Od počátku světové války bylo podáno vyhlášení válek a to: 

28. 7. 1914 Rakousko - Srbsku, 2. 8. 1914 Německo – Rusku. Dne 3. 8. 1914 Německo – 

Francii a Belgii. Dne 4. 8. 1914 Anglie – Německu. Dne 5. 8. 1914 Rakousko Uher. – Rusku. 

Dne 5. 8. 1914 Srbsko – Německu. Dne 7. 8. 1914 Čer. Hora – R. Uher. Dne 12. 8. 1914 

Francie – R.Uher. Dne 13. 8. 1914 Ang. – R. Uher. Dne 12. 8. 1914 Čer. Hora – Německu. 

Dne 23. 8. 1914 Japonsko – Německu. Dne 25. 8. 1914 R. Uh. – Japonsku. Dne 27. 8. 1914 

R. Uh. – Belgii. Dne 30. 10. 1914 Rusko – Turecku. Dne 5. 11. 1914 Anglie – Turecku. Dne 

7. 11. 1914 Belgie – Turecku. 

1915 

Dne 23. května Itálie – R. Uh. Dne 21. srpna Itálie – Turecku, 13. října Bulharsko – Srbsku. 

Dne 15. října Anglie Bulharsku, dne 16. října Francie – Bulharsku. 

1916 

Dne 9. února Německo – Portugalsku. Dne 14. února 1916 R. Uh. – Portugalsku. Dne 27. 

srpna Rumunsko – R. Uh. Dne 26. srpna Itálie – Německu. Dne 28. srpna Něm. – Rumunsku.  

Dne 29. srpna Turecko – Rumunsku. Dne 1. září Bulharsko – Rumunsku. 

 

 



 
 

VI6. Jména reků za vlasť padlých v boji proti nepříteli 

 

1.) Mejzlík František, truhlář č. 26 v Rudíkově 

2.) Švaříček František, svobodný syn rol. v Rudíkově 

3.) Nožička Jan, svobodný syn rol. v Rudíkově 

 

1939-1945 

 

Zákeřnou rukou německých okupantů zavražděni byli a za lepší budoucnost českého národa 

své životy obětovali tito rudíkovští občané: 

 

Bohuslav Milostný, říd. uč. v. v.7   Josef Nováček, 

Dr. Karel Milostný,     Břetislav Komínek, 

Alois Mikyska,     Bohumil Komínek, 

Antonín Novotný,     Josef Střecha, 

Leoš Braun,      Ladislav Střecha, 

Arnoštka Braunová,     Marie Střechová, 

Karel Braun. 

                                                           
6 Zápisy IV. Seznam všech vojínů dle obcí, čísel domu. a V. Naši zajatci. (Lístky od nich). nejsou dochovány. 
7 Řídící učitel ve výslužbě. 



 Bohuslav Milostný, říd. uč. v. v., který působil na zdejší škole od 1. IX. 1927 do 28. VI. 1939 

– zemřel v koncentračním táboře Nordhausen. MUDr. Karel Milostný, sekundární lékař byl 

popraven 8. září 1943 Berlin–Plötzense.  

Alois Mikysky byl zákeřně zastřelen asi ½ hodiny před naším osvobozením. 

Antonín Novotný byl popraven v Brně. Leoš Braun, Arnoštka Braunová, Josef Střecha, 

Ladislav Střecha, Marie Střechová a Karel Braun popraveni v Brně. 

Josef Nováček, Břetislav Komínek a Bohumil Komínek byli umučeni ve Velkém 

Meziříčí. 

 

 
 

 

VII. Jména vyznamenaných vojínů oproti nepříteli 

 

Dle Úř. Listu c. k. okr. hejtm., č. IIX, roku 1916, č. X. roku 1917 

1. Kubiš Antonín, pěšák z Vlčatína – Stří. medaile II. tř. 

2. Požár Alois, pěšák z Vlčatína – Bronz. medaili za statečnosť 



3. Střecha Frant., pěšák z Vlčatína – Bronz. medaili za stateč. 

4. Toufar Jan, myslivec z Vlčatína – Stř. medaili II. tř.  jako ad. 1) 

5. Střecha Alois, dragoun z Rudíkova – Bronz. medaili ze stateč. 

6. Kubiš František, svobodník z Vlč. – Stříbr. medaili II. tř. 

 

VIII.8 Co zažili ti, kteří zůstali doma. 

 

a) Requsice všeho druhu. Aby jeden neměl mnoho a druhý málo neb ničeho, bylo jako obilí, 

dobytek a to rekvírováno, čili státem zabaveno stejnoměrně na osobu děleno. Učitelstvo 

sepisovalo obilí (úrodu) na stojatě – pak dle výmlatu, dle toho (množství) musel dotýčný 

hospodář jisté množství odevzdati státu. Rozeznávali se osoby lehce a těžce pracující, těm 

dávány lístky nejen na mouku, ale i na cukr, kávu (lístky ty jsou uloženy na památku 

v archivu školním). 

b) Aby se mohly hraditi výdaje válečné, tu upisovány tak zvané „Válečné půjčky“ to 

umořitelné do 40 let a do 7 let. Bylo jich do dnešního dne 5. N.9 tuto poslední půjčku upsáno 

jen ve zdejší záložně 121 tisíc K10 od dospělých lidí. 1540 K od školních dítek školy zdejší. 

Též u c. k. poštov. úřadu v Rudík. upsáno přes 12.000 K. Mimo toho občané jak z R.11 

přiškolených obcí upsali obnosy ještě: V. Meziříčí, Trnavě, v Třebíči u záložen. spolku. 

c) Hotovení teplých oděvů školou. Zdejší škola sebrala větší obnosy od obyvatelů z vesnic a 

dítky škol. hotovily jako: kukle – nátepničky-ponožky též papírové podešve bot. Věci tyto 

byli dány buď a) vojínům z obcí přiškolených a ze zdejší aneb b) zaslány z domu vojínům 

v poli. Kdo co obdržel – podpisem potvrdil spr. školy, tento účty zaslal C. k. okr. škol. radě. 

Vysoká c. k. zem. škol. rada uznala práci zdejší školy což Svým Vys. Výnosem na jevo 

správě školy dala. Jakmile ale jevil se nedostatek jak ve vlně-bavlně i s papíru - upuštěno od 

zmíněných prací, nepracovaly části tepl. oděvu pro vojíny. 

d) Ceny všech plodin, výrobků – dobytka – látek – Kůže – cukru – Kávy – petroleje – vejce – 

tvarohu – másla – sádla – drůbeže atd. Jelikož žádány velice přemrštěné ceny za řečené 

výrobky, tu stát v zájmu lidskosti vydal ceny tak řečené maksimální čili směrné které se 

nesměly pod trestem (peněžitým i zavřením) přestoupiti. Měnily se dle doby a dle jakosti a 

vždy „Vyhláškami“ lid a změnách těch vyrozuměn byl. V obci pak řečeným „vybubnováním“ 

ještě vyhláškou k tomu! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Zápisy IX. Sbírka manifestů - provolání atd. a X. Čestné štítky. Dopisy z pole, polní lístky, trofeje z bojišť, 

pohled. fotogr. vojínů - krajin, památ. peníze, mince - vál. peníze atd. – nejsou dochovány.  
9 November – listopad. 
10 Korun. 
11 Rudíkovu. 



Pamětní kniha 
 

Školní rok 1917-1918 

 

Školní rok započat dne 17. září 1917 službami božími, po nichž konána konference 

učitelského sboru, valně již za války změněného a seslabeného. Sestával sbor učitelský pouze 

ze 4 členů a to: P. Josefa Kubína, jako katechety, zat.12 správce školy Leopolda Josefa 

Holánka, lit. učitelky Anny Novákové a učitelky ruč. prací Olgy Holánkové. 

 Ostatní členové Rudíkov opustili a to: Karel Florian, dosavadní řídící učitel, Ivana 

Slavíková liter. učitelka, dáni do pense na svou vlastní žádost, učitel Albín Benák pověřen 

správou školy v Tasově. 

Počet Dítek na počátku školního roku dle tříd: 

 

I. třída  chlap. 20 děvčat 16 celkem 36 

II. třída chlap. 37 děvčat 30 celkem  67 133 + 122 = 255 

III. třída chlap. 35 děvčat 32 celkem 67 

IV. třída chlap. 41 děvčat 44 celkem 85 

 

 Ve dnech 14. a 15. října konána sbírka ve prospěch vdov a sirotků po padlých 

vojínech; sebráno 80 K.  

Dne 3. listopadu 1917 oslaveny byly jmeniny J. V. císaře a krále Karla I. Dítky 

zúčastnily se se sborem učitelským slavnostních služeb božích, při kteréžto příležitosti 

oslaveno též vítězství rak. uh. armády na frontě italské, Gorice dostala se opět do rukou 

rakouských. 

 Dne 19. listopadu počal soupis veškerých zásob. Poněvadž zat. správce školy byl 

činným při soupise jako předseda a sl. učitelka Anna Nováková odejela téhož dne ku zkoušce 

učitelské způsobilosti nebylo v I. a II. třídě po 14 dní, v III. a IV. třídě po 22 dní vyučováno. 

 Dne 2. prosince konána způsobem na zdejší škole obvyklým 7. Dětský den. 

 V prosinci přinesly denní listy zprávu, že Rusko nabízí ústředním mocnostem příměří, 

aby mohlo býti zahájeno jednání o mír. Příměří přijato a v Brestu Litevském zahájeno jednáno 

o mír mezi Rakouskem, Německem, Bulharskem, Tureckem a Ruskem. Výsledek dosud 

neznám a nejistý. 

 Dne 6. ledna 1918 konán v Praze sjezd všech poslanců zemských a říšských koruny 

svatováclavské kde znovu prohlášeno, že národ český svorně trvá na státoprávním prohlášení 

ze dne 30. května 1917. Bohužel deklaraci tam přijatou censura nepropustila. Věc ta dostane 

se do parlamentu, který opět má býti svolán na den 22. ledna 1918. Deklarace na zakročení 

českých poslanců skutečně propuštěna!! 

 Leopold Holánek, zatímní správce školy. 

 Dekretem c. k. zemské školní rady ze dne 13. února 1918 č. 3477 ustanoven řídícím 

učitelem při zdejší škole Albín Mikunda, řídící učitel z Hor. Heřmanic. Nastoupil zde službu 

dne 1.dubna 1918. Tímto dnem začalo také na zdejší škole celodenní vyučování.  

 Koncem měsíce dubna 1918 povolán byl učitel p. Leopold Holánek, ke spolupůsobení 

při odebírání části zásob ponechaných samozásobitelům ku vlastní potřebě. Funkci tu zastával 

jen 4 dny.  

                                                           
12 Zatímní. 



 V téže době povolána učitelka sl. Anna Nováková ku spolupůsobení při předběžných 

pracích approvisačních13 u c. k. okresního hejtmanství ve Vel. Meziříčí. Práce tyto trvaly po 

10 dní. Po tu dobu učilo se v I. a II. tř. polodenně. 

Dne 1. května 1918 podal učitel p. Leop. Holánek žádost a dovolenou pro nemoc  

a 6. května přestal učiti. Dovolené dostalo se mu až do prázdnin.  

C. k. okresní školní rada přeložila sem zat. učitele z Rudy p. Ferd. Holíka, který zde 

nastoupil službu dne 14. 5. 1918.  

Dne 10. května 1918 počato se soupisem osetých ploch v místní obci Rudíkově, jimž 

pověřen říd. učitel Albín Mikunda. Jemu ku výpomoci přidělen p. Ferd. Holík. Soupis trval 

plných 6 týdnů a po tu dobu učilo se ve II. a III. tř. jen dopoledne. V posledních pak 14ti dnech 

se v těchto třídách vůbec nevyučovalo, aby soupis mohl být včas dokončen. 

Dnem 1. červnem 1918 zavedeny nové platební listiny pro výplatu učitelských platů.  

Dne 28. května 1918 vypsána VIII. rak. válečná půjčka. Mezi mládeží nebylo možno 

získati žádných upisovatelů. 

Dne 21. června 1918 začalo na zdejší škole opět pravidelné celodenní vyučování. 

Dne 27. června 1918 došly konsignace14 o nákup příspěv. za rok 1917 a v zálohách na 

drah. přídavek učitelstvu na rok 1918 povolených. 

C. k. zemská školní rada jmenovala výnosem za 20. června 1918 č. 13319 sl. Františku 

Dvořákovou, učitelku z Netína, definitivní učitelkou při zdejší škole a c. k. okresní školní rada 

ustanovila výnosem z 9. července 1918 č. 678 aby výše jmenovaná dne 1. září 1918 místo při 

zdejší škole nastoupila. 

Výpomocná učitelka sl. Anna Nováková jmenována zatimní učitelkou při obecné 

škola dívčí ve Vel. Meziříčí. Školní rok zakončen dne 15. července 1918 slavnými službami 

Božími.  

Dne 11. srpna 1918 vyplacena učitelstvu zdejšího sboru II. záloha na drahotní 

přídavek za rok 1918. 

Dne 19. srpna července 1918 začal soupis letoší15 úrody, jímž pověřen Albín Mikunda, 

řídící učitel v obci Rudíkově, Hroznatíně, Přeckově a Vlčatíně. 

Město na to dne 19. července srpna 1918 začalo s výmlatem na zkoušku všeho obilí 

v obcích výše uvedených.  

 

Školní rok 1918-1919 

 

Školní rok započat dne 16. září slavnými službami Božími. Na to konána konference 

učitelského sboru. 

Učitel pan Leopold Holánek podal žádost o prodloužení dovolené pro nemoc, jíž bylo 

zemskou školní radou vyhověno a dovolená prodloužena do 15. února 1919. Z té příčiny 

ponechán i na dále při zdejší škole učitel p. Ferdinand Holík. 

Počet dítek na počátku školního roku dle tříd byl tento: 

 

I. třída  chlapců 16  děvčat 19 celkem 35 

II. třída chlapců 40  děvčat 29 celkem 69 

III.a) třída chlapců 39  děvčat 30 celkem 69 

III.b) třída chlapců 36  děvčat 41 celkem 77 

       celkem 250 

                                                           
13 Zásobovacích (např. potravinami). 
14 Soupisy. 
15 Letošní. 



Řídící učitel Albín Mikunda pověřen okresním hejtmanstvím funkcí komisaře při 

vybírání bramborů na zkoušku a proto zavedeno bylo od 20. do 25. září polodenní vyučování. 

Vyučováno v I. a III.a) třídě dopoledne, ve II. a III.b) třídě odpoledne.  

Ve dnech 12. až 18. října 1918 uspořádána sbírka ve prospěch fondu pro vdovy  

a sirotky po padlých vojínech. Sebráno 161 K 60 h. Na obnos ten přispěly obce: 

Přeckov 43 K 

Rudíkov  59 K 10 h 

Hroznatín 15 K 50 h 

Oslavička  19 K 

Vlčatín  25 K. 

Na počátku prázdnin dáni do naší a okolních obcí vojáci ku výpomoci zdejší četnické 

stanici. Ubytováni byli ve škole ve III.b) třídě. Na začátku školního roku přestěhovali se k p. 

Jos. Sedláčkovi a dne 29. října opustili obec a odjeli do Jihlavy. Službou jejich bylo chrániti 

majetek rolníků doma i na poli, dohlíželi na nádraží, aby se nevyvážely potraviny překupníky 

a chudým lidem z Brna a okolí, jehož denně každým vlakem množství sem dojíždělo. Mimo 

to napomáhali vojáci při stíhání vojenských sběhů. 

Dne 29. října 1918 rozlétla se obcí a okolím zpráva, že uzavřen je mír. Nikdo však 

nedovedl dát vysvětlení co na tom pravdy, až odpoledne došlé noviny přinesly zprávu, že dne 

28. října 1918 podána zahraničním ministrem rakouským hrabětem Andrassym16 presidentu 

Vilsonovi17 nota, kterou přijímají se všechny jeho podmínky, zejména přiznává se 

Čechoslovákům a Jihoslovanům úplná samostatnost. Na základě toho převzal „Národní 

výbor“ vedení všech záležitostí v nově uznaném státě Československém. Zpráva tato bleskem 

rozlétla se celou obcí a skupiny lidí na návsi v radostném rozrušení rokovaly o veliké této 

události dějinné. Kostel, škola, pošta a některé domy ozdobily se prapory v barvách 

slovanských, mládež připjala si trikolory, pro něž vysláno několik poslů do Vel. Meziříčí  

a v neděli dne 3. listopadu odpoledne uspořádán byl průvod po obci. 

Dne 8. 11. nařízen národní svátek v celém okrese. V předvečer toho dne uspořádán 

učitelem p. Leopoldem Holánkem lampionový průvod s hudbou v čele. 

Dne 8. 11. ráno sešly se dítky ve škole a odtud s celým učitelským sborem odebraly se 

do kostela, kdež po slavných službách Božích zazpívána národní naše hymna „Kde domov 

můj“. Potom vrátily se do školy, kde třídní učitelé vysvětlili dětem způsobem jich věku 

přiměřeným přítomné události a vzpomněli bitvy Bělohorské a jejich následků. Na to bylo 

celý den prázdno.  

Členové učitelského sboru Albín Mikunda, správce školy, p. Ferd. Holík a slečna 

Frant. Dvořáková se třemi členy obecního výboru pány: Fr. Pažourkem, starostou Fr. Jašou  

a Fr. Peckou provedli osobně dům od domu sbírku ve prospěch fondu pro vdovy a sirotky po 

padlých legionářích českých, jíž sešlo se 309 K., které zaslány obec. představenstvem městské 

radě do Vel. Meziříčí.  

Dne 18. 11. 1918 zemřel dlouholetý předseda zdejší místní školní rady pan Jos. 

Sedláček.  

Dne 9. 12. 1918 pořádán osmý „Dětský den“ sebráno 57 K. 

Dne 11. 12. 1918 konána po mnoha letech okresní učit. porada při níž složilo veškeré 

učitelstvo okrem slib věrnosti republice československé. 

Dne 20. 12. 1918 oslaven příjezd pana presidenta T. G. Masaryka do vlasti. Školní 

budova ozdobena byla praporem v našich barvách. I s kostela a mnoha soukromých domů 

vlály prapory.  

V první hodině vyučování promluveno k dětem o životě a působení pana presidenta  

a zazpívána hymna „Kde domov můj“.  

                                                           
16 Gyula Andrássy starší. 
17 Woodrow Wilson. 



Zemské školní rada prodloužila dovolenou z příčin zdravotních p. Leopoldu 

Holánkovi do konce škol. roku. Na dobu této dovolené ustanoven sem výpomoc. učitelem 

Albín Mikunda ml., který dne 16. března 1919 službu nastoupil. Tímto dnem začalo 

pravidelné celodenní vyučování ve všech třídách. 

Dne 17. března 1919 oslaveny jmeniny pana presidenta T. G. Masaryka, jež připadly 

na 7. března 1919. Dítky sešli se ve III.a) třídě, kdež učit. sborem zvolený řečník p. Ferd. 

Holík promluvil o životě p. presidenta. Na to předneseny básně: II. třídou: Chaloupka 

(Sládek), Naše stromy (Rais), Mlýn (Sokolová); III.a) třídou: Mluva mateřská (Vl. Šťastný); 

III.b) třídou: Jsem Čech a Čeští hoši. Národní hymnou slavnost zakončena. 

Dne 1. května 1919 pořádána tu stromová slavnost školní i veřejná. V 9. hod. ráno 

sešli se v III.a) tř. žáci všech tříd, celý sbor učitelský a mnoho hostí z Rudíkova. Slavnost 

zahájena prosloven „City stromů“ od A. Sovy, předneseným Jašou Jos., žákem III.b) třídy. Na 

to promluvil správce školy o významu stromoví vůbec, o významu první této slavnosti v naší 

republice, při níž zasazena bude před školou lípa svobody, která bude památkou veliké 

dějinné doby, vzkříšení národa našeho z poroby třistaleté a sboření potupných okovů 

otrockých jež nám Čechům zdály se ukovány býti pro věčné časy. Pak přednesena Lam. 

Mikundou, žákem III.a) třídy báseň „Pod starou lípou“ od Boh. Kaminského. Na to zazpívána 

slovenská hymna „Nad Tatrou sa blýská…“ Pak seřadil se průvod před školou. V předu 

hudba, za ní družičky, hoši, děvčata a hosté. Za hlaholu pochodu odebral se průvod k domku 

č. 81 kde jsou byty pro učitele. Tam dostal, fábory ozdobený hoch III.b) třídy Karel Pažourek 

opentlenou lipku, již tři družičky na dlouhých stuhách držely a obklopen ostatními družičkami 

postavil se v čelo průvodu, který ubíral se zpět k místu kde lipka měla býti zasazena. Tam 

čekalo již množství obecenstva. Dítky seřaděny ve veliký kruh kolem jámy pro stromek 

připravené a za ně postavilo se obecenstvo. Uprostřed družičky držely na pentlích stromek  

a hoši K. Pažourek, A. Střecha, Fr. Večeřa, Al. Pažourek za vedení učitele p. Ferd. Holíka 

sázeli stromek. Hudba hrála při tom moravskou národní píseň Moravo, Moravo, Moravičko 

milá. Po zasazení stromku přednesen doslov od L. Grossmanové žákyní III.b) tř.  

A. Kotačkovou. Naší národní hymnou slavnost zakončena. Správce školy poděkoval všem 

přítomným za účast při slavnosti a prosil o ochranu právě zasazeného stromku.  

Dne 11. června 1919 vykonal visitaci zdejší školy slovutný Pán prof. Boleslav 

Dolejšek, okresní školní inspektor.  

Dne 15. června 1919 narukoval výpomocný učitel Albín Mikunda, byv telegraficky 

povolán. Okresní školní rada dala mu na zbývajících 14 dnů dovolenou. 

Školní rok zakončen dne 28. června 1919. Učitelským sborem zvolená řečnice slečna 

Fr. Dvořáková promluvila k dětem o životě mistra J. Husa a jeho upálení. Pak rozdány školní 

zprávy a dítky propuštěny domů. 

 

Školní rok 1919-1920 

 

Školní rok započat dne 16. září 1919. Ministerstvo školství a národní osvěty 

prodloužilo hlavní prázdniny o 14 dní, protože sklizeň úrody stálými dešti a studeným 

počasím značně se opozdila. 

Učitel p. Leopold Holánek nastoupil po skončené dovolené opět službu. 

Výpomocný učitel Albín Mikunda ustanoven zatimním učitelem v Hor. Heřmanicích.  

Během uplynulých prázdnin zvolena nová místní školní rada. Předsedou zvolen  

p. František Kotačka, rol. z Rudíkova č. 11, místopředsedou p. Václav Dobrovolný, rol. 

z Rudíkova č. 35, a členy páni: Alfred Pacal, rol. z Přeckova, Jan Doležal, rol. z Hroznatína  

a František Jaša, rol. z Vlčatína.  

 

 



Počet dítek na začátku školního roku dle tříd byl tento: 

I. třída  chlapců 16  děvčat 19 celkem = 35 dítek 

II. třída chlapců 37  děvčat 32 celkem = 69 dítek 

III.a) třída chlapců 32  děvčat 33 celkem = 65 dítek 

III.b) třída chlapců 28  děvčat 38 celkem = 66 dítek 

       celkem = 235 

 

V září 1919 vypsána státní půjčka. Učitelstvo vybídnuto, aby ze všech sil přičinilo se o 

zdar půjčky této. Členové našeho učit.  sboru uposlechli vybídnutí toho, chopili se chutě 

práce, leč s výsledkem pranepatrným. Občanstvo zdráhalo se půjčku upisovati, poukazujíc na 

to, že veliké obnosy uložilo ve válečných půjčkách a že nemá jistoty, bude-li mu co vráceno. 

Na mnohých místech činěny nám výčitky, že stejně jsme agitovali ve prospěch válečných 

půjček a tak lidi o peníze připravovali. Každé vysvětlení zůstalo marným a tak v celé obci 

upsáno na tuto půjčku toliko 4500 K. 

Dne 20. října 1919 pořádán „Devátý dětský den“. Sbírkou, ve všech třídách 

uspořádanou sešlo se 51 K 72 h, jež odevzdány starostovi obce, aby je se sbírkou obecní 

odeslal. 

Dne 28. října 1919 je dnem federálním. Oslaven školní slavností s proslovem 

zvoleného řečníka p. Leopolda Holánka. Pak provedena sbírka „Svobody“, jíž sešlo se 48 K 

48 h. Zaslány Národní jednotě a Českému srdci do Brna.  

O Vánočních svátcích uspořádána sbírka ve prospěch Masarykovi ligy proti 

tuberkulose. Sebráno 181 K 70 h.  

Od 1. ledna 1920 počalo se vypláceti učitelstvu služné podle říjnového zákona. 

Dne 7. března 1920 oslaveny sedmdesáté narozeniny pana presidenta T. G. Masaryka. 

Uspořádána školní slavnosť, při níž promluvil o životě a působení pana presidenta správce 

školy Albín Mikunda. Na to předneseny básně, vlastenecké písně a hymnami slavnost 

zakončena. Mládež dospělá oslavila rovněž tento den uspořádáním divadelního představení. 

V březnu vypsána 4 ½ 90 státní prémiová půjčka. Učitelstvo našeho sboru, konajíc  

i tentokráte svou vlasteneckou povinnost působit nejen příležitostně, ale i na valné hromadě 

zálož. spolku a dům od domu ku zdaru této půjčky, leč opět marně. Tytéž výmluvy a výčitky 

muselo přeslechnouti, jako při půjčce předešlé. Škola naše upsala celý svůj fond 100 K. 

Dne 12. dubna 1920 uspořádána stromová slavnost. Dítky poučeny ve škole  

o významu stromoví, načeš v průvodu odebraly se k rybníku na návsi, kdež vysazeny byla 

lípa. Slavnost zakončena zapěním hymen.  

O svátcích velikonočních uspořádána sbírka ve prospěch Českého srdce, jež vynesla 

36 K 50h. 

Ve dnech 22. - 29. května pořádána sbírka ve prospěch spolku pro léčbu a výchovu 

mrzáčků na Moravě. Vynesla 39 K 11 h. 

Na místo def. učitele při zdejší škole ustanoven zemskou školní radou p. František 

Vaněk, def. učitel ve Sklenném. Službu má nastoupiti koncem srpna 1920. 

Dne 20. června 1920 pořádáno, s povolením okresní školní rady, za řízení učitele  

p. Leopolda Holánka, dětské divadelní představení „Chytrý Honza a zlí Djafar“. Čistý výnos 

80 K dán správě školy na zakoupení knih pro chudé žáky. 

Školní rok zakončen 30. června 1920 školní slavností. Učitelským sborem zvolený 

řečník p. Ferd. Holík promluvil k dětem o životě a upálení mistra Jana Husa. Předneseny 

vhodné básně a hymnami slavnost zakončena. Na to rozdány školí zprávy a dítky domů 

propuštěny. 

 

 

 



Školní rok 1920-1921 

 

Školní rok započat dne 1. září 1920. Zatímní učitel p. Ferdinand Holík ustanoven 

počátkem tohoto škol. roku zatímním správce dvoutřídní školy ve Lhotkách. 

Definitivní zdejší učitelka Františka Dvořáková provdala se za Jar. Mejzlíka, říd. 

učitele v Hor. Heřmanicích a přeložena službou na tamní dvoutřídní školu.  

Na naši školu definitivně ustanovený učitel p. František Vaněk, který dosud působil ve 

Skelném, nastoupil zde 1. září t. r. službu. Na místo učitelky Frant. Dvořákové ustanovena 

sem zatímně učitelka Anna Nováková z Vel. Meziříčí, která zde rovněž 1. září t. r. službu 

nastoupila.  

Zatímní učitelce žen. ruč. prací pí. Olze Holánkové udělena okresní školní radou 

dovolená z příčin zdravotních do konce září 1920. Počet žáků tříd byl na počátku školního 

roku tento: 

I. třída  chlapců 16  děvčat 21 celkem = 37 dítek 

II. třída chlapců 36  děvčat 33 celkem = 69 dítek 

III.a) třída chlapců 37  děvčat 30 celkem = 67 dítek 

III.b) třída chlapců 33  děvčat 36 celkem = 69 dítek 

   122   120      244 242 

 

Rozdělení tříd: 

I. třídu převzal: Albín Mikunda, správce školy 

II. třídu převzala Anna Nováková 

III.a) třídu převzal Leopold Holánek 

III.b) třídu převzal František Vaněk 

 

 Počátkem tohoto školní roku zavedena nová trojdílná čítanka ve všech třídách. 

Dne 1. října 1920 nastoupila opět službu učitelka žen. ruč. prací Olga Holánková. 

Dne 21. října 1920 odešla z naší školy zat. učitelka Anna Nováková, byvši ustanovena 

zat. učitelkou při chlapecké škole obecné ve Vel. Meziříčí. Místo její suplováno, dle nařízení 

okresního školního výboru, až do 31. prosince 1920.  

28. říjen připadl na čtvrtek a proto oslaven dne 27. října odpoledne případnými 

promluvami třídních učitelů a zazpíváním obou hymen. 

 V předvečer 28. října uspořádán lampionový průvod obcí s místní hudbou v čele. 

Průvod zakončen u lípy „Svobody“ kdež o význam příštího dne promluvil krátce učitel p. 

Leop. Holánek. Ráno 28. října budíček 

 X. dětský den uspořádán letos ve dnech 27., 28. a 29. října. V naší škola provedena 

sbírka dne 27. října odpoledne. Výtěžek byl tento. 

I. tř.   14 K 32 h 

II. tř.   21 K 20 h 

III.a) tř.  30 K 

III.b) tř. 16 K 

Celkem  81 K 52 h.  

 

 Dne 15. listopadu 1920 oslavena památka 250tiletého výročí úmrtí J. A. Komenského. 

 Dítky sešly se o 9 hod. dopoledne ve III.a) třídě, kdež k nim promluvil o J. A. 

Komenském učitel p. Leopold Holánek. Po zazpívání obou hymen rozešly se dítky domů, 

poněvadž dáno bylo na ten den prázdno ministerstvem školství a národní osvěty. 

 Dne 1. ledna 1921 nastoupil zde službu, škole naší přidělený učitel p. Tomáš Dvořák, 

který v listopadu 1920 vrátil se ze Sibiře jako legionář podporučík. Po jeho nastoupení začalo 

opět pravidelné vyučování ve všech třídách.  



 Dnem 1. ledna 1921 začalo se vypláceti učitelstvu služné na základě propočítání 

služební doby.  

Dne 8. ledna 1921 uvolil učit. náš sbor dva zástupce do nové místní školní rady. 

Zvoleni: 

A. Mikunda, říd. uč. a uč. Leopold Holánek. 

O Vánočních svátcích provedly dítky školní sbírku ve prospěch Masarykovi ligy proti 

tuberkulose, jež vynesla 194 K 10 h. 

Počínajíc 16. únorem 1921 začalo sčítání lidu. V Rudíkově působil jako sčítací 

komisař Albín Mikunda, říd. učitel. Sčítání skončil dne 21. února 1921. V Hroznatíně  

a Přeckově byl sčítacím komisařem učitel p. Frant. Vaněk. Sčítání dokončil 19. února 1921. 

V Batouchovicích a Oslavičce byl sčítacím komisařem učitel p. Leop. Holánek. Skončil 

sčítání 19. února 1921. Ve Vlčatíně byl sčítacím komisařem p. Ferd. Špina revírník 

z Bažantnice. Skončil sčítání 18. února 1921. Počet obyvatelstva je tento:  

V Rudíkově 501, ubylo 30 lidí 

V Hroznatíně 

V Přeckově  

V Batouchovicích 

V Oslavičce. 

Dne 7. března 1921 oslaveny jmeniny pana presidenta promluvou k žactvu v každé 

třídě, přednesením básní a zapění obou hymen. 

Dne 13. března 1921 sehrály školní dítky s povolením okresního školního výboru, 

divadelní hru „Krakonoš“ jež se znamenitě vydařila. Čistý výnos 308 K 36 h věnován škole 

na zakoupení knih pro žákovskou knihovnu. 

V březnu 1921 zvolena nový místní školní rada. Skládá se z těchto členů: Václav 

Dobrovolný, rol. z Rudíkova, předseda Frant. Jaša rol. ve Vlčatíně, místopředseda, Frant. 

Večeřa, rol. v Hroznatíně, Ant. Brabec, domk. v Rudíkově, Albín Mikunda, říd. uč. a Leopold 

Holánek, učitel. 

Dne 1. května 1921 povolán učitel Tomáš Dvořák službou do Vel. Meziříčí. Od toho 

dne spojeny I. třída s III.b) třídou. 

V letnicích pořádána sbírka „Letnice mrzáčkům“ jež vynesla 49 K 60 h. 

Školní rok ukončen dne 28. června 1921. Třídní učitelé uspořádali ve svých třídách 

malou slavnost, při níž promluvili k dětem, jich věku přiměřené, řeči o životě a upálení mistra 

Jana Husa. Na to zazpívány obě hymny a po rozdání školních zpráv propuštěny dítky na 

prázdniny.   

Viděl dne 13. prosince 1921 prof. Boleslav Dolejšek, okresní školní inspektor. 

 

Školní rok 1921-1922 

 

Školní rok 1921-22 začal ve čtvrtek dne 1. září 1921 jak ministerstvo škol. a nár. osv. 

nařídilo. Počet dítek na počátku škol. roku dle tříd byl následující: 

1. třída  8 chlapců  14 děvč. = 22 

2. třída  32 chlapců  35 děvč. = 67 

3. třída  38 chlapců  31 děvč. = 69 

4. třída  35 chlapců  36 děvč. = 71 

  

Třídními učiteli byli: 

v 1. třídě (suplováno, ježto 1 uč. síla chyběla) 

ve 2. třídě Albín Mikunda, správce školy 

ve 3. třídě Leopold Holánek 

ve 4. třídě František Vaněk 



 Dne 14. září 1921 ustanovena na zdejší škole zat. učitelkou slečna Emilie Pavlíčková 

z Velkého Meziříčí. Převzala 16. září 1921 1. třídu. 

Místní škol. rada zdejší podala v prázdninách žádost za rozšíření naší trojtřídní školy 

se stálou pobočkou na školu čtyřtřídní.  

 Zemská školní rada vyhověla žádosti té výnosem ze dne 12. září 1921 č. 28.283  

a povolila přeměnu naší školy na školu čtyřtřídní od 1. září 1921, zrušivši zároveň dosavadní 

stálou pobočku. 

 Dne 1. října 1921 odešla zat. učitelka E. Pavlíčková do Zastávky, kdež ustanovena 

byla zat. učitelkou, proto v 1. třídě opět suplováno až do 9. ledna 1922. 

 28. říjen oslaven promluvami třídních učitelů a zapěním národ. hymen.   

Dne 29. října v XI. Dětský den, uspořádána škol. sbírka vynesla 53 Kč 84 h. 

Poněvadž se vrátil Karel Habsburk již podruhé do Maďarska a z návratu jeho hrozilo 

nebezpečí naší republice, nařízena u nás částečná mobilisace, počínaje 27. října 1921. Vojáci 

nastupovali s nadšením za zpěvu a doprovodu místní hudby jsouce si vědomi, že jde o blaho 

našeho mladého státu.  

Výnosem zem. škol. rady v Brně ze dne 16. 11. 1921 č. 42542 zavedeno ve škol. roce 

1921-22 vyučování českobratr. evangel. náboženství v obci Hroznatíně a to 1. hodinu za 14 

dní. 

Dne 13. prosince 1921 visitoval zdejší školu pan prof. Boh. Dolejšek, okres. škol. 

inspektor. Na jeho popud sešla se dne 18. prosince 1921 místní školní rada, aby pojednala 

s pozvanými zástupci přiškolených obcí, zástupci míst. školních rad a obec. představenstev 

z Hodova a Hor. Heřmanic, o zřízení měšťanské školy v Rudíkově. Během jednání vysloven 

jednomyslný souhlas se zřízením školy té, však s podmínkou, že nová budova školy nebude 

se stavěti, dokud se finance obcí nezlepší a staveb. materiál nezlaciní. Správce školy 

z Hodova p. B. Hodyc prohlásil, že je pro měšťanskou školu v Budišově do té doby, než bude 

postavena spojovací silnice z Rudíkova do Hodova. Ostatní hodovští byli pro Rudíkov. 

Zástupcové škol. obce Hor. Heřmanic souhlasili by s připojením Hor. Heřmanic k obvodu 

měšťanky v Rudíkově toliko v tom případě, když by nebyla naděje na zřízení měšťanské 

školy v Uhřínově. 

Rok 1921 byl neobyčejně suchý, jmenovitě jeho léto, zvláště pak podzim. Teplota 

letních bezoblačných dnů často dosahovala 40 oC. Úroda obilí byla však dosti dobrá, toliko 

píce a brambor bylo málo. Louky i na místech močálovitých vyprahly a zrezavěly úplně. 

Nedostatkem vody trpěla celá obec, zvláště její části zvané „Na chalupách“ a „Mršinec“. Ve 

většině domech přiváželi vodu z Farského a Klášterského neb Silničního rybníka. Vykopání 

studny s vydatným pramenem na obecní louce „Ve žlebě“ velmi prospělo horní části obce. 

Ovoce ze stromů suchem předčasně opadalo. 

I v době zimní bylo málo srážek, za to tuhé mrazy, při nichž i brambory ve sklepích 

mrzly. V této době uhynulo více kusů dobytka (hovězího) v obci i okolí na „zpečení knihy“ 

(=lidový název), což všeobecně přičítáno špatné podzimní pastvě, při níž dobytek polykal 

uschlou trávu s kořínky, mechem a hlínou, dále pak špatné vodě a špatné jakosti slámy, která 

byla přes zimu hlavním krmivem.  

Drahota koncem roku 1921 dosáhla snad svého vrcholu. Prodávalo se 1q žita až za 

400 Kč, 1q brambor až za 200 Kč, 1l mléka 3 Kč atd.  

Dne 9. ledna 1922 zavedeno v I. tř. a II. polodenní vyučování dle nařízení okres. škol. 

výboru. 

Třídy ty převzal p. Leopold Holánek. Třetí třídu převzal spr. školy Albín Mikunda.  

Dne 28. února 1922 onemocněla pí. Olga Holánková, ind. uč., záškrtem. Následkem 

toho nemohl ani její manžel p. Leop. Holánek učiti. Po provedené desinfekci jejich bytu začali 

oba dne 20. března 1922 opět vyučovati. Po dobu nemoci učilo se polodenně i ve 3. a 4. třídě. 



P. Leop. Holánek přidělen byl službou od 15. 4. 1922 okres. škol. výboru ve Vel. 

Meziříčí. I vyučovalo se znovu polodenně ve všech třídách. 

Od 1. 5. 1922 ustanovena tu učitelkou sl. Marie Robotková z Tasova a týž den 

nastoupila službu. Dosud vyučovala v Dol. Heřmanicích. Zde převzala polodenní vyučování I. 

a II. třídě. Ve III. a IV. třídě vyučováno zas celodenně. 

Dne 22. května 1922 náhle zemřel vnitřním vykrvácením správce zdejší školy pan 

Albín Mikunda. V sobotu 20. 5. 1922 ještě vyučoval. Jmenovaný narodil se 5. 12. 1866 ve 

Starči (mlýně) okrese třebíčském. Obecnou školu navštěvoval v rodišti a Třebíči, reálku 

v Telči v r. 1880-86. Zkoušku učitel. dospělosti vykonal 1888 v Hradci Králové, způsobilosti 

1890 v Soběslavi. Dráhu učitel. počal v Černé. V letech 1887-88 působil na zdejší škole jako 

výpomocný učitel. Pak učil v Pavlínově, nejdéle na škole v Hor. Heřmanicích. Svědomitým  

a váženým řídícím učitelem zdejší školy byl od 1. dubna 1918. Posledních 10 let trpěl nejvíce 

zduřením sleziny, která zavinila jeho předčasnou smrt. Oplakáván svoji rodinou pohřben jest 

za veliké účasti příbuzenstva, učitelstva, lesnictva, rolnictva atd. na místním hřbitově. 

Zatímní správou školy prověřen od 25. 5. 1922 def. uč. František Vaněk, který pak 

vyučuje až do konce škol. roku 3 a 4. třídu polodenně.   

 (Já) v minulém škol. roce súčastnily se školní dítky sbírání a ničení mnišky sos.18 za 

dozoru učitelů a hajných jak povoleno škol. úřady. Letos vypomáhaly při ničení housenčích 

hnízd hustým vápnem.  

 Škol. rok 1921-22 zakončen 28. června 1922.  

 Sucho r. 1922 jeví se katastrofálnější r. 1921. Země vyschla od loňska, hluboko 

promrzla, nepřijala při prvním jarním náhlém tání sněhu mnoho vláhy. Dlouho trvající zima 

zavinila pozdní setí. Což as na tři slabé přeháňky nepršelo od zimy do polovice července. 

Obilí proto předčasně zrálo, vlastně usychalo. I byla úroda jeho velice špatná. Ovsy ze značné 

části nevymetaly. Mnohý sklidil jich sotva na setí. Časté deště dostavivší se v druhé polovici 

července a srpnu mohly způsobiti toliko podrůstání ovsů a ječmenů a zlepšení okopávanin 

jakož i zachránění ovoce, které již bylo velmi ohroženo a zlepšení pastvy. Jetelů není. Sklizeň 

otav nebude valná. 

 

Školní rok 1922-23 

 

Školní rok započal 1. září 1922. V jednotlivých třídách zapsáno žactva: 

 

v 1. třídě  17 chlapců  12 děvčat = 29 

v 2. třídě  32 chlapců  35 děvčat = 67 

v 3. třídě  38 chlapců  30 děvčat = 68 

v 4. třídě  32 chlapců  31 děvčat = 63 

           227  

 

V 1. a 2. třídě začala vyučovati polodenně sl. Marie Plachetská z Vel. Meziříčí, která 

ustanovena zat. učitelkou zde počátkem škol. roku. V minulém škol. roce vyučovala ve Vídni. 

 Třídní učitelkou III. třídy je sl. Marie Robotková, IV. třídu převzal zat. správce šk. Fr. 

Vaněk. Katolickému náboženství vyučuje p. kons. r.19 Jos. Kubín, farář zde, čsl. evang. 

náboženství čsl. ev. far. v Hor. Vilémovicích Jarosl. Urbánek, tento ve výměře jako roku 

minulého. 

 Zákonem z 13. 7. 1922 č. 226 sl. z. a n. ruší se úlevy v docházce školní a zavádí se 

plná 8letá docházka. 

                                                           
18 Mniška Sosnová = Bekyně sosnová (Bekyně mniška). 
19 Konsistoriální rada. 



 Okres. škol. výb. výn. č. 2145 z 28. 9. 1922 ustanovil abiturienta real. ve Vel. 

Meziříčí, Jana Nechvátala výpomocným učitelem zde po čas potřeby. Jmenovaný přebírá 

vyučování ve 4. třídě, učitel F. Vaněk pak v třídě 1. i vyučuje se od 1. října ve všech třídách 

celodenně. 

 1. 12. 1922 nastoupil vyučování ve 4. třídě def. učitel zdejší školy p. Leopold Holánek, 

přidělený službou okres. škol. výboru. Výpomoc učitel p. Jan Nechvátal přeložen do Křovího.  

 Pro okopávaniny, které až do polovice července trpěly neobyčejným suchem, nastalo 

příznivé počasí. Nikdo se nenadál veliké úrody brambor, jaká pak následovala, vždyť když 

přišla vláha, žita již byla posečena. Cena 1q brambor klesla oproti roku (minulému) pod 1/10 

(16-18 Kč). Vinu ovšem na tom mělo zlepšení naší valuty (ceny peněz) - Kč na podzim  

r. 1921 ceněna za hranicemi Čsl. as 5 centinů švýcarských (předválečné haléře, přibližně) na 

podzim r. 1922 již ceněna 17 cent. Za 1q žita se platilo kol 100 Kč.  

Záložen. a spořitelní spolek zde daroval ze r. 1922 škole obnos 150 Kč ve prospěch 

chudého žactva, roku 1921 obnos 100 Kč. 

Z usedlostí č. u Nováčků obdržela škola staré kyvadlové hodiny. 

V tomto škol. roce pořízen nákladem míst. škol. rady věšák na nástěnné obrazy 

k vyučování, které učitelstvem a žactvem byly opatřeny lištami a závěsy. Umístěn je 

v kabinetě. 

Ve prospěch XII. Dětského dne sebráno mezi žactvem 66 Kč. 

20. února 1923 konána na škole smuteční slavnost u příležitosti tragického úmrtí 

jednoho z budovatelů a opěrných pilířů čsl. státu, finančníka ministra Dr. Al. Rašína. K žactvu 

promluvil zat. správce šk. 

Dne 25. února 1923 sehrály škol. dítky za výpomoci několika nedávno ze školy 

propuštěných svých spolužáků výpravnou hru o 8 obraz. „Děd vševěd“. Ke hře vypůjčeny 

kostimy od div. půjčovny „Šustr-Náchod“. Byly velmi pěkné. Za půjčení a dopravné 

zaplaceno 324 Kč. Hráno pro děti a dospělé zvlášť „u Jurů“ na nově pořízeném jevišti 

Národní jednoty, která v r. 1922 byla obnovena se sídlem „u Krulů“. Hrubý příjem činil 

795,90 Kč, čistý po zaplacení náhrady za zapůjč. jeviště Národ. jednotou 22,88 Kč. 

Do návrhu uč. žen. ruč. prací pí. O. Holánkové věnován z výtěžků divadel obnos 100 

Kč jako základ fondu na zakoupení šicího stroje pro škol. potřebu. Na fond přispěly 5 Kč 

žákyně Krulová Marie, Hladká Marie, Havlíčková Lud. a 1 Kč 80 h Bartuňková a 1 Kč 

Komínková A., Střechová Růž., Bartuňková L. a 80 h. Nestrašilová Bož. 

Za zemřelého zástupce učitelstva v míst. školní radě nastoupil def. uč. Fr. Vaněk, 

zvolený v doplňovací volbě dne 1. XII. 1922. 

Míst. škol. rada v Oslavici podala žádost za přeškolení hájenky v Oslavičce č. 22 

z které chodil hoch do školy oslavičské, poněvadž tam je mnohem blíže než do Rudíkova. 

Byvši žádána okres. šk. výb. o vyjádření usnesla se míst. škol. rada zde dne 20. XI. 1921 na 

souhlas s přeškolením jmenované. O tomto bylo pak jednáno u okres. šk. výb. dne  

3. XII. 1921 ve schůzi zdejší míst. š. rady dne 11. XII. 21, dále 26. XI. 22 a 11. III. 23, též u 

okres. šk. výb. dne 9. II. 23. Nabídka Rudíkova – ustoupení pozemků na straně k Oslavici od 

cesty Benedín-hájenka a v pokračování k hranicím osovským (v případě přeškolení) nebo 

placení roč. paušálu Oslavici v obnose 15 Kč pak 60 Kč nebyla touto přijata. Požadavek 

Oslavice – ustoupení pozemků až po silnici hodovskou (les), neb placení roč. paušálu 300 Kč 

byl přísluš. činiteli škol. obce Rudíkova zamítnut. Hájenka zůstává v škol. obv. rudíkovském. 

Výnos okr. šk. výb. z 19. 5. 1923, č. 1230 šk. udělena zdravot. dovolená učitelce sl. M. 

Plachetské. 

Zem. škol. rada výn. ze dne 30. dubna 1923 čís. 15351 jmenovala říd. učitele 

v Radostíně Rudolfa Divíška říd. učitelem zde. 

Ve dnech 6. a 7. června podnikl učitel sbor. zdejší školy výlet se 75 šk. dítkami 

k Macoše a jeskyním. Žáci i uč. sbor byli nadšeni krásami Kateřinské a Punkevní jeskyně a 



velkolepostí propasti. Při výletu tom prohlédnuto bylo Brno, jmenovitě jeho museum, hrad. 

Výprava zúčastnila se též představení v biografu Republika. Jízdu tunely si žáci obzvláště 

pochvalovali. Potřebný obnos na cestu bez snížené vstupenky do biogr. byl 15, leč děti měly 

„na přilepšenou“. Cukráři místy měli pilno. Sodovek a třešní padlo dosti výletu za oběť. 

Ředitelství pošt v Brně rozhodlo se obsaditi vedoucí místo zdejší pošty podúředníkem. 

Dosavadní pošt. úřednice pí. M. Vaňkova z čís. – měla býti dosazena na větší poštu. Zažádala 

však do pense. Poněvadž rudíkovská obec ač byla vyzvána, nezaopatřila zavčas nový byt pro 

poštu, byl pošt. úř. v Rudíkově zrušen a obvod jeho přidělen Budišovu. Když však se podařilo 

obci najíti prozat. místnost u Pecků č. – na žádost, osob aud. u řed. p. v Brně všech obcí 

obvodu bylo zrušení odvoláno a dosazen sem pošt. expedient p. Koza z Jihlavy. Minist. pošt 

v Praze z důvodů úsporných vyzvalo řed. p. v B. ke zrušení zdejší pošty a zřízení poštovny se 

širší působností. Proti tomu se obce důrazně ohradily písem. rozkladem jak u řed. pošť, tak u 

minister. Pošt. úřad v Rudíkově zřízen byl 1894. K obvodu jeho přísluší Rudíkov s denní 

donáškou, Přeckov, Hroznatín, Vlčatín, Batouchovice, Oslavička s Benedínem, (dvorem) 

myslivnou a hájenkou s donáškou 3x v týdnu.  

 

Školní rok 1923-24 

 

Školní rok 1923/24 počal v sobotu dne 1. září 1923. 

Na počátku školní roku bylo 101 chlapců a 111 děvčat školou povinných. Z těch 

navštěvovalo obec. školu v jiném škol. obvodu 2 chlapci 1 děvče, školu měšťanskou 2 chlapci 

1 děvče, vyšší školu 4 chlapci 2 děvčata a 1 chlapec byl slabomyslný, celkem 9 chlapců 4 

děvčata; zdejší školu tedy navštěvuje 92 chlapci a 107 děvčat = 199 

 

I. třídu navštěvuje 7 chl.  6 děvč.  = 13 

II. třídu navštěvuje 23 chl.  29 děvč. = 52 

III. třídu navštěvuje 33 chl.  37 děvč. = 70 

IV. třídu navštěvuje 29 chl.  35 děvč. = 64 

úhrnem 92 chl., 107 děvč. = 199 

 

Všichni žáci jsou národnosti české, dle náboženství 194 ř. kat. a 5 evang.  

Na poč. škol. roku působí:  

Frant. Vaněk, def. učitel jako zat. správce školy 

Leopold Holánek, def. učitel 

Marie Plachetská, def. učitelka bez ur. m. 

Marie Robotková, učitelka ženských ručních prací bez. ur. místa 

Josef Kubín, farář v Rudíkově jako katecheta náboženství řím. katol. 

Jarosl. Urban, farář ve Vilimovicích jako katecheta nábož. evang. 

Vyučování počalo dne 1. září 1923. Poněvadž učitelé Leopold Holánek a Olga 

Holánková obdrželi výnosem okr. škol. výboru ze dne 21. srpna 1923 č. 1995 škol. obdrželi 

dovolenou k návštěvě lidových kursu ve Vel. Meziříčí do 7. září a Marie Plachetská zdravotní 

dovolenou do konce listopadu 1923 výnosem zemské školní rady ze dne 31. srpna 1923 čís. 

40160 (int.20 okr. škol. výboru ze dne 5. září 1923 čís. 2183 šk.), bylo ve všech třídách 

vyučováno polodenně tak, že I. a II. tř. vyučoval Frant. Vaněk a III. a IV. Marie Robotková. 

Od 8. září převzal polodenní vyučování I. a II. tř. Frant. Vaněk, ve III. tř. Marie Robotková  

a ve IV. tř. Leopold Holánek. 

Počátkem škol. roku 1923/24 zavedeny byly nové učebné předměty a to: 

1) občanská nauka a výchova po 2 hod týdně v každé třídě 

                                                           
20 Intimát = sdělení vyššího úřadu nižšímu. 



2) ruční práce výchovné pro 1-3. šk. rok povinné pro chlapce i děvčata, pro 4-8 šk. rok 

povinné pouze pro chlapce po 2 hod týdně v každé třídě 

3) nauka o domácím hospodářství povinna pro 8 škol. rok děvčat 

4) tělocvik povinně i pro děvčata 

Aby se týdenní počet hodin příliš nezvýšil a žáci nebyli přetíženi, ubrány byly hodiny 

některých předmětů a to: 

v I. tř. 3 hod vyučovacímu jazyku 

v II. tř. 1 hod. vyuč. jazyku a 1 hod. psaní. 

ve III. tř. 1 hod reáliím,21 1 hod. kreslení a 1 hod. psaní. 

ve IV. tř. 1 hod. reáliím, 2 hod kreslení a 1 hod psaní 

takže týdenní počet hodin se zvýšil v I. třídě o 1 hod (z 19 na 20), ve II. tř. o 2 hod. (z 21 pro 

chlapce na 23, a z 23-24 pro děvčata na 25-26) ve III. tř. o 1 hod pro chlapce (ze 26 na 27, 

děvčata 28), ve IV. tř. o 2 hod pro děvčata 8. škol. roku (ze 29 na 31) 

Dne 25. září 1923 vykonal visitaci zdejší školy okresní školní inspektor pan profesor 

Boleslav Dolejšek. 

V měs. září konány byly volby obecního zastupitelstva. Podány byly dvě kandidátní 

listiny: strany pokrokové a lidové (klerikální). Strana pokroková obdržela 8 mandátů a lidová 

7. Za starostu zvolen jednohlasně z pokrokové strany (volen i lidovci) František Pažourek, 

rolník č. 7. Strana pokroková sdružena ze strany republikánské, živnostenské a domovinářů. 

Volba provedena byla v I. tř. zdejší školy. 

 XIII. dětsky den povolen byl zemskou politickou správou mor. výnosem ze dne 7. září 

1923 č. 102699/VI. Na základě výnosu zemské školní rady ze dne 26. září 1923 čís. 46145 

věnována byla 1 vyuč. hodina občanské nauky výkladu o významu sociální péče o mládež. 

Dle téhož výnosu a usnesení domácí učitelské porady dne 5. října provedly školní dítky 

sběracími archy sbírku ve prospěch sirotků v Rudíkově a přiškolených obcí Přeckově, 

Hroznatíně, Vlčatíně a Oslavičce. Sbírka vynesla 192 Kč 70 h. 

Poněvadž Rud. Divišek, říd. učitel v Radostíně vzdal se místa řídícího učitele zde, byla 

zemskou školní radou nařízeno nová presentace na toto místo ze zbylých kompetentů. O toto 

místo řídícího učitele podali žádost Rudolf Divišek říd. učitel v Radostíně, Fr. Štěpánek říd. 

učitel v Horních Borech, Karel Doležal říd. učitel v Tasově, Vincenc Doležal, spr. školy 

v Kadolci, Špaček F. správce školy v Hlubokém a Teodor Pelikán správce školy 

v Kamenném. Poslední žadatel před novou presentací žádost odvolal. Okresní školní výbor 

presentoval na místo toto nejstaršího ze zbylých kompetentů Fr. Štěpánka. Zemskýá školní 

rada presentaci schválila a jmenovala Fr. Štěpánka řídícím učitelem v Rudíkově výnosem ze 

dne 8. října 1923 čís. 48080. 

Jmenovaný nastoupil službu zde dne 1. listopadu 1923. 

Narodil se 26. února 1866 v Mikulovicích, okr. Pardubice. Obecnou školu navštěvoval 

ve svém rodišti, pak reálné a vyšší gymnasium v Chrudimi do r. 1887. Po absolvování 

gymnasia byl výpomocným učitelem v Heřmani, okr. chotěbořský ½, a pak přešel na okres 

zdejší a působil jako výpomocný učitel v Heřmanově 1 ½ roku. Po vykonané doplňovací 

zkoušce dospělosti v r. 1889 v Hradci Králové jmenován byl zatímním podučitelem ve 

Skleném a odbyv zkoušku učitelské způsobilosti v Praze v r. 1891, působil tamtéž jako 

definitivní učitel celkem 4 ½ roku. Na to byl jmenován učitelem ve Zbraslavi, kde působil 8 

½ roku, pak správce školy v Ořechově po 4 roky a řídícím učitelem v Horních Borech, kde 

působil 17 let.  

Od 1. listopadu počalo opět pravidelné vyučování I. tř. převzal říd. učitel Fr. Štěpánek, 

II. tř. učitel Fr. Vaněk.  
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Poněvadž zdravotní stav Marie Plachetské se nezlepšil, prodloužila jí dovolenou 

zemská školní rada výnosem ze dne 30. listopadu 1923 čís. 59750 (intimát okr. škol. výboru 

ze dne 6. prosince 1923 čís. 3249512 do 31. března 1924 a výnosem zemské škol. rady ze dne 

3. dubna 1924 čís. 16568 (int. okr. škol. výboru ze dne 9. dubna 1924 čís. 1121) opětovně 

prodloužena dovolená do konce škol. roku. 

Řídící učitel pro nemoc (rýma a kašel) nevyučoval 27/2 odp, 29/2, od 3/3 do 6/3, od 

14/3 do 23/3. Vyučování zařízena tak, že částečně bylo v I. a II. tř. suplováno, částečně obě 

třídy byly vyučovány společně. 

Od 1. května ustanovena na zdejší poštu smluvní expedientkou sl. Marie Jurová. Pošta 

přestěhována od Pechů k Jurům. Zároveň zrušen výpomocný posel, který dosud roznášel 

poštu po Rudíkově, takže nyní jest pouze jediný posel pro Rudíkov i ostatní obce. Dosavadní 

expedient Koza vrátil se zase do Jihlavi, kamž byl i přesazen venkovský listonoš Studýnka. 

Na jeho místo dosazen zdejší příslušník Václav Pažourek. 

Dřívější založení Orla vyvolalo v pokrokové mládeži snahu založiti Sokola, k němuž 

hned dobrovolně přihlásilo se 17 cvičících členů a přes 20 dorostenců. Sbírkami v Rudíkově a 

okolních osadách umožněno bylo nově založenému spolku zakoupiti si hrazdu, na níž pilně a 

s chutí dvakrát týdně večer po celodenní práci cvičí. Na posilnění sokolské myšlénky 

pořádáno bylo v Rudíkově * na zahradě starosty Fr. Pažourka veřejné cvičení, jehož se 

súčastnili sokolské jednoty z Vel. Meziříčí, Budišova a Trnavy *dne 27. července 1924. 

V měsíci květnu pořádán byl ve Velkém Meziříčí vždy v neděli dopoledne a ve čtvrtek 

celý den (celkem 40 hodin) kurs ručních prací výchovných ze předsednictví okres. škol. 

inspektora p. profesora Boleslava Dolejška. Docentem byl kolega z měšťanské školy J. 

Hiršberk. Kursu tohoto se súčastnili správce školy Fr. Štěpánek a učitelka Marie Robotková. 

Ministerstvo školství a nár. osvěty povolilo výnosem ze dne 24. ledna 1924 č. 

141509/23-1 peněžité sbírky pro výchovu mrzáčků v Králově Poli (int. okr. škol. výboru ze 

dne 29/4.1924 č. 1260 šk.). Na základě tohoto povolení provedena ve všech třídách sbírka, 

která vynesla 108 Kč 80 h. 

Během tohoto škol. roku postoupili do vyšších platebních tříd: 

Holánek Leopold do IX 3 od 1. dubna 1924 

Plachetská Marie do XI 3 od 1. prosince 1923 

Robotková Marie do XI 2 do 1. října 1923 

během roku přibylo odjinud 3 chl, 5 děvč. 

přestěhovalo se jinam 5 chl, 8 děvč 

propouštěcí vysvědčení obdrželo 15 chl, 15 děvč 

z nichž jedna (Zahálková Emilie) byla výnosem předčasně propuštěna ve smyslu výnosu 

ministerstva školství a národní osvěty ze dne 27. března 1923 čísl. 31.525-I výnosem okr. 

škol. rady ze dne 23. července 1924 č. 2066. Zbývá tedy koncem škol. roku 84 chlapci a 93 

děvčata školou povinných. Z těch chodí v jiném škol. obvodě 2 chl 1 děvče, na škole měšť. 

2chlapci a ve vyšší škole 1 chl. a 2 děvč. Zbývá školou navštěvujících 79 chl a 90 děvč.  

Školní rok 1923/24 zakončen byl dne 28. června 1924 rozdáním školních zpráv. 

Viděl dne 26. září 1924 Boleslav Dolejšek, okresní školní inspektor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Školní rok 1924-1925 

 

Školní 1924/25 počal v pondělí dne 1. září 1924 pravidelným vyučováním. 

Ve škol. roce 1924/25 jest povinno choditi do školy 94 chlapci a 106 děvčat = 200 

Z těch navštěvují: 

a) obecnou školu v Oslavici    2 chl. 1 děv = 3 

    obecnou školu ve Vel. Meziříčí   2 chl.   = 2 

b) měšť. školu ve Vel. Meziříčí   7 chl. 3 děvč = 10 

c) reálku ve Vel. Meziříčí    1 chl 3 děv = 4 

úhrnem  12 chl. 7 děvč = 19 

 

 Zbývá tedy školu navštěvujících 82 chlapci a 99 děvčat = 181 

Všichni žáci jsou národnosti české, z nich 176 žáků náboženství řím. katol a 5 žáků 

nábož. čs. bratr. evang. 

 

I. třída  11 chlapců  13 děvčat  = 24 

II. třída 21 chlapců  19 děvčat  = 40 

III. třída 24 chlapců  33 děvčat  = 57 

IV. třída 26 chlapců  34 děvčat  = 60 

úhrnem 82 chpalci  99 děvčat  = 181 

 

Ve škol. roce 1924/25 učili: 

Frant. Štěpánek říd. uč. v I. třídě 

Leop. Holánek, def. uč. ve II. třídě 

Marie Plachetská, def. uč. ve III. třídě 

Jan Nechvátal, zat. uč. ve IV. třídě 

Olga Holánková def, uč. žen. ruč. prací bez určení místa učila ve II.-IV. tř. ženským ručním 

pracím a v osmém škol. roce nauce o dom. hospodářství. Mimo to učí také na trojtřídní škole 

v Hodově. Jan Nechvátal ustanoven byl na zdejší škole zatimním učitelem výnosem okr. škol. 

výboru ze dne 28. srpna 1924 čís. 2566 šk. na místo def. uč. Frant. Vaňka, který dnem 1. září 

1924 nastoupil místo jako správce jednotřídní školy obecné v Okřešicích, okres Třebíč. 

Jan Nechvátal narodil se dne 23. června 1903 ve Velkém Meziříčí. Obecnou školu 

navštěvoval v Krásněvsi, pak realku ve Velkém Meziříčí. Po soukromé přípravě vykonal 

doplňovací zkoušku v Příboře (datum vysvědčení 19. června 1923 č. 93). Vyučoval jako 

výpomocný učitel v Rudíkově 2 měs, ve Křoví 4 měs, v Katově 5 měs, ve Březí 1 měs, 

v Oslavici 11 měs. a od 1. září 1924 jako zatímní na zdejší škole.  

Dne 26. září 1924 visitoval zdejší školu okresní školní inspektor profesor Boleslav 

Dolejšek. 

Dne 15. října 1924 zemřel raněn byv mrtvicí profesor tělocviku Jan Máchal. Týž byl 

náčelníkem sokolské župy plukovníka Švece a I. místonáčelníkem Č. O. S.22 Učitelský 

Věstník ze dne 4. listop 1924 o něm píše: Odešel nejlepší učitel na záp. Moravě, zesnul náhle, 

raněn byv mozkovou mrtvicí Jan Máchal, zemský inspektor tělocviku. Máchal byl znám 

všemi učiteli na celé Moravě, neboť v Třebíči byl také učitelem do té doby, doku po složení 

zkoušek z tělocviku pro střední školy (1894) nestal se prof. tělocviku na gymnasiu v Třebíči. 

Sám se učitelem vždy cítil a byl jím tělem a duší. To zajisté vědí a dovedou oceniti ti učitelé, 

kteří jej poznali na tělovýchovných kursích, jež pořádal po celé Moravě. Na nich se všichni 

obdivovali talentu vychovatelskému, jeho metodám, jeho radostnému vyu způsobu při 

vyučování, ale nejvíce se klaněli jeho nadšení a lásce, s nimiž vše poctivě a obětavě bez 
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nároků na zisk konal. Kursy jeho byly příslovečné jadrností, vtipem vpravdě sokolským při 

stálé a neúnavné práci. A kursů tech bylo mnoho a nebyly krátké. Působil však nejvíce vlivem 

své osoby, která obsahovala vlastnosti vůdcovské. Ten, kdo dlel v jeho společnosti, ten, kdo 

byl mu svěřen, bezděčně cítil hloubku ducha Máchalova, důslednost a opravdovost ve všem 

počínání, měl úctu před postavou Máchalovou. Stalo se proto, že z Třebíče odvycházeli do 

světa lidé celí, kteří byli pevné a nezdolné povahy, lidé nadšení při práci pro národ, vycházeli 

žáci Máchalovi, kteří dovedli ideu přeměnit v čin. Tím Máchal objevuje se nedoceněným 

učitelem. Vychovalť nám Syrového, Švece, Weignera a mnohé jiné. A Švec a Syrový to byli, 

které vedl duch sokolský, duch Máchalův do Ruska, aby tam spolutvořili legie. 

S učitelstvem žil stále, neboť při své sokolské práci se opíral nejvíce o učitelstvo  

(i Švec byl učitelem v Třebíči). Znal také umění učitelovo při výchově žactva a proto se 

zasazoval všude, aby vedení žactva v Sokole svěřeno bylo jen učitelům.  

Máchal může nazván býti ideálním učitelem, neboť on to také byl, který vléval 

každému sebevědomí, touhu po vzdělání, ale také vytrvalost s nadšením. 

Pohřeb jeho se konal dne 18. října o 16 hod odpoledne ze Sokolovny na nádraží. Za 

zdejší sbor se súčastnili pohřbu Fr. Štěpánek a Leop. Holánek. 

Dne 29. října věnovalo učitelstvo jednu hodinu výkladu o významu sociální péče o 

mládež pro náš národ a poukázalo na činnost zemské a okresních péčí o mládež u nás. Dále 

upozornilo škol. mládež na sbírku pro „Dětský den“. Žáci IV třídy vykonali sbírku 

v Rudíkově a přiškolených obcí a vybrali 192 Kč 20 h. 

Dne 25. listopadu súčastnili se dítky 2 až 8 škol. roku ve Vel. Meziříčí promítání filmu 

proti tuberkulose. 

Do místní školní rady zvoleni jsou učitelským sborem jako zástupci školy:  

Fr. Štěpánek a Leop. Holánek. 

Jako zástupce obcí jsou zvoleni: 

Václav Dobrovolný, rolník v Rudíkově, 

Petr Nožička, domkař v Rudíkově 

 Šoukal, rolník ve Vlčatíně 

  Večeřa, rolník v Hroznatíně. 

Náhradníci: 

Josef Mikyska, zedn. mistr v Rudíkově 

 Dopita, rolník v Rudíkově 

Dne 15. února byla místní škol. rada ustavena o zvoleni předsedou Václav Dobrovolný 

a místopředsedou Fr. Štěpánek za přítomnosti zástupce okr. škol. výboru p. p. Šlapala 

zatímního řídícího učitele v Oslavici, který zároveň vzal do slibu všechny členy vyjma 

Dopity, který tou dobou byl na operaci v Třebíči. 

Zemská školní rada povolila výnosem ze dne 18. září 1924 č. 50.749 hospitovati na 

zdejší škole abiturientu realky Bedř. Kalářovi.  

   Marie Plachetská pro nemoc krku nevyučovala 28 a 29 listop, pak od 16 ledna do  

9 února. V její třídě bylo v úterý a v pátek suplováno. V ostatní dni byla I. a II. tř. spojeny a tř. 

učitel I. tř. učil ve III. třídě. 

 Fr. Štěpánek pro kašel a rýmu neučil od 13. do 16. května. Třídy I a II spojeny.  

Olga Holánková neučila od 4 ledna do 15 března. Byla v nemocnici Třebíčské 

operována. Ručním pracím po tu dobu nebylo vyučováno.  

 Jan Nechvátal měl 3 října dovolenou. Byl kmotrem při biřmování. 30. března měl 

dovolenou. Byl u odvodu. 

 Leop. Holánek měl 13. ledna dovolenou. Jel pro svou paní do Třebíče, aby ji přivezl 

domů z nemocnice. 

Škol. dítky v 7. a 14, roce svého věku byly přeočkovány obvodním lékařem 

z Budišova dne 20. dubna. Prohlídka očkovanců byla dne 27. dubna. 



Dne 28. září vzpomenuto v každé třídě rozvinutí praporu České Družiny. 

Dne 11. října bylo oslavenou 500leté výročí smrti Jana Žižky, v každé třídě zvlášť 

způsobem přiměřeným věku té které třídy. 

Dne 27. října oslaveno šesté výročí naší samostatnosti ve třídách. 

Dne 7. března oslaveny jmeniny a narozeniny presidenta Masaryka. Každý učitel ve 

své třídě promluvil k dětem o životě a působení presidentově. Prapor byl vyvěšel od 12 hod. 

dne 6 března do 8 března od 8 hod. ráno dle výnosu pres.23 ministerstva škol. a nár. osvěty ze 

dne 25. února 1925 č. 1859. Koncepty projevů uloženy jsou ve škol. archivu. 

Žactvo 6-8 škol. roku poděleno spiskem „T. G. Masaryk“, který škole v dostatečném 

množství obdržela zdarma od okr. škol. výboru.  

V měs. červnu věnována byla jedna hodina občanské nauky poučení žactva a vzbuzení 

zájmu dětí o život a osud svým zmrzačelých druhů. Že hodiny této bylo náležitě využito 

vyplývá z toho, že dítky sami beze vší pobídky vybrali mezi sebou 

v I a II tř.  20 Kč 25 h 

ve III tř.  17 Kč 46 h 

ve IV tř.  26 Kč 

úhrnem  63 Kč 71 h, kterýžto obnos byl dne 17. června zaslán slož. listem ústavu pro 

mrzáčky v Králově Poli.  

 Výnosem okr. škol. výboru ze dne 24/5 1925 č. 1367 šk. ustanoven byl zdejší zat. 

učitel Jan Nechvátal, zat. učitelem a správcem školy v Horních Heřmanicích, kteréžto místo 

nastoupil dne 26. května 1925. Následkem toho zařízeno vyučování na zdejší škole tím 

způsobem, že I a II tř. spojeny v jednu a vyučuje v ní tř. uč. I tř. Fr. Štěpánek a IV třídu 

převzal tř. učitel II třídy Leopold Holánek. 

Dne 1. července t. r.24 přestaly berní úřady vypláceti služné učitelům. Tím dnem 

počínajíc bude prováděti platbu všeho učitelstva účetní odbor zem. politické správy odd. VI 

v Brně, prostřednictvím poštovního úřadu šekového v Praze. Správa školy vyhotoví jeden 

platební seznam pouze co se týče jmén učitelstva a zašle vždy nejdéle do 1. dne výplatě 

předcházejícího měsíce. 

Do III tř. přibyl Kratochvil Josef a odešli po 8 leté návštěvě 1 chl. a 1 děvče. 

Ze IV tř. odešli do služby 1 chl 2 děvč. a po osmileté návštěvě 10 chl a 10 děvčat. 

Zbývá tedy na konci roku školu navštěvujících: 

v I tř.  11 chl  13 děvč  = 24  

ve II tř.  21 chl  19 děvč  = 40  

ve III tř.  24 chl  32 děvč  = 56 

ve IV tř.  15 chl  22 děvč  = 37 

úhrnem 71 chl  86 děvč  = 157 

 

 Školní rok zakončen byl dle výnosu minist. školství a nár. osvěty ze dne 16. května 

1925 čís. 58566-II-25 již dne 27. června. V ten den rozdány škol. zprávy; žáci poučeni jak se 

mají chovat o prázdninách a zapěny národní hymny. 

 Sčítání lidu v r. 1921: 

Rudíkov: 98 domů, 501 lidí (240 mužů, 261 žen), 499 národ. českosl., 2 nár. židovské, 498 

římskokat., 1 evang, 2 israel 

Přeckov 31 domů, 140 lidí (66 mužů, 74 žen) všichni národ. českosl. a nábož. řím. kat. 

Hroznatín 33 domy, 208 lidí (97 mužů, 111 žen), všichni národ. českosl., 179 řím. kat., 29 

evang. 

Vlčatín 37 domů, 224 lidí (106 mužů, 118 žen) všichni národ. českosl. a nábož. říms. katol. 

Oslavička 23 domy, 178 lidí (82 mužů, 96 žen) všichni národ. českosl. a nábož. řím. katol. 
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Batouchovice 15 domů, 99 lidí (52 mužů, 47 žen), 98 národ českosl., 1 jiné, 95 řím. kat.,  

4 evang. 

 Výnosem ministerstva škol. a národ. osvěty nařízen byl soupis všeho žactva na konci 

škol. roku ve dne 27. června až 1.července a výsledek dle tříd a škol. roků oznámiti místní 

školní radě a okr. škol. výboru ihned po skončení zápisu.  

 

Zapsáno bylo: 
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Školní rok Součet 

1 2 3 4 5 6 7 8 odd. třídy 

I 1 11  9 1 1      30 30 

 19 18 1       

II 1 9   8 1      21 34 

 12  12       

 2 6    3 2  1   13 

 7   5 2     

III 1 17     13 2 1 1  31 52 

 14    9 2 3   

2 7      4 2 1  21 

 14     8 5 1  

IV 1 14       13 1  32 68 

 18      14 2 2 

2 14        9 5 36 

 22       11 11 

součet  78 106 27 22 10 26 16 39 26 18 184 184 

  184 184   

 

V Rudíkově, dne 3. července 1925, Fr. Štěpánek, správce školy 

Viděl dne 16. dubna 1926, Boleslav Dolejšek, okresní školní inspektor 

 

Školní rok 1925/26 

 

Školní rok začal v úterý dne 1. září 1925 pravidelným vyučováním. 

Ve škol. roce 1925/26 jest povinno choditi do školy 89 chlapců a 109 děvčat = 198 

Z těch navštěvují: 

1) obec. školu ve Vel. Meziříčí  4 chl.  = 4 

2) měšť. školu ve Vel. Meziříčí  7 chl. 5 děvč = 12 

3) reálku ve Vel. Meziříčí   3 chl. 2 děvč = 5 

celkem   14 chl 7 děvč = 21 

Zbývá školu navštěvujících 75 chl. 102 děvč. = 177 

Všichni jsou žáci národnosti české, z nich jest 173 nábož. řím. kat. 4 českobr. evang. 

I. tř.  9 chl  19 děvč  = 28 

II. tř.  16 chl  18 děvč  = 34 

III. tř.  25 chl  29 děvč  = 54 

IV. tř.  25 chl  36 děvč  = 61 

úhrnem 75 chl  102 děvč  = 177 

 

 



Na počátku roku učili: 

I tř. Frant. Štěpánek, říd. učitel 

II tř. Marie Plachetská, def. učitelka 

III tř. Leop. Holánek, def. učitel 

IV tř. Jan Nechvátal, zat. učitel, který koncem měsíce září byl sproštěn vyučování, poněvadž 

1. říjnem nastoupil 18 měsíční vojenskou službu u dělostř. pluku v Jihlavě. Na jeho místo 

ustanoven byl výnosem okr. škol. výboru ze dne 21. září 1925 č. 1658 šk. Cyr. Charváta 

výpom. učit. zastupujícím, který převzal IV třídu. 

Dne 7. listop. pořádán byl jednodenní a ve dnech 13-15. května třídenní kurs tělesné 

výchovy ve Vel. Meziříčí. Obou kursů se súčastnili Marie Plachetská a Cyr. Charvát. 

Dne 15. listopadu konaly se volby do národního shromáždění a do senátu. Pro 

Rudíkov byl jmenován zástupce pol. úřadu Fr. Štěpánek a pro Hroznatín Leop. Holánek. 

Do poslanecké sněmovny v Rudíkově obdrželi: Soc. demokr. 2 hl (0,5%), živnost. 12 

hl (3,2%), strana práce 4hl (1,1%), domk. malorol. 21 hl. (5,7%), komun. 6 (1,6 %), nár. 

demokr. 22 (6%), čs. social. 10 (2,7%), republ. 132 (35,7%), lidová 159 (43%), židovská 2 

(0,5%). 

Do senátu: čs. agrární 1 hl (0,3%), soc. demokr. 2 (0,6%), živnost 12 (3,7%), str. práce 

7 (2,2,%), komun. 5 (1,5%), nár. demokr 11 (3,4%), čs social 7 (2,2%), republ. 132 (42%), 

lidová 135 (42,8%), Bund der landwirt 3 (0,9%). 

Spořitelní spolek v Rudíkově daroval škole 150 Kč. 

Obvodní lékař přeočkoval žáky 7mi a 14tileté ve dnech 19 dubna a 26 dubna. 

Den výročí naší samostatnosti oslaven jako v letech minulých důstojným způsobem 

v každé třídě zvláště dne 27. října. 

Dne 6. března oslaveny jmeniny a narozeniny presidenta T. G. Masaryka. Každý učitel 

ve své třídě promluvil přiměřeným způsobem o životě a působení jeho.  

Dne 27. března vzpomenuto naroze J.A. Komenského v den jeho narozenin a 

promluveno o významu a důležitosti čs. Červeného kříže.  

Dne 16. dubna visitoval zdejší školu okr. inspektor profesor Boleslav Dolejšek. 

Dne 26. května vzpomenuto v občanské nauce Fr. Palackého. 

Při dětském dnu vybraly školní dítky v Rudíkově a přiškolených obcích obnos 175 Kč 

30 h. 

Na pomník presidenta Masaryka vybraly dítky mezi sebou 45 Kč 60 h. 

Zemské správě pro léčbu mrzáčků v Králově Poli sebráno 47 Kč 60 h.  

Dne 17ho června súčastnili se celý sbor učitelský slavnostní schůze pořádané jednotami 

učitelskými velkomeziříčskou a velkobyteškou na rozloučenou s panem okr. školním 

inspektorem, který na vlastní žádost byl koncem škol. roku 1925/26 sproštěn úřadu. 

Dne 23. června byl výlet celé školy do Vel. Meziříčí. Žáci prohlédli si město, továrnu 

a museum p. Sáblíka, tiskárnu p. Šaška a elektrárnu p. Jelínka. Po prohlídce zámeckého parku 

prohlédli si i školu Světlou, kdy byli na konec pohoštěni čajem, buchtami a cukrovím.  

Národní shromáždění usneslo se dne 246 června 1926 na novém požitkovém zákoně 

s platností od 1. ledna 1926. Číslo zák. a nař. 103. 

Dne 8. července vyplaceny byly učitelstvu zálohy na nové platy za dobu od 1. ledna do 

31. srpna a obdrželi: Fr. Štěpánek 1400 Kč, Leop. Holánek 270 Kč, M. Plachetská 1300 Kč, 

Ol. Holánková 3100 Kč. 

Během roku přišlo odjinud: 

do I. tř.   1 děvče  = 1 

do II. tř.   1 děvče  = 1 

do IV. tř.  1 chl.  4 děvčata  = 5 

celkem  1 chl a 6 děvčat  = 7 

 



Odešli: 

ze III tř.  1 chl.  1 děvč  = 2 (po 8 leté návštěvě škol) 

ze IV. tř. 8 chl.  15 děvč = 23 (z nich 6 chla 14 děvč po 8 leté návštěvě škol)      

celkem  9 chl.  16 děvč. 

 

Propouštěcí vysvědčení obdrželi po 8mileté návštěvě školní 7 chlapců a 15 děvčat 

Koncem roku zůstal školu navštěvujících dítek: 

I. tř.  9 chl  20 děvč  = 29 

II. tř.  16 chl  19 děvč  = 35 

III. tř.  24 chl  28 děvč  = 52 

IV. tř.  18 chl  25 děvč  = 43 

Celkem 67 chl  92 děvč  = 159 

 

Postoupí:     Nepostoupí: 

I. tř. 7 chl 18 děvč = 25 = 86,4 % 2 chl 2 děvč  = 4 =13,8 % 

II. tř. 14 chl 18 děvč = 32 = 91,4 % 2 chl 1 děvč = 3 = 8,6 % 

III. tř. 24 chl 28 děvč = 52 = 100 % ----------------------------- 

IV. tř. 18 chl 24 děvč = 42 = 97,7 %  1 děvč = 1= 2,3 %  

 63 chl 88 děvč = 151 = 95 % 4 chl 4 děvč = 8 = 5 % 

 

Celková návštěva činí 91,3 %, oml.25 8,1 %, neoml. 0,5 %. V měs květnu a částečně 

v červnu byla většina dítek nemocna na osýpky.  

Školní rok byl zakončen v sobotu dne 26. června.  

František Štěpánek, říd. učitel 

 

Školní rok 1926/27 

 

Školní rok 1926-27 začal ve středu dne 1. září 1926. Žáci byli rozděleni do tříd a 

oddělení. 

Počátkem šk. r. bylo zapsáno 89 chlapců a 105 děvčat. 

Z nich navštěvuje: 

a) obecnou školu ve Vel. Meziříčí  4 chl.  

b) měšťanskou školu ve V. Meziříčí  7 chl. 4 děvčata 

c) reálku ve V. Meziříčí   3 chl. 1 děvčata 

celkem  14 chl. 5 děvčata  

chodí tudíž do naší školy 75 chlapců a 100 děvčat = 175. Všichni jsou národnosti české. 

Rozděleni jsou dle tříd. 

I. tř.  11 chlap . 11 děv  = 22 

II. tř.  16 chlap.  31 děv  = 47 

III. tř.  25 chlap.  22 děv  = 47 

IV. tř.  23 chlap.  36 děv  = 59 

  75 chlap.  100 děv = 175 

 

P. dosavadní řídící Fr. Štěpánek byl dán na svoji žádost do pense. Nejprve dostal 

dovolenou a pak výnosem zem. šk. rady ze dne 23. září 1926 č. 36.508 byl dán od 1. října 

1926 na trvalý odpočinek. Učitelský sbor rozloučil se s ním srdečně, neboť ztratil v něm 

dobrého a laskavého představeného. 

                                                           
25 Omluveno. 



Zatímní správou školy pověřen byl nejstarší učitel na škole, Leopold Holánek a 

zároveň uč. I tř.  

sl. učitelka M. Plachetská učila  II. tř. 

sl. učitelka A. Bartošová učila  III. tř.  

a p. učitel C. Charvát učil   IV. tř.  

Žen. ruč. pracím a dom. naukám vyučuje dosavádní učitelka Olga Holánková. 

Praktickému vaření vyučuje se na škole 2 hod jednou za 14 dní. 

Při „Dětském dni“, o jehož významu promluvilo učitelstvo ve třídách, vybráno bylo 

230 Kč a odeslány svému určení. 

Oslava výročí dne naší samostatnosti. Děti shromáždily se ve IV. třídě, kde k nim 

promluvila učitelka sl. A. Bartošová o významu dne. Potom šli učitelé s dětmi průvodem na 

hřbitov k pomníku padlých vojínů. Děti nesly praporky ve státních barvách a položili věnec 

k pomníku. Doslovem správce školy L. Holánka a zazpíváním stat. hymen slavnost skončena. 

Od 14. února do 3. března řádila mezi žactvem chřipka tolik, že bylo nařízeno okr. pol. 

správou ve Vel. Meziříčí zavření a desinfekování školy. Výnos však došel pozdě tak, že byla 

škola zavřena pouze od 28. února do 3. března - po dobu umývání.   

4. března, v polední přestávce chtěli se klouzat na tajícím již ledě, přes zákaz  

a varování tř. učitelky, žáci z II. tř. Stanislav Kubiš a František Pacal. Led se však prolomil  

a hoši začali nebezpečně tonouti. Byli zachráněni rolníkem Janem Jašou č. 6 z Rudíkova, 

který pro ně do vody skočil, a ačkoli mu voda sahala až po krk, hochy na pevný led vyhodil.  

Sedmdesátésedmé narozeniny p. presidenta oslaveny důstojným způsobem 1. hodinu 

vyučovací ve třídách. Těl. pobočka „Sokola“ v Rudíkově s místní osvět. komisí uspořádaly 

srdečnou oslavu v neděli dne 6. III. tělocvičnou besídkou, která se vydařila a všeobecně se 

líbila. 

 

11. května v noci přišel tuhý mráz 4o, takže obilí i stromy v květu byly poškozeny.  

Dne 27. května 1927 byla vykonána Národním shromážděním volba presidenta 

republiky. Byl opět zvolen 274mi hlasy dosavadní president T. G. Masaryk. 

 

Při Dětském dnu sebráno 230 Kč 

Pro mrzáčky v Králově Poli sebráno 31 Kč. 

 

Žáci zdejší školy byli dne 20. listopadu 1926 návštěvou ve zvěřinci Kludského 

v Třebíči. Bylo jich tam 115 a konali cestu tam i zpět pěšky. 

Dne 22. června 1927 konána celodenní vycházka do Balinského údolí a do Balin, kde 

byl prohlédnut válcový mlýn p. Doležala.  

Dekretem zem. šk. rady mor. čís. 19007 ze dne 30. dubna 1927 (výnos okr. šk. výboru 

ve Vel. Meziříčí ze dne 18. V. 1927, čís. 1026 šk.) ustanoven definitivním řídícím učitelem 

při zdejší škole B. Milostný z Černé. 

Dne 15. června 1927 zúčastnili se všichni členové učit. sboru zdejší školy neúřední 

okresní učitelské konference ve Vel. Meziříčí. Učiteli L. Holánkovi, členu zdejšího učit. 

sboru, byl přidělen referát o učebnicích při okr. konferenci. 

 

Počet dětí na konci ško. roku 

I. třída  11 chlapců 11 děvčat = 22 

II. třída 16 chlapců 30 děvčat = 46  75 + 96 = 171 

III. třída 24 chlapců 20 děvčat = 44 

IV. třída 24 chlapců 35 děvčat = 59 

 

 



Školní rok ukončen dne 28. června 1927 vzpomínkou na M. J. Husa, zapěním nár. 

hymen a rozdáním škol. zpráv. 

Leopold Josef Holánek 

zatímní řídící učitel 

 

Školní rok 1927-1928 

 

Školní rok 1927/28 započal dne 2./9. 27, jelikož 1./9. byl federální26 den. 

Zem. šk. radou ze dne 30./4.27, č. 19007 (int. okr. šk, výboru z 18./5.27 č. 1026 šk.) 

ustanoven byl říd. uč. Bohuslav Milostný z Černé řídícím učitelem na zdejší škole. Nastoupil 

1/9 1927. 

Zat. uč. Cyril Charvát přesazen byl okr. šk. výborem (25./8. 27, č. 1714 šk.) ze zdejší 

školy do Horních Heřmanic. 

Jest tedy nynější sbor uč. následující: 

def. uč. Marie Plachetská, která učí I. tř. 

říd. uč. Boh. Milostný, učí II. tř. 

def. učka Aloisie Bartošová učí III. tř. 

def. uč. Leopold Holánek učí IV tř.  

def. uč. Olga Holánková vyučuje žen. ruč. pr. a dom. naukám.  

Na počátku škol. roku 1927/28 zapsáno bylo 

v I. tř.  21 chl.  a 11 děv.  = 32 žáků 

v II. tř.  17 chl.  a 31 děv.  = 45 žáků 

v III. tř. 14 chl.  a 17 děv.  = 31 žáků 

v IV. tř. 25 chl.  a 35 děv.  = 60 žáků 

  77 chl.  a 91 děv.  = 168 žáků celkem. 

 

Národní náš svátek oslaven byl na zdejší škole ve středu (26.10.) tím způsobem, že 

třídní učitelé svým žákům přiměřeným způsobem jejich chápavosti vysvětlili význam 28. 

října. Téhož dne šli děti průvodem na zdejší hřbitov k pomníku padlých vojínů na nějž 

položily věnec. Od časného rána do pozdních hodin večerních vlála nad školou státní vlajka.  

-Večer pro dospělé uspořádána byla oslava národ. svátku v hostinci u Jůrů, když promluvil 

k shromážděným občanům spr. školy na théma: „Vzpomínka na 28. říjen 1918“. Hudební 

kroužek řízený uč. Holánkem, zahrál národní hymny a směs národ. písní a i jiná čísla hudební.  

Vysvědčení za II. čtvrtletí rozdány byly v poslední hodině vyučovací v úterý dne  

31. ledna 1928. 

 Prázdniny pololetní byly dle výnosu mšano27 ze dne 12./7. 1925 č. 68636-I 1. a  

2. února. 

Svátek pana presidenta – 78. narozeniny –  oslaven byl v každé třídě zvlášť. Třídní 

učitelé promluvili k žákům přiměřeným způsobem jejich chápavosti o životě, působení  

a významu p. presidenta. Ke konci zapěny národní hymny. 

Na budově školní vyvěšena byla státní vlajka. 

V neděli, dne 27. května sehrána byla školními dětmi pohádka od Kňouska „Ubrousku, prostři 

se, beránku otřes se, hůlky z kabely!“ Nacvičena byla uč. Marii Plachetskou, kteráž 

s nevšední ochotou sestrojila beránka a jiné ke hře hic potřebné rekvisity. Vzdávám jí i na 

tomto místě srdečný dík! Při divadle vypomáhali i ostatní učitelé (Holánek, Bartošová, 

Milostný). Hra byla provedena bezvadně a velmi se líbila (dětem samozřejmě) i dospělým, 

kteří nešetřili pochvalou. Sehrána byla dvakrát; jednou jako gener. zkouška, což bylo hlavně 

pro děti, podruhé v neděli pro dospělé. Ze školních dětí tentokráte hráli: Dolinek Frant. 

                                                           
26 Prázdninový, volný. 
27 Ministerstvo školství a národní osvěty. 



(Jirku), Večeřa Ludvík (Martina), Jaša Jaroslav (Honzu), Pažourek Václav (otec), Trnková 

Františka (matka), Večeřa Josef (žid), Pacal Jaroslav (Všudebyl), Matoušková Františka 

(hostinská). 

 

Vybráno bylo:     Zaplaceno bylo:  

z gen. zkoušky  82,20 Kč   paruky   8 Kč 

v neděli od dospěl.  176,60 Kč   klobásy   4 Kč 

od p. ř. uč. Štěpánka  10 Kč    Ludvíku maskování  10 Kč 

dodatečně od 1 žáka  1 Kč    Václavu od postavení  

celkem   269,80 Kč  a odklízení jeviště 20 Kč 

Nováčkovi za výpomoc 4 Kč 

46 Kč 

 

pořenos   46 Kč     Příjem 269,80 Kč 

Dle účtů p. Kruly  17,80 Kč    Vydání 85,80 Kč 

autorské právo  22 Kč     zbývá 184 Kč 

celkem vydání  85,80 Kč 

 

Viděl dne 30. května 1928 Josef Vlček, okr. šk. insp. 

Dne 30. května visitoval zdejší školu pan okr. inspektor prof. Jos. Vlček; Dle visitační 

zprávy, která později došla, byl úplně spokojen. Prospěch všech velmi dobrý. 

Školní rok 1927./28. ukončen byl dne 27. června (jelikož 28. června byl feriální den) 

zápěním národních hymen a rozdáním vysvědčení. Též žáci napomenuti byli, by se 

v prázdninách slušně jako školáci chovali. 

Zájezd p. presidenta do Vel. Meziříčí 17./6 28. 

 

Radostný svátek měl náš okres dne 17. června 1928, kdy milovaný náš pan president 

jel přes Velké Meziříčí. V neděli, ve jmenovaný den, přijel od Křižanova. Celé naše město 

bylo ve svátečním hávu. Na podzámčí přivítala jej malebná skupina Sokolů stojící na 

Zámecké skále. Na náměstí, před radnicí, byla ozdobená tribuna, na níž velkomeziříčský 

zpěvácký spolek „Hlahol“ zapěl pozdravný sbor a u níž pana presidenta přivítali zástupci 

města i okresu, škol, úřadů a legionářů. Po té prošel náš Osvoboditel špalírem utvořeným 

z jedné strany od školních dítek, studentů a Světlušek, s druhé z obecenstva. Několik 

významných osob, které mu byly vlád. radou p. Králem představeny, oslovil a krátce s nimi 

hovořil. Potom byl mu podán Světluškami čaj se zákusky. Sokolovna na náměstí byla 

ozdobena a před vchodem byla na zvláštně utvořených schodech skupina představující 

sokolskou rodinu. Konečně před reálkou byla sokolská skupina třetí. 

Celkem se zdržel p. president ve Vel. Meziříčí asi hodinu a odjel se svoji snětou 

směrem k Býteši. 

Ze školy rudíkovské súčastnilo se jeho přivítání celý sbor učitelský a 120 škol. dětí. 

Občanů asi 60, což bylo poměrně málo. Proč, nechci zde zapisovati. Ze Sokola rudíkovského 

všichni. Tehdy nejlépe se poznalo, kdo má tohoto, snad nejvzácnějšího muže celé Evropy, rád 

opravdu. Dítky ze všech škol měli praporky, s kterými mávaly a volaly z upřímných svých 

srdíček „Nazdar“ a „Sláva“! 

Na všech účastnících - ať velkých či malých – bylo pozorovati skutečně zvláštní 

povznešenou náladu a dlouho se o události té mluvilo.28 

 

 

                                                           
28 Celý tento zápis o návštěvě T. G. Masaryka byl původně v zadní části kroniky. Pro lepší orientaci byl vložen 

na konec textu příslušného školního roku. 



Školní rok 1928-1929 

 

 Nový školní rok započat byl dne 1. září 1928. 

 Celkový počet žáků byl  

v I. tř.   14 chl.  16 děv.  = 30 ž. 

v II. tř.  30 chl.  21 děv.  = 51 ž. 

v III. tř. 18 chl.  29 děv.  = 47 ž.  

v IV tř.  16 chl.  20 děv.  = 36 ž. 

celkem  78 chl.  86 děv.  = 164 ž. 

 

Změn v uč. sboru nebylo. 

Vyučuje v I. tř. učka Marie Plachetská, v II. tr. spr. školy Boh. Milostný, ve III. tř. 

učka Al. Bartošová, ve IV. tř. Leop. Holánek. 

V sobotu odpoledne, dne 13. října súčastnili se 4 členové uč. sboru (Milostný, 

Holánek, Holánková a Plachetská) pohřbu kolegyně ind. uč. Bubnové ve Vel. Meziříčí. 

Dle výnosu presidia min. šk. a národ. osvěty uloženo správám škol, aby v neděli,  

28. října oslaven byl na školách národ. svátek (výnos 5./10. 28 č.5398/28). 

Výnosem zem. šk. rady ze dne 16./10. 28, č. 47232 nařízeno, by školní oslavy  

28. října nebyly pořádány v čas bohoslužeb, (jelikož 28 říjen připadá na neděli,) aby děti tedy 

mohly se súčastniti bohoslužeb. 

Dle výnosu okr. šk. výboru ze dne 23./10. 28, č. 2538 souhlasí min. škol. a nár. osvěty, 

aby školní slavnosti uspořádány byly již v sobotu 27. října v prvých hodinách vyučovacích, 

načež ostatní hod. vyuč. odpadnou. 

Následkem toho školní oslava 28. října na zdejší škole byla v sobotu 27./10. o ½ 9 

hod. ráno, při níž byly recitovány žáky vhodné básně, potom byla oslavná přednáška člena uč. 

sboru (uč. A. Bartošové) a posléze zapěna pana presidenta zamilovaná píseň „Teče voda“ a 

národní hymny. Od 12 hod. pol. 27./10. do 8 h ráno 29./10. vlála na škole státní vlajka. 

Týž den by popud „Osvětové místní komise“ pod protektorátem obec. rady večer v  

7 hod. uspořádán byl lampionový průvod osadou (od Mikyskových) s hudbou, jehož se 

súčastnily šk. dítky se svými učiteli, někteří členové obec. zastup., hasičský sbor a ostatní 

občané. Okna, kudy se průvod obíral, byla osvětlena. 

Za zvuku hudby a za vyzvánění na kostelní věži šlo se ke hřbitovu a tam po krátkém 

proslovu (říd. uč. Milostného) položen byl věnec na pomník padlých. Odtud se šlo na vrch 

„Poklonek“, kdež zapálena byla oslavná hranice a zazpívány národní hymny. 

Pro nepříznivé počasí (velký vítr) projektovaná přednáška u hranice byla v hostinci p. 

Kruly; přednášel p. vikář českobr. církve Závodský. Procitěná a výborná jeho řeč líbila se 

přítomným jak obsahem, tak přednesem. Po přednášce byl koncert asi do 12 hod. noční. 

V neděli, 28. října ráno uspořádán byl budíček a dopoledne mezi ranní a velkou mši 

zahráli naší hudebníci několik veselých skladeb. 

Večer v hostinci p. Jury sehráno bylo místními ochotníky div. předst. Hrany od 

Fingala, které se přítomným líbilo. Režisérem byl spr. školy. Po divadle byla do 12 hod. 

nočních veselice. Kdo súčastnil se celých našich radostných oslav, jistě nelitoval. 

K tomu na věčnou paměť podotýkám, že někteří čle hasiči, patřící ke klerikální straně, 

a několik děvčat z téže strany od oslavné hranice, ještě před zapěním národ. hymen, odešli; 

byli svedeni mladíky kler. strany Večeřou a Jašou.  

Za starého Rakouska před hymnou „Zachovej nám, Hospodine“ odejíti by si jistě 

netroufali a když, byli by zavřeni. 

Všeobecně toto bylo odsuzováno. Za příčinu si vzali, že „prý bude přednášeti vikář 

evang. církve“. 



Dne 24. listopadu 1928 zemřel neočekávaně člen uč. sboru na zdejší škole. P. Jos. 

Kubín. (V pátek ještě vzkázal, že nepřijde vyučovati a v sobotu, byl o 2 hod. odp. mrtev.) 

Pohřeb konán dne 27./11., jehož se súčastnili všichni členové našeho uč. sboru s dětmi. Na 

škole vlál po celý den smuteční prapor.  

Dne 30. listopadu t. r. doprovodili všichni členové zdejšího sboru uč. na poslední cestu 

spr. školy v Hrbově Cyrila Křehlíka, kolegu velmi oblíbeného. Pohřeb konán v pátek 

odpoledne ve Velkém Meziříčí. 

Na místě zemřelého uř. nábož. nastoupil administrátor Jos. Melichar, rodák z Ostrova 

nad Oslavou. Začal vyuč. nábož. dne 4. prosince.  

Vyučtování z divadla „Hrany“ od Fingala, které pořádala „Místní osvět. komise“ 

v Rudíkově v den národního svátku, dne 28. října 1928 a jehož výtěžek darovala zdejší škole 

na zakoupení knih do žákovské knihovny. 

Režie: 

Celkem vybráno 496.10 Kč  Knížky 35 a porto objed. 1.50 36,50 

celkem vydání  393,10 Kč  Šminky    10 

zbytek   103 Kč   Kolky     9 

dle slož. lístku zakoupeno   paruky     15 

knih za   102 Kč   trikolora, rákos, drát   6,50 

a zbytek 1 Kč dána    režie 22,70 u Jurů a osvětlení 16,40 39,10 

do školních peněz    aut. práv 34,50, 2 dopiy 2,  

(koupeny napínáčky)    1 kor. list 0,50    37 

      hudba     240 

           393,10 

 

 Volby dne 2./12. 28 do okres. a zemského zastupitelstva v obci Rudíkově.29  

Divně si zahrává s námi zima letošího roku. – Od vánoc je třeskutá zima a nechce 

povoliti. Sněhových spoust. nepamatují zdejší občané. Mrazy – které byly podobné dle 

novinářských zpráv před 150 let – dostoupily snad vrcholu ve dnech 9. února až 15. února. 

Nemáme na škole okeního teploměru, bych přesně a každodenně mohl zaznamenávati; tedy 

činím tak jen dle údajů kol. Holánka, hostinsk. Kruly a Pražáka z nádraží. Mrazy největší byly 

9/2 – 28o cs, 10./2 – 29 o cs, 11./2 – 30 o cs; od 11./3 do 15./2. mráz kolísal mezi – 15 o cs až – 26 o 

cs (záznam dne 16./2.29) dne 21./2. – 20 o cs (nádraží)   

Jelikož knihy Bož. Němcové, které byly objednány z výtěžku divadla, nebyly 

upraveny pro školní četbu, odkoupil je kol. Holánek pro obec. knihovnu za obnos 102 Kč. Za 

obnos ten koupeny byly knihy jiné a to I až IV roč. Naše Praha za 48 Kč, o 6 knih rozličných 

z naklad. Havránek za 50,50 Kč; celkem včetně dodaího porta 99,50 Kč. Zbývající 2,50 Kč 

dány do škol. peněz. (Stvrzenky jsou pod. prot. a šk. penězích). 

Viděl dne 27. dubna 1929, Jos. Vlček, okres. šk. insp. 

Dne 27. dubna 1929 visitoval zdejší školu pan okr. insp. prof. Jos. Vlček. Závažného 

ničeho nevytýkal. Visitační zpráva pro jednotlivé uč. osoby dosud nedošla. 

Ve dnech 3. a 4. kvěťna súčastnil se celý uč. sbor samaritánského kursu ve Vel. 

Meziříčí. Učitelky M. Plachetská a Al. Bartošová podrobily se později zkouškám 

samaritánským s velmi dobrým prospěchem. Vyučovací zameškané hodiny byly nahrazeny. 

Školní rok 1928/29 ukončen byl dne 28. června rozdáním škol. zpráv, poučením 

žactva jak se chovati o prázdninách a zapěním národ. hymen.   

Ve čtvrtek, dne 4. července a v pondělí, dne 8. července byly velké bouřky spojené 

s krupobitím. Nejvíce postiženy byly obce Vídeň, Moštiště, Netín a Zhoř. V Rudíkově 

krupobití nebylo. Bouře ty byly snad po celých Čechách a Moravě a nadělaly ohromné škody. 

                                                           
29 Výsledky voleb byly původně v zadní části kroniky. Pro lepší orientaci byly vloženy na konec textu 

příslušného školního roku. 



Na ubohé sirotky vybralo se ve zdejší škole 34 Kč.25 h, kterýžto obnos byl 2. XI. 28 

zaslán slož. lístkem České zem. péči o mládež. Vybráno dle tříd: I. tř. – 8.05 Kč, II. tř – 6.30 

Kč, III. tř. - 9.20 Kč, IV tř. 10.70.30  

 

Při volbách do okr. zastup. volilo se v Rudíkově následovně: 

č. 1. Čsl. živnostenská obch. Strana  16 hlasů 

č. 2. republikánská str.   125 hlasů 

č. 3. Čsl. sociálně demokrat.   8 hlasů 

č. 4. Čsl. národně social.   23 hlasů 

č. 5. Čsl. domkařsko-malozeměď.  20 hlasů 

č. 6. Čsl. národní demokr.   4 hlasy 

č. 7. Komunistická    4 hlasy 

č. 8. čsl. strana lidová    151 hlasů 

celkem  351 hlasů 

 

Do zemského zastup. se volilo následovně: 

č. 1. deutschen christ. soc.    0 hlasů 

č. 2. sdružení katol. zeměd. a domk.   2 hlasy 

č. 3. národ. demokracie    4 hlasy 

č. 4. deutschen Gewerbepart.   0 hlasů 

č. 5. čsl. social. demokr.    5 hlasů 

č. 6. Bund der Landwirte    0 hlasů 

č. 7. Deutschen Arbeitsgemeinschaft  1 hlas 

č. 8. Deutschen socialdemokrat.   1 hlas. 

č. 9. republikánská a domovina   143 hlasů 

č. 10. polský svazek     0 hlasů 

č. 11. (německá, přímo vol. dodána)   – hlasů 

č. 12. komunistická     6 hlasů 

č. 13. čsl. lidová     150 hlasů 

č. 14. čsl. živnost-obchod.    16 hlasů 

č. 15. čsl. národně social.    25 hlasů 

č. 16. deutschen nacionalsocial.   0 hlasů 

celkem  353 hlasů 

 

Školní rok 1929-1930 

 

Nový školní rok započat byl dne 2. září (jelikož 1. září byla neděle). Zápis žáků 

vykonán dne 1. září 1929.  

Chodí v tomto školním roce do jednotlivých tříd: 

I. tř.   7 chl.  10 děv.  = 17 ž. vyučuje Al. Bartošová 

II. tř.  34 chl.  26 děv.  = 60 ž. vyučuje B. Milostný 

III. tř.  18 chl.  28 děv.  = 46 ž. vyučuje M. Plachetská  

IV tř.  18 chl.  16 děv.  = 34 ž. vyučuje L. Holánek 

  77 chl.  80 děv.  = 157 ž. jest na celé škole 

 

Změn v uč. sboru není. Jedině místo zemřelého uč. náboženství Jos. Kubína vyučuje 

nábož. def. ustanovený na zdejší faře děkan P. Ondřej Novák, který dříve působil v Tasově. 

Po prvé začal vyučovati po velikonocích, dne 9./4. 29. 

                                                           
30 Tento záznam byl původně v zadní části kroniky. Pro lepší orientaci byl vložen na konec textu příslušného 

školního roku. 



Svatováclavské tisíciletí oslaveno bylo na zdejší škole dne 27. září v poslední hodině 

vyučovací důstojným způsobem. Žákům vysvětlen význam sv. Václava přiměřeným 

způsobem k jejich chápavosti. 

Oslava 28. října byla uspořádaná dle výnosu presidia min. šk. a narod. osv. ze dne  

9. 10. 29 čís. 5555-29 již v sobotu dne 26. 10. v prvních hodinách vyučovacích ve IV tř. 

společně pro všechny žáky. Žáci přednesli vhodné básně k 28. říjnu se vztahující a o významu 

toho dne pro náš národ promluvila uč. Al. Bartošová. Pak zapěny byly státní hymny. Potom 

šly děti průvodem na hřbitov k pomníku padlým, kde byl položen věnec. Malou vzpomínku 

na padlé vojíny přednesl velmi pěkně Zedníček, žák prvé třídy: 

„My jsme vás, naši vojáci, neznali, ale o vás jme slyšeli, že jste museli v daleké cizině 

zemříti, abychom se my ve svobodné vlasti naroditi. Ctíme památku vaši a na vás 

vzpomínáme“.  

Zapěním nár. hym. slavnost skončena. 

Školní sbírka na XIX. Dětský den vynesla 48,10 Kč, kterýžto obnos byl dne 30. října 

zaslán „České zem. péči o mládež“ do Brna.  

Dne 27. října byly konány volby do posl. sněmovny a senátu, při nichž fungovali jako 

zástupcové dohlédacího úřadu B. Milostný (pro Rudíkov) L. Holánek (pro Hroznatín). 

Výsledek voleb (co se týká obce Rudíkova) jest v zadu knihy.31 

V pátek odpoledne, dne 22. listopadu, súčastnil se sbor uč. zdejší školy pohřbu říd. uč. 

v. v. Antonína Jelínka ve Vel. Meziříčí a B. Milostný, L. Holánek též i v Křižanově, kamž byl 

převesen.  

Dle výnosu MŠANO ze dne 11./12. 1929 č. 2213 prodlouženy byly vánoční prázdniny 

do 6. ledna 1930. 

Dne 27. ledna 1930 (v pondělí) byli žáci s uč. na pohřbu žáka III. tř. Františka 

Horkého z Vlčatína. Pohřeb skončen o ½ 10 hod., pak bylo pravid. vyučování. 

Dne 28./2. 30 bylo žákům vyš. stupně (III. a IV. tř.) vysvětleno a připomenuto desáté 

výročí čsl. ústavy.  

 

Osmdesáté narozeniny pana presidenta 

Oslava 80ti letých narozenin pana presidenta na naší škole byla uskutečněna dle 

stanoveného programu při měs. uč. konf. konané dne 3. února 1930. 

Ráno - 7. března 1930 - o 9té hodině (hodina dohodnuta s far. úřadem, jelikož v 8 hod. 

byly slavné služby boží) sešli se žáci všech tříd do IV. tř., která byla vyzdobena na přední 

stěně okrášleným obrazem pana presidenta. Přítomno bylo též několik dospělých osob. Pro 

větší počet by se v malé místnosti, přeplněné 150 žáky, sotva místo našlo. 

Slavnost začala zapěním zamilované písně pana presidenta „Teče voda, teče“. 

Následovala přednáška o p. prezidentovi člena uč. sboru Al. Bartošové, která končila přáním, 

by milovaný, starý tatíček náš, byl ještě hodně dlouho živ a zdráv. Jakýmsi navázáním na 

zakončení přednášky zapěna píseň „Tatíčku, starý náš“. Po té preveden výstup po 6 malých 

žáků „Odjezd malých gratulantů do Prahy“. 

Z příležitostných básní, které pěkně přednášeli starší žáci, zaznamenávám: 

„Tatíčkovi Masarykovi“ od Sedoňové-Novotné 

„K 7. březnu“ od Těsnohlídka 

„Přáníčko“ od Jožy Toncové-Metterové 

„Přání panu presidentovi“ od Těsnohlídka. 

Básně nacvičila se žáky učitelka M. Plachetská. Ke konci zapěny 2 sloky hymny „Kde domov 

můj?“ a dvě sloky „Nad Tatrou se blýská“. 

                                                           
31 Výsledky voleb byly původně v zadní části kroniky. Pro lepší orientaci byly vloženy na konec textu 

příslušného školního roku. 



Veškeré písně doprovázel na harmonium učitel L. Holánek. Několika slovy zakončil 

správce školy tuto slavnost a žáci odebrali se domů, jelikož dle úř. nařízení byl ten den dnem 

feriálním. 

Od čtvrtku poledních hodin vlál na školní budově prapor až do poledne v sobotu, okna 

školní byla okrášlená malými praporky. 

Mimoškolní slavnosti súčastnil se celý učitelský sbor oslavné schůze učitelských 

spolků ve Vel. Meziříčí ve čtvrtek, dne 6. března. (v kreslírně měšť. školy). Při této schůzi 

zpívali B. Milostný a L. Holánek ve slavnostním sboru. V pátek (7./3.) večer byla v Rudíkově 

na počest pana presidenta sokolská besídka, ke které obětavá učitelka M. Plachetská nacvičila 

hry se žačkami a všem těmto žačkám ušila bílé dětské šatečky. (papírové) Besídky se 

súčastnil opět celý uč. sbor a dle možnosti vypomáhal. 

 

Ke konci (snad to ani do kroniky bych neměl psát) nemohu si odepříti, bych na věčnou 

paměť nezaznamenal, že mnozí občané rudíkovští – bohu dík, nebylo jich mnoho – nesvětili 

svátek zajisté všem nám drahého, největšího našeho muže, muže, jehož cizina nám právem 

závidí a o němž s největší úctou se vyslovuje! Ale nejen že nesvětili svátek našeho pana 

presidenta a nesúčastnili se žádných oslav. Naopak konali ty nejhorší práce – vozili hnůj! ti 

k pláči je člověku nad zabedněnosti jejich! 

18. června uspořádala zdejší škola (od II. tř počínaje) celodenní školní výlet do 

Náměště. I tř. měla týž den vycházku do lesa k hájence. 

Žactva se tohoto výletu poměrně mnoho nesúčastnilo (jenom 48), poněvadž vypukly 

mezi žactvem osýpky, přinesené asi z Oslavice; ve II. tř., která je nejvíce postižená, scházelo 

ze 60 žáků v úterý 17./6., 25. 

Školní rok 1929/30 ukončen byl dne 28. června 1930 rozdáním škol. zpráv, poučením 

žactva jak se chovati o prázdninách a zapěním nár. hymen.  

 

Dne 27. října 1929 volilo se v obci Rudíkově následovně: 

Do poslanecké sněmovny    do senátu 

1. komunisté   7  8 

4. Deutscharbeitp.  1  2 

8. Národ. social.  35  28 

10. Soc. demok.  11  9 

      Národ. demokr.   -  1 

14. lidová (klerikální)  146  130 

15. republikánská (agr.) 159  149 

16. živnost.   14  12 

Celkem hlasů   373  339 

 

Školní rok 1930-1931 

 

Školní rok započal dne 1. září 1930. 

Dne 8. září byla vycházka do Budišova na školský film „Pod arktickým nebem“. 

Súčastnilo se jí 51. žáků (vyjma I. tř. – jelikož se šlo pěšky) a celý sbor učitelský. 

 Katastrofální dny byly dne 26. a 27. října t. r. sněhové vánice a strašný vítr. Škod 

způsobeno mnoho, jmenovitě na lesích. Nejvíce postiženo bylo asi Novoměstsko a Žďárecko, 

kde polámáno bylo 30 až 70% stromů (dle novinářských zpráv). I u nás jsou škody značné, 

jmenovitě v rudíkovském hájenství. 28. 10. pak pršelo, takže zas byly škody dosti značné 

(odplavením ornice) způsobeny vodou. 

28. října 1930 oslaven byl následujícím způsobem: Ráno byly slavné služby boží, 

kterých súčastnili se žáci zdejší školy. Po nich sešli se žáci do IV. tř. (jelikož jich bylo pouze 



85, – přespolní pro velmi nepříznivé počasí nemohli přijíti) – viz výše „Sněhové vánice“. 

Přednášku o 28. říjnu měla učka Al. Bartošová. Žáci pak říkali básničky k 28. říjnu a 

k našemu osovbození se vztahující. Posléze zapěny národ. hymny a tím oslava skončena. Po 

celý den vlál na škole prapor. Večer měli jsme oslavu v Sokolovně, kde přednášel velmi 

pěkně p. prof. Bílek z Vel. Meziříčí a členové Sokola sehráli div. před. „Pod tíhou podezření“. 

Návštěva, vzdor nepříznivému počasí, byla značná. Přišli i přespolní, zvláště z Přeckova. Po 

divadle do 12. hod byla veselice. 

Viděl dne 11. února 1931 Josef Vlček, okres. šk. insp. 

Dne 11. února 1931 visitoval zdejší školu pan okres. inspektor Josef Vlček a neshledal 

nic závadného, jak také svědčí posudek okr školního výboru ve Vel. Meziříčí ze dne 24. února 

1931, č. 509 šk. „že bylo shledáno pečlivé vedení školy a úspěšné působení učitelů při 

vyučování. 

 Oslava 81 narozenin p. T. G. presidenta T. G. Masaryka uspořádána byla přiměřeně 

místním poměrům ve škole dne 7. března 1931 za vyučovací doby v každé třídě zvlášť. Od 6. 

března (od 12 hod. polední) vlál nad školní budovou nový prapor, který zakoupila m. šk. rada 

v Rudíkově, jelikož starý při posledním vyvěšení (28.10.) byl větrem roztrhán. 

Večer v 7 hod. byla v Sokolovně přednáška p. prof. Bílka z Vel. Meziříčí o panu 

presidentovi a sehráno přiléhavé div. představení pod názvem „To za Rakouska nebylo“. 

25. dubna přijel do Vel. Meziříčí cirkus „Kludský“. Té příležitosti bylo použito, by 

žáci zdejší školy podívali se do okres. města, jakož by shlédli světoznámý cirkus Kludský a 

mnozí uviděli aspoň jednou za svého života cizokrajná zvířata. 

V neděli, dne 17. května 1931 bylo v Rudíkově biřmování a týž den dopoledne, v 10 

hod., byla na zdejší škole zkouška z náboženství za přítomnosti pana biskupa Dr. Kupky 

z Brna. 

Školní rok 1930/31 zakončen byl dne 27. června zapěním národ. hymen, napomenutím 

žáků, by se přes prázdniny řádně chovali a rozdáním šk. zpráv.  

 
32Dodatečně zapsán počet obyvatel v pol. obci Rudíkov, kde sčítacím komisařem byl spr. šk. 

B. Milostný. (Z neznámé příčiny úředně oznámeno nebylo, kolik která obec obyv. má, ale 

kolikráte jest potřebí to věděti, proto to zaznamenávám) 

Sčítání 2./12. 1930 

Rudíkov  92 domů,  501 obyv. 

Batouchovice  17 domů,  80 obyv. 

Oslavička  25 domů, 171 obyv. 

Celkem  752 obyv. 

 

Školní rok 1931-1932 

 

Školní rok 1931/32 začal dne 1. září. 

Nově zapsaných žáků do I. tř. bylo 8 chl. a 5 děv. jest tedy: 

v I. tř.   chl. 10  děvčat 5 celkem  15 

v II. tř.  chl. 21  děvčat 22 celkem 43 

v III. tř. chl. 31   děvčat 26 celkem 57 

v IV tř.  chl. 14  děvčat 24 celkem  38 

celkem  chl. 76  děvčat 77   153 

 

Národní svátek oslavili žáci se svými učiteli společně dne 28. října. V proslovu 

učitelky Aloisie Bartošové bylo poukázáno, jak veliké lásky k vlasti bylo třeba, aby vlast naše 

                                                           
32 Tento přípisek byl původně v zadní části kroniky. Pro lepší orientaci chronologicky zařazeno. 



byla osvobozena. Některé události od Zborova a smutný návrat střelce Kučery z blízkého nám 

Koněšína objasnil žákům naše legionáře. Po proslovu předneseny básně, zapěny hymny a 

položen věnec u pomníku padlých. Po celý den vlál prapor nad školní budovou. 

Žáci zdejší školy sehráli v místní sokolovně dne 5./12. 31 pro děti, 6./12 31 pro 

dospělé, výpravnou, pěknou pohádku „Zlatá nit“ od Baldessari-Plumlovské. Kroje vypůjčeny 

od div. záv. ústavu Šustr v Náchodě, pro dvorní dámy a muchomůrky ušila je učka  

M. Plachetská. Hrálo 39 žáků a žákyň. Hru nacvičila učka M. Plachetská, vypomáhala jí učka 

Al. Bartošová, zpěvy naučil uč. L. Holánek, při oblékání pomáhala učka O. Holánková, 

scenerii provedl stud. K. Milostný a spr. školy vypomáhal, kde a co bylo třeba.  

Finanční stránku vyučtuji a zapíši až po zaplacení režie, která bude, jako při každé 

vypravné hře, značná. 

Celkem vybráno bylo 448 Kč. 

Z obnosu v předu uvedeného bylo zaplaceno: 

1.) autorské právo „Máji“       32 Kč 60 h 

2.) od krojů vypůjč. od firmy Šustr      135 Kč 

3.) Porto od košů z Náchoda       22 Kč 10 h 

4.) Pošt. porto od košů do Náchoda      21 Kč 60 h 

5.) Úřední výkon        5 Kč 

6.) Dle účtu Král. z Vel. Meziříčí      44 Kč 10 h 

7.) Maskování L. Pažourek      9 Kč 

8.) Topení Prokeš (2Kč), hudeb. Pažourek (2Kč)   4 kč 

9.) Sokolu za dřevo a světlo při zkouškách a divadle   50 Kč 

10.) Sl. Plachetské papíry ke zhotovení nedostávajících se krojů  26 Kč 

11.) Od vypůjčených závěsů akad. klubu Vel. Mez.   10 Kč 

Celkem vydání   359 Kč 40 h 

Vybráno    448 Kč 

zbývá     88 Kč 60 h 

 

Jelikož není potřebných závěsů, kterých tak velmi často jest potřebí, usneseno sl. uč., 

by byl aspoň jeden závěs, modré barvy koupen. Tedy byl koupen za 50 Kč (včetně nití a 

kroužky) Ušila jej učka ž. r. pr. pí Holánková se šk. dětmi v šití. 

82ti leté narozeniny pana presidenta oslaveny byly na zdejší škole v pondělí, dne 7./3. 

v hod. vyuč. v každé třídě zvlášť. Od 6./3. (12 hod.) vlála nad školní budovou st. vlajka do 

úterka (8/3.) ráno. 

V neděli pak (6./3) pořádal rud. Sokol na oslavu narozenin p. presidenta žákov. 

Besídku, ve které doleji uvedený program nacvičila učka M. Plachetská se stud. K. Milostným 

za přispění členů uč. sboru. Program – velký a pestrý – byl následující – 1.) proslov „Tatíček 

Masaryk“ (přednáška hocha), 2.) Dětská přání presidentu (2 malé žačky a žák), 3.) Tatíčkovi 

(hoch a děvče), 4.) Zajíčkové (malí žáci), 5.) Sedlák a selka (hoch a děvče), 6.) Medvídkové 

(malé žákyně), 7.) Narození Tomáška (slavnostní obraz – hrál větší počet malých, 3 sudičky 

(dospělejší) a matka Tomáška – starší žačka), 8.) slib nových členů Sokola - (v přestávce), 9.) 

Za tatíčkem Masarykem (dospělejší žákyně – dobrá recitátorka), 10.) Rytmické hry (zvony, 

hodiny, kolovrátek – hrají žáci), 11.) Napodobivé hry: a) práce, b) my jsme dítky veselé, c) 

v poli stojí strom (hrály žákyně), 12.) Náš tatíček (srdečná báseň - přednášel hoch), 13.) 

skupiny (větší žáci), 14.) Rokokové panenky, mennet (žákyně), 15.) Skupinová prostná (žáci), 

16.) Vzkázání do Prahy – scéna (hoch, děvče, větřík a modráček). Na zakončení st. hymny. 

Besídka se nad míru vydařila a všem přítomným – jichž byl slušný počet – líbila. 

Ke konci února t. r. slavil školní insp. v. v. p. Boleslav Dolejšek své sedmdesátiny. 

Pan inspektor byl pro svou milou a srdečnou povahu všeobecně od učitelů zdejšího okresu 

milován. Já mám zvlášť na něj vzpomínku, která mi do smrti nevymizí z mysli: V r. 1916, 



když jsem přišel z vojny, v čas největší výbojnosti rakouské a také největší persekuce, spolu 

jsme v Černé (po inspekci) „dělili Rakousko“. Jak jsme ho tehdy rozdělili, zapsati jsem si 

v ten čas nemohl (měl jsem slíbenou domácí prohlídku kvůli bratru Miloušovi – legionáři a o 

které jsem se důvěrně dozvěděl), ale vím jen tolik, že jsme se mnoho nezmýlili, zvláště co se 

týká naší republiky. Nechť dlouho je ještě zdráv! 

22. března 1932 o 15.30 hod. zemřel G. Habrman, bývalý ministr školství a národní 

osvěty, který jím byl v prvních třech dekádách. Čestně se zapsal do dějin našich škol. Dal jim 

nové základy, nového ducha, republikánskou a demokratickou svobodu učitelstvu. I obecní 

knihovny jsou jeho dílo. Též hmotně zabezpečil učitelstvo tak, jak to nedokázal žádný před 

ním a myslím, že nedokázal a nedokáže žádný po něm. Většího přítele snad učitelstvo 

nemělo! Vím, že veškeré učitelstvo z duše želí tohoto ušlechtilého, dobrého a pokrokového 

ministra. 

Věcná buď čest a památka G. Habrmanovi! 

Společnost pro zpeněžení líhu darovala na doporučení pana okr. insp. Jos. Vlčka zdejší 

škole líhový samovařič „Elektru“ (Zanešeno pod č. 51. v seznamu uč. pomůcek) 

Okresní péče o mládež ve Vel. Meziříčí darovala na návrh uč. sboru pro chudé žáky 

zdejší školy 5 párů bot. Poděleni byli: Navrkal Ladislav, Šímova Berta (nebo Alžb.), Nožička 

Karel, Mach František a Berglová Františka. 

Viděl dne 7. června 1902 Jos. Vlček, okres. šk. insp. 

 

Školní rok 1932-1933 

 

Školní rok započal dne 1. září 1932.  

Viděl dne 26. října 1932 Josf Vlček, okres. šk. insp. 

Oslava národ. svátku dne 28. října 1932 provedena byla na zdejší škole v každé třídě 

zvlášť. Společná proto ne, že není místnosti pro 151 dětí a rozdílný věk (I.tř.-IV. tř.) různá 

chápavost. Oslava záležela z výkladu uč., recitací příležitostných básní a zapěním národ. 

hymen. Na budově šk. vyvěšena byla státní vlajka od 12 hod. dne 27./10. do 8h ráno 29./10. 

Večer v Sokolovně byla „Besídka“ s pestrým tělocvičným, recitačním a zpěvným programem, 

u níž účinkovaly též školní děti. (Účast jich povolena výnosem okr. šk. výb. ze dne 21./10. 32 

č. 2260). Děti k „Besídce“ cvičila učka M. Plachetská, hudební doprovod při zkouškách 

hrával uč. L. Holánek. 

Z důvodu pedagogických a úsporných nařídil pan min. školství a národ. osvěty 

výnosem ze dne 19./10.1932 č. 120931/32/I/I, aby bylo výjimečně dne 31./10. prázdno.  

Žákům vysvětlen den spořivosti dne 29./10. místo fer.33 dne 31./10. Na zdejší škole je v tento 

čas 70 knížek spoř. na obnos 2323 Kč. 

Na „Dětský den“ vybráno bylo od zdejších dětí ve škole 48 Kč 20 h. Slož. lístkem 

byly zaslány ČZML do Brna (8./11.) Slož. list (potvrzení) jest v pod. protokolu č. 186) 

Ve prospěch chudé školní mládeže na škole rudíkovské na zmírnění důsledků 

hospodářských poměrů vykonáno následující: 

a) M. šk. rada,34 dle svých fin. možností, koupila 80 písanek, 50 deníků, 80 kresl. papírů,  

2 krabice per, 2 tucty tužek a gumy, což se dle potřeby chudým žákům rozdává. 

b) přičiněním a fin. přispěním místních učitelů uspořádána byla „Sokolská“ vánoční nadílka 

pro 80 dětí v cena asi 400 Kč. 

c) žák III tř. Pospíšil Fr. z Vlčatína, snad nejpotřebnější, dostal na žádost tř. uč. nové, pevné 

zimní boty a krabici cukrového - (k Vánocům) - od redakce Čes. slova. 

                                                           
33 Feriální. 
34 Místní školní rada. 



d) žák IV. tř. Škoda Jan a Mikyska Fr. dostali od firmy Thon-Dobruška na dvě košile, když si 

byl uč. sbor zásilku na ukázku poslanou, rozebral. (Pod tou podmínkou firma dárek dala pro 

chudé žáky.) 

Více škola ze nynějších poměrů udělati nemohla.  

Ve smyslu zákona ze dne 9./4. 20. č 292 a nařízení vl. ze dne 6./11. 20 č. 605 

provedeny volby zástupců škol do m. šk. rady. Zvoleni byli říd. uč. B. Milostný a uč. L. 

Holánek. 

Pan ministr školství ustanovil výnosem ze dne 13./1. 1933, č. 3420/33-I/1, pro šk. rok 

1932/33, následující fer. dni: 

a) pololetní prázdn. se prodlužují o dni 3 a 4 února (pátek, sobota) 

b) velikonoční budou trvati do 18./4. (úterý) včetně 

c) dne 5./6. (pondělí svatos.) je dnem prázdna 

 

Dne 11./1. 33 onemocněla uč. M. Plachetská. Od té doby, až do 6/2 33 bylo v I. tř. 

suplováno. 

Zdravotní dovolenou dostala uč. M. Plachetská dle výnosu okr. šk. výboru ze dne 

13./2. 33, č. 397, od 6./2. 33 do 19./3. 33. 

Vyučováno bylo od 6./2. 33 v I. a II tř. polodenně a to II tř. dopoledne, I. tř. odp. 

Na žádost MOK35 vyslala ODK do Rudíkova „Putovní lidovou školu“. Činnost její 

zahájena byla dne 6./2. 33 programem pestrým, vzdělávajícím a poučujícím. 

První den: Význam zemědělství pro život v obci a státě. 

Druhý den: Kniha, výběr a čtení knih. Osvětová činnost na venkově. Význam družstevnictví 

pro zemědělství. 

Třetí den: Obecní zřízení a zákony, zeměd. zákony, daně a poplatky. 

Čtvrtý den: Kapitoly ze zvěrolékařství 

Pátý den: Venkovská žena; vymoženosti amer. ženy. 

Šestý den: Po práci odpočinek a zábava. 

Všechny přednášky odbývány byly v hostinci p. A. Jury, jen poslední v sále Sokolovny. 

Chovanky „Světlé“ předvedly zpěvy, tance, rytmiku, recitace a divadlo. Vše velmi pěkné, 

lidem se líbilo. Kromě tohoto sobotního (11./2.) programu líbily se přednášky z oboru 

právnického a zvěrolékařského (pp. Dr. R. Peck, Dr. Vališ) 

Návštěva první den 71, poslední kolem 200.  

Na hrazení výloh dostala MOK od obec. zastup. v Rudíkově 50 Kč. Vyučtování podal 

předs. MOK B. Milostný dne 8/3 ob. zastup.  

83ti leté narozeniny pana presidenta oslaveny byly na zdejší škole v úterý, dne 7. 

března t. r. v hodinách vyučovacích v každé třídě zvlášť. Od 6./2. dvanácté hod. polední do 

8./3. osmé hod. ranní vlála nad budovou školní státní vlajka. 

Jelikož loňského roku byla na oslavu pana presidenta žákovská besídka (viz kronika), 

letos sehráno bude div. představení „Otec“, drama od Aloise Jiráska. Před divadlem byl 

proslov o p. presidentovi. Přednesl uč. L. Holánek. Veliký potlesk po přednášce svědčil, že 

přednáška byla dobrá a líbila se.  

Školní rok 1932-33 skončen byl dne 28. června rozdáním šk. zpráv a zapěním st. 

hymen. 

 

 

 

 

 

                                                           
35 Místní osvětová komise. 



Školní rok 1933/34 

 

Školní rok započal dne 1. září 1933.  

Vyučující učitelé zůstali titéž jako v minulém školním roce. Počet žáků a rozdělení tříd 

viz. měs. protokoly. 

Ze školních peněz (t. j. co spr. školy dostala od místní Reifaisenky, 100 Kč) 

zakoupeno za 66 Kč knih pro chudé. 

Též p. Král, knihkupec z Vel. Meziříčí, dal za nakoupené knihy z jeho obchodu 

učitelskému sboru 10% z veškeré sumy, za což se kromě per, písanek, tužek atd. koupilo: 

2 čít. I. díl za 13 Kč  = 26 Kč 

1 čít. II. díl za 16 Kč = 16 Kč 

2 čít. III. díl za 22 Kč = 44 Kč 

celkem za    86 Kč 

 

Dle nařízení presidia MŠANO ze dne 13. 10. 1933 č. 4722/1933 (int. ošv. 18. 10. 

1933, č. 2485) oslaveno bylo 15ti leté výročí naší samostatnosti pro tento rok výmínečně hned 

dne 27. října. 

Týž den vyvěšena byla státní vlajka na budově školní od 10 hod. ranní a sňata v 8 hod. 

ráno dne 29. října. 

Na naší škole oslavil se národní svátek takto: O ¾ ma 11 hod. shromáždilo se veškeré 

žactvo se svými učiteli ve IV. tř. 

Přednášeli vhodné básně žáci z I. tř. Chalupová „Hold vlajce“, Kratochvil 

„Vzpomínky na 28. říjen“, ze III. tř. Brodská „Svátek Svobody“, Mikysková „Proč slavíme 

28. říjen“. Z uč. sboru přednášela učka A. Bartošová „Čeho je třeba republice“. 

Po této přednášce seřadili se žáci do průvodu a šli s věncem na hřbitov, kdež jej položili 

k pomníku padlých. (Věnec zhotovily, jakož i obrazy p. presidenta ve všech třídách ozdobily 

učky Plachetská a Bartošová). U pomníku padlých přednesla Vaňková báseň „Odkaz 

padlých“. 

Slavnost zakončena byla zapěním st. hymen. Ve 12 hod, se žáci rozešli domů a tím šk. 

slavnost byla skončena.  

Místní spolek „Orel“ šel z orlovny v průvodu s hudbou v 8h ráno do kostela a po 

kostele měl přednášku v Orlovně. (dle plakátu) 

Místní „Sokol“ oslavil národní svátek přednáškou p. prof. Bílka z Vel. Meziříčí, která 

se přítomným velmi líbila, přiléhavou básní od Jar. Neumanna „Dvacátého osmého října“ – 

přednesl náč. Sokola Václav Pažourek – a zapěním st. hymen. 

Potom následovalo divadelní představení pod názvem „Zemský ráj to na pohled“ (od 

Rajské-Smolíkové). - Jaká návštěva byla v orlovně není mi známo, v sokolovně byla četná. 

Na XXIII. „Dětský den (s povolením min. vnitra) vykonána byla sbírka mezi šk. dětmi 

a sebralo se v I tř. 10,30 Kč, ve II. tř. 11,90 Kč, ve III. tř. 22 Kč., ve IV tř. 11,20 Kč. Celkem 

55 Kč 40 h. Obnos ten zaslán byl 7. XI. 33 Čzp.m Brno. (Stvrzenka v podacím protokole). 

Do žákovské knihovny zakoupeny byly z Baarových spisů „Hanýžka“ (18 Kč), 

„Sedlák Cimbura a kůň Běláček“ (18 Kč) (zaplaceno místní šk. radou). 

V úterý, dne 12. prosince 1933 o 4 hod. odpolední zemřel bývalý mist. předseda Dr. 

Ant. Švehla v Hostivaři u Prahy ve stáří 60 roků. (*15. 4. 1873). Byl to „muž 28. října“, který 

získal si nesporně velkých zásluh o náš stát, člověk zlatého srdce a čistých rukou. Pochován 

byl v pátek v 11 hod. dop. ve své rodné vsi. 

Čest budiž jeho památce. 

V den pohřbu vlál na škole smuteční prapor. 

Pololetní prázdniny byly vyminečně dle výnosu MŠANO od 31./1. do 4./2.1934. 



Osmedsátičtyřleté narozeniny p. presidenta byly oslaveny na zdejší škole dle 

programu, stanoveného při měs. uč. poradě. 

V první hod. vyučovací sešli se žáci do IV. tř., kdež  

1) prvé číslo oslav byl „Proslov k 7. březnu“ (žák III. tř. F. Zedníček) 

2) „Dík Osvoboditeli“ (sborová recitace) 

3) „Tatíčku starý náš“, (zpěv všech žáků za doprovodu harmonia)  

4) „Náš tatíčku“ (Marie Bernatová, I. tř.) 

5) „Tatíčkovi“ (Oldřich Čeladník, I. tř.) 

6) „Teče voda, teče“ (zpěv všech žáků za doprovodu harmonia) 

7) „Čemu nás učí 7. březen“ (J. Pokorná, III. tř.) 

8) „Tatíčkovi Masarykovi“ (Zd. Brabcová, I. tř.) 

9) „Mé přání“ (Jos. Pažourek, I. tř.) 

10) „My jsme děti jako květy“ (Zpěv všech žáků) 

11) „Tatíčkovi“ (Lud. Dobrovolná, III. tř.) 

12) „1850-1934“ (Bož. Pecková, III. tř.) 

Slavnost zakončena byla stát. hymnami. 

Státní vlajka vyvěšena byla na budově školní po celý den. 

Okresní osvět. komise z Vel. Meziříčí pořádala oslavu naroz. p. presidenta v Rudíkově 

(v sokolovně) v neděli, dne 4. března. Přednášela o p. presidentovi pí. prof. A. Cvetlerová. 

Ostatní čísla programu obstaraly chovanky ústavu „Světlá“. Slavnost zakončena byla stát. 

hymnami, které též zazpívaly chovanky Světlé. 

Podrobný program této oslavy jest uveden v zadní části této kroniky.36 

Dne 27. dubna 1934 asi v ½ 9 hod. večer vypukl z neznámé příčiny ohen u Jos. 

Havlíčka (Boršů) č. 32. Shořela kůlnička, v níž oheň povstal, a domovní stavení. Bylo úplné 

bezvětří a proto se oheň nerozšířil (od r. 1912 v obci nehořelo). 

Dle nařízení MŠANO ze dne 25./4. 34 č. 2189 byla ve dnech 5. a 6. května školní 

budova ozdobena státní vlajkou a školním dětem připomenuta smrt našeho prvního ministra 

války generála Dr. M. R. Štefánika a jeho význam při budování československé republiky. 

Opětně zvolení Dr. T. G. Masaryka stalo se ve čtvrtek, dne 24. května 1934. Jest to 

čtvrté jeho zvolení (první 14. 11. 1918 rev. Národ. shromážděním, druhé 27. 5. 1920 

Národním shromážděním, třetí 27. 5. 1927 a čtvrté, jak předem uvedeno) 

Na budově školní vyvěšena byla vlajka a žáci poučeni o významu volby. - Večer hrála 

hudba na balkoně sokolovny rudíkovské. Dlužno podotknouti, že toto zvolení T. G. Masaryka 

ze presidenta konalo se v památném sále Vladislavském. Kandidátky uč. domácích nauk z II. 

roč. škol „Světlá“ hospitovaly na zdejší škole dne 5. června odpoledne při vyučování žen. ruč. 

pracím. Všech bylo 39. 

Školní rok skončen byl ve středu, dne 27. června. Týž den v poslední hodinu 

vyučovací rozdány byly šk. zprávy a zapěny státní hymny.  

 

 

 

                                                           
36 Tento program byl původně v zadní části kroniky. Pro lepší orientaci byl vložen na konec textu příslušného 

školního roku. 



 
 

 

 

 

 



Školní rok 1934-35 

 

Dle výnosu MŠANO ze dne 7. srpna 1934, č. 94554/34-I/2 stanoven počátek šk. roku 

na školách národ. na den 3. září 1934. 

Vyučující osoby zůstaly na zdejší škole jako v roce minulém. 

Rozdělení žáků do jednotlivých tříd viz. měs. protokol.  

Všech bylo začátkem šk. roku 166, následkem čehož nebyla naše čtyřtřídka stažena 

v trojtřídku. 

Ze škol. peněz dáno byla na knihy pro chudé žáky 21,35 Kč a p. knihkupec Král dal, 

za nakoupené knihy z jeho obchodu, učitelům knihy v ceně 65,15 Kč. Tím získalo se 9 knih 

pro chudé. (Za celkový obnos 86,50 Kč). 

Jugoslávský král Alexander I. zavražděn. V úterý, dne 9. října 1934 zastřelen byl 

zákeřně Král Jugoslávie Alexander I. na marsiellském37 nábřeží. S ním byl i zavražděn franc. 

ministr zahraničí Louis Barthon. 

Králi Alexadru je věnována posmrtní vzpomínka v sokolském „Věstníku“, která, ač 

stručná vyjadřuje mnoho. Zní: „Alexander I,- jnnácký mstitel Kosova pole. Vrchní velitel 

srbského vojska za světové války. Jeden z posledních, kdož opouštěli domácí půdu 

zaplavenou hordami mocných nepřátel, aby se vydali na žalostný a vzdorný ústup nehostinou 

Albanií. Vůdce zbytků srbského vojska na soluňské frontě, jehož rozkaz „Kupředu za slávou 

nebo na smrt!“ prolomil hranice obsazeného království a závratnou rychlostí osvobodil celou 

zemi. Ohnivý meč strážného anděla, který drtil vetřelce a vytepal je i z území charvatského a 

slovinského. Vojevůdce, který zkrátil světovou válku a tím utrpení milionů zoufalých lidí. 

Vtělený hrdina. Sjednotitel Jihoslovanů a jejich první a nejoddanější služebník. 

Padl jako státní v práci za mír celého světa dne 9. října 1934 s posledním odkazem 

„Střežte Jugoslávii“. Věčná mu sláva! 

Král Sjednotitel pochován byl ve čtvrtek, dne 18. října v Topole na Oplenci 

v královské kryptě, kdež věčným spánkem bude odpočívat ve středu svých předků. 

Na zdejší škole vlál černý prapor od 11./10 do 18./10. do 9 hod. več.  

Oslava 28. října na zdejší škole byla tato: 

Dle nařízení MŠANO ze dne 2. 10. 34 č. 4695 pres. (int. ošv. 10. 10. 34, č. 2165/1), konala se 

oslava v sobotu dne 27. října. Učitelky Bartošová a Plachetská udělaly velký, pěkný věnec, 

který dva hoši nesli v čele průvodu školáků na místní hřbitov k pomníku padlých, kamž jej 

položili. 

Průvodu se súčastnili všichni učitelé. Tam předneseny byly příležitostné básně od žáků 

a to: „Maličký jsem republikán“ (Sýkora Al., I. tř. z Přeckova), „Drahá naše republika“ 

(Zedníčková Růž., I. tř. Hroznatín), nyní byla přednáška učky A. Bartošové „Co mluví 

pomník padlých“. Potom následovaly básně „Jablíčko“ (Černá Lud., III. tř.), „Co chceme“ 

(Pokorný-Rudíkov), konečně „Čtyry osmnáctky“‚ (báseň od Jos. Máchy, přednášel Šuler, IV. 

tř., Rudíkov). 

Ke konci zapěny byly státní hymny. 

Státní vlajka byla vyvěšena na budově školní od 10h ráno dne 27.10. do 8h r. 29.10. 

Mimoškolní oslavu „Národního svátku“ měl pouze Sokol. 

Program této slavnosti byl následující: 1) Slavnostní pochod (sextet), 2) recitace básně od Jos. 

Macha „Čtyry osmnáctky“, 3) přednáška p. prof. K. Bílka z Vel. Meziříčí, 4) „Vzpomínky 

v písních“ (scéna k 28. říjnu od Jos. Fuksy), 5) jednoaktova „Pod bičem“ od F. Píseckého 

(vzpomínka na válečné rekvisice). 

                                                           
37 Marseille, Francie. 



Na XXIV. „Dětský den“ vybráno bylo od žáků zdejší školy 64,40 Kč a zasláno 7./11. 

34 Čzpm do Brna. Místo potravin „Okr. péči o mládež“ zasláno bylo 82 Kč. Obě stvrzenky 

jsou v pod. protokolu. 

Viděl dne 9. ledna 1935 Jos. Vlček, okres. šk. inspektor 

Dle výnosu MŠANO ze dne 5. 1. 1935, č. 13/I-I potrvaly výjimečně pololetní 

prázdniny na šk. obecných (i středních) od 1. do 4. února včetně. 

Letošního roku bylo nařízeno, by oslava 85 narozenin p. presidenta na všech školách 

konána byla bezvýhradně ve středu 6. března v posledních hodinách dop. vyučování. Ve 

čtvrtek 7. března bylo pro všechny školské ústavy prázdno.  

Na zdejší škole vyvěšena byla státní vlajka (dle téhož nařízení) od 12 hod. dne 6. 

března do 8. hod. 8. března 1935.  

Vlastní oslavu pořádal učitelský sbor a žáci školy obecné v Rudíkově ve středu 6. 

března 1935 o 2 hod. odp. v místnostech sokolovny, jelikož škola nemá větší místnosti ve své 

budově. 

Program měl 20 čísel a byl následující: 

1. Svátek p. presidenta. (Proslov učka A. Batošová) 

2. Vzkaz pana presidenta mládeži. 

3. T. G. Masarykovi (IV. tř.) 

4. Tatíčku starý náš – rytmická píseň žákyň. 

5. Přání tatíčkovi, I. tř. 

6. Náš president, II. tř. 

7. Ke dni 7. března III. tř. 

8. Koníček – zábavná hra 

9. K tatíčkovi I. tř. 

10. Velký svátek, II. tř. 

11. T. G. Masaryk III. tř. 

12. Perníková srdíčka – cvičily žákyně 

13. K svátku I. tř. 

14. Náš p. president III. tř. 

15. Tatíčku IV. tř. 

16. Slovácké tance – tančili žákyně. 

17. Hra na vojáky – žáci 

18. Závěrečná scéna 

19. Presidentovy písničky 

20. Hymny 

K této slavnosti zdvořile pozvány byly veřejně plagáty p. t. rodiče, obecní 

zastupitelstva, úřady, spolky atd. Návštěva byla velmi četná. 

Z nařízení stát. obvod. lékaře K. Keprty z Budišova nařízeno bylo zavření školy 

následkem epid. chřipkové od neděle 10./3. 35 do čtvrtka a okr. úřadem prodlouženo zavření 

do neděle 17./3. 35. 

Povolena hospitace na zdejší škole Aloisii Požárové, kand. uč. ž. r. pr. a dom. nauk ve 

smyslu výnosu MŠANO ze dne 16./3. 34 č. 2650I, od 1./2. do 30./6. 35. (Povolení okr. šk. 

výb. 5./1. 35, č. 25./1. 

V sousední obci Hodově vypukl záškrt. Z té příčiny byli na zdejší škole očkováni žáci, 

jichž rodiče si toho přáli. Celkem asi 70. Poplatky: zámožní 30 Kč, méně zámožní 15 Kč, 

chudí zdarma. 

Pro „Okresní péči o mládež“ ve Vel. Meziříčí a Národ. Jed. v Brně sebrali žáci zdejší 

školy pomlázková vajíčka. Rozděleno tak, že Národ. Jednota v Brně dostala za 66 vajíček 

obnos 20 Kč a OP ve Velk. Meziříčí 50 kusů vajíček a obnos 18 Kč tol. 



V neděli, dne 12. května 1935 zasazeny byly před sokolovnou (před vchodem 

k Bierhausovým) k uctění památky zesnulého, dobrého našeho státníka, Ant. Švehly, dvě lipy. 

Hlavní zásluhu o to měl agrární (republikánský) dorost. (předs. Jaroslav Požár z Vlčatína). 

Slavnost konána dopoledne. 

Týž den o 2 hod. odp. pořádán „Sokolem“ „Den brannosti“. Přednášel kapitán v zál. 

prof. K. Bílek z Vel. Meziříčí o plynových útocích, letadlových útocích kombinovaných a jak 

se proti těmto útokům dlužno chrániti. 

Mohutný průvod s hudbou, s jízdou na koních, s krojovanými děvčaty, s hasičskými 

sbory z Rudíkova a Vlčatína, s pokrokovými representanty obce, místní šk. rady aj. vyšel od 

Komínkových (čís. 16) a šel přes Rudíkov k sokolovně, kdež byla, jak výše uvedeno, 

přednáška. 

Po přednášce byla v sokolovně dětská akademie s vybranými čísly. Návštěva byla 

veliká a provedená čísla všem se líbila. Hlavní aranžerka byla uč. M. Plachetská, známá naše 

neunavná pracovnice. 

Dne 25. května 1935 o ¼ 4 hod. odp. padaly v Rudíkově a okolí téměř ¼ hod kroupy. 

V zahradách na květech, zelenině udělaly značnou škodu, v polích bezešk neudělaly škody, 

jen liják, kroupy doprovázející, sebral z polí prsť a zanesl louky. 

Jak se v Rudíkově volilo do poslanecké sněmovny, do senátu (19/5), do země a okresu 

(26/5) jest zapsáno v zadní části kroniky.38 

Školní rok skončen byl dne 28. června 1935 rozdáním škol. zpráv a zapěním národ. 

hymen. 

V noci z úterý na středu (z 2. července na 3./7), aniž byla místní bouřka, udeřil blesk 

kolem 1 hod. noční do stodoly rol. Sedláčka Jaroslava čp. 4 (pod školou). Rána byla tak 

ohromná, že probudila snad všechny občany, následkem čehož se brzy k ohni sběhli a hájili 

nejvíce ohroženou, ke stodole přílehlou, kůlnu. Štěstí bylo, že vál vítr směrem k Dolňáku. Dík 

zásahu motorové stříkačky, kterou si koupil zdejší hasičský bor na jaře letošního roku, jakož i 

motor. stříkačce z Vlčatína, oheň byl omezen jen na stodolu, která během 1 ½ hod. lehla úplně 

popelem. Shořely v ní, k velké škodě hospodáře, stroje: velká mlátička, fukar, řezačka a 

elektr. motor na mlácení. Brzy ráno začal doutnati transformátor (následkem téhož uderu 

bleskem), který byl též hasiči uhájen. 

Tu noc padlo jen pár kapek deště, ani se nezmočil prach. Vůbec tento rok je 

v Rudíkově veliké sucho, vše vyprahlé.  

 

Dne 19. května 1935 byly volby do posl. sněmovny a do senátu. V pol. obci Rudíkově volilo 

se následovně. 

Poslanecká     Senát 

č. 1. republikánská str.  213  č. 1. 183 

č. 2. sociál. demokrat.   1  č. 2 0 

č. 3. národně social.   14  č. 3 11 

č. 4. komunistická   8  č. 4 5 

č. 5. lidová (klerik.)   158  č. 5 138 

č. 6. deutsche socialdem.  1  č. 6 0 

č. 10. Živnostenská-obch.  15  č. 10 11 

č. 13. Národ. obec. fašistická  12  č. 13 11 

platných hlasů celkem  422   359 

 

 

 

                                                           
38 Výsledky voleb byly původně v zadní části kroniky. Pro lepší orientaci byly vloženy na konec textu 

příslušného školního roku. 



Dne 26. května 1935 voleno do zemského a okresního zastupitelstva. Voleno následovně: 

Zemské zastup.     Okresní zastup. 

čís. 1. republikánská str.  197 hlasů č.1  200 hlasů 

čís. 2. sociálně demokr.  4 hlasy  č. 2  3 hlasy 

čís. 3. národ. social.    10 hlasů č. 3   10 hlasů 

čís. 4. komunistická   9 hlasů  č. 4   9 hlasů 

čís. 5. lidová (kler.)   144 hlasů č. 5  139 hlasů 

čís. 10. živnostenská obch.  15 hlasů č. 10  15 hlasů 

čís. 22. Křesťansko social. Čuřík. 2 hlasy  č. 20   10 hlasů 

čís. 23. Národ. fašistická  8 hlasů  č. 21 domkařsko malozeměď. 4 hlasy 

celkem plat.    389 platných celkem 390 

 

Školní rok 1935-36 

 

Školní rok 1935/36 počal dne 2. září, jelikož 1. září byla neděle.   

Na začátku roku zapsáno bylo: 

v I. tř.   14 chl.  + 10 děv.  = 24 ž.  

v II. tř.  24 chl.  + 26 děv.  = 50 ž.  

v III. tř. 20 chl.  + 26 děv.  = 46 ž.  

v IV tř.  19 chl.  + 24 děv.  = 43 ž.  

celkem  77 chl.  + 86 děv.  = 163 ž. 

 

Na základě výnosu MŠANO ze dne 9. 10. 1935 č. 5297 dovoleno pořádati oslavu 

státního svátku vyjimečně v sobotu, dne 26. října. Od téhož dne byla státní vlajka vyvěšena na 

budově školní od 10 hod. dop. až do 8 h. ranní dne 29. října. 

Po náležitém vysvětlení žákům v jednotlivých třídách o významu 28. října, odebrali se 

žáci se svými učiteli do sokolovny, kde po vhodných básních byla přednesena před 

zborovskými kříži od učitelky A. Bartošové vzpomínka na padlé hrdiny za naší svobodu. Po 

této vzpomínce byly zapěny státní hymny. Potom sehráno bylo žáky divadlo „Frantíkovy 

trampoty“ od Průchy. Divadla súčastnili se i žáci z Hodova. 

Pro dospělé byla oslava druhý den v téže místnosti, kde byla přednáška p. prof. 

Kvapila z Vel. Meziříčí a pak opakován výše uvedený program. 

Divadlo nacvičila a kroje obstarala učitelka Marie Plachetská. V tomto divadle hráli 

tito žáci: z Rudíkova: Večeřa Alois, Škoda Frant., Kotačka Jos., Dobrovolná Lud., Pažourek 

Boh., Střecha Ladislav, Starý Frant.; z Přeckova: Černá Ludmila; z Oslavičky: Klímšová 

Anastazie, Věžník Fr., Dohnalová Věra; z Hroznatína: Bernatová Ludm., z Vlčatína: Vrbková 

Jar., Havlíček Josef. 

 

Viděl dne 14. prosince 1935 Jos. Vlček, okr. šk. inspektor 

 

Sbírka na XXV. „Dětský den“, která byla podniknuta na zdejší škole, vynesla celkem 

54 Kč 25h a obnos ten byl odeslán Čzp do Brna. Potvrzení (slož. lístek) jest v podacím 

protokole. 

Mikulášská nadílka byla v neděli, dne 8. prosince v sokolovně hlavně pro dítky členů 

„Sokola“ a jeho příznivce. Celkem poděleno bylo 100 dětí čajem a koláči a každé dostalo 

plnou kabelku rozličného cukroví. Před nádílkou byly předneseny žáky a žačkami přilehavé 

básničky a výstupy. Vše nacvičila učka M. Plachetská. Návštěva byla četná a program se líbil. 

Historická událost stal se v sobotu, dne 14. prosince 1935. Téhož dne vzdal se T. G. 

Masaryk úřadu presidentského. Z delšího prohlášení, jímž se vzdal úřadu, uvádím jen část. 

Zní: Presidentský úřad je těžký a odpovědný a proto vyžaduje plné síly. Vidím, že již 



nestačím a proto se ho vzdávám“. Dále, kromě jiného, praví: „Rád bych vám ještě řekl, že za 

svého nástupce doporučuji Dr. Beneše. Pracoval jsem s ním za hranicemi i doma a znám ho“. 

Důvěra presidenta – Osvoboditele v zástupce lidu – poslance a senátory – že budou 

voliti tak, by měli na zřeteli jen a jen zájem státu, nebyla zklamána. A tak ve středu, dne  

18. prosince 1935 zvolen byl „Dr. Eduard Beneš“, od začátku osvobozené naší vlasti 

zahraniční ministr, novým presidentem. 

Volba konala se v uvedený den v historickém Vladislavském sále. Začala 1035 hod. 

dop. a ve čtvrt na 12 hod. oznámen byl radostný výsledek. Odevzdáno bylo 440 hlas. lístků. 

Nový pan president obdržel 340 hlasů. (prof. Němec 24, prázdných 76). Od 8h ranní až do 8h 

večerní vlála na budově školní státní vlajka.  

Vzhledem k radostné zprávě, že Dr. E. Beneš byl zvolen presidentem, dala zdejší 

místní školní rada v tento význačný den odpoledne prázdno.  

Od 21/11–23/11 súčastnilo se učitelstvo zdejší školy kursu hygieny, první pomoci, 

ošetřovatelství a pasivní obrany. Pořádal tento kurs čsl. Červený kříž. 

Velikonoční pomlázková sbírka vynesla pro Okresní péči ve Vel. Meziříčí 90 vajíček a 

čsl. Čer. Kříži místo vajíček 20 Kč. Potvrzenky v podacím protokole. (2/4 36 a 7/4 36) 

Jelikož svátek Práce 1. května připadl na pátek, dáno bylo MŠANO prázdno i na  

2. května (v sobotu). 

Oslava 52. letých narozenin našeho druhého pana presidenta republiky Dr. Eduarda 

Beneše konána byla na zdejší škole ve čtvrtek dne 28. května 1936 o ½ 9 hod. dopolední 

s následujícím programem: 

1) Proslov a přednáška o p. presidentovi (učka Al. Bartošová) 

2) Sborová recitace od Jos. Prchala „K 28. květnu“. Přednášeli žáci I. tř. Brodský Jos., 

Komínek Jar., Pažourková Marie, Havlíčková Marie, 

3) „Malí gratulanti“ od Miloše Veselého. Předvedli Kubiš Jos. a Doležalová Věra 

4) „Odkaz“ od Ot. Erlebachové přednesla Nestrašilová Anděla 

5) „Náš pan president“ (Hanuš Sedláček) říkal Kudrna Jos. 

6) Z II. tř. žáci: „Láska k presidentově vlajce“ od Míly Pink, Libuška Mikysková 

7) „S přáním“ od Miloše Veselého, žák Jar. Horký 

8) Za III. tř. „Našim hlavám“ od Jar. Sosnovce, žákyně Anežka Švaříčková 

9) „Dospějeme k cíli“ od Míly Pink žákyně Jar. Vrbková 

10) “Učitel a žák“ od Hanuše Sedláčka, přednesla Marie Kotačková 

11) „Velký svátek“ od Jos. Prchala, přednesla Emílie Mikysková 

Svrchu uvedená přednáška uč. A. Bartošové měla název „Životopis Benešovy rodiny“ 

od Vojty Beneše. Básně nacvičila uč. M. Plachetská a obrazy obou presidentů zdobily 

společně jmenované učitelky. - Oslavy súčastnil se celý sbor uč. a zakončena byla státními 

hymnami ze doprovodu harmonia. Po celý den vlála na budově školní státní vlajka.  

Ve středu, dne 17. června 1936 zavítal náš pan president Dr. E. Beneš do Třebíče. 

Uvítání jeho súčastnili se žáci zdejší školy v počtu 54 za doprovodu uč. sboru. Vzati 

byli jen dospělejší žáci a to z té příčiny, že se šlo tam i nazpět pěšky. 

Jelikož den 28. červen připadá na neděli skončen byl školní rok v sobotu dne 27. 

června rozdáním šk. zpráv a zapěním st. hymny. Týž den měli žáci služby Boží o ½ 8 hod. 

ranní. Postup žactva atd. zapsán jest v měs. protokolu. 28. června (v neděli) byl zápis žáků 

nově nastupujících. 

 

 

 

 

 

 



Školní rok 1936-37 

 

Školní rok 1936-37 počal dne 1. září 1936. 

Na počátku šk. roku zapsáno bylo:  

v I. tř.   14 chl.  + 14 děv.  = 28 ž.  

v II. tř.  27 chl.  + 24 děv.  = 51 ž.  

v III. tř. 19 chl.  + 33 děv.  = 52 ž.  

v IV tř.  17 chl.  + 17 děv.  = 34 ž.  

celkem  77 chl.  + 88 děv.  = 165 ž. 

 

Na základě výnosu MŠANO z 6. 8. 1936, č. 99624/36/I/1 a výnosu zem. šk. rady ze 

dne 9. 8. 36, č. 44402/36 (int. ošv. ze dne 28. 8. 36, č. 1052/1) oslaveny byly narozeniny Petra 

II, krále Jugoslávie na zdejší škole v sobotu dne 5. září t. r. Žactvo ze všech tříd sešlo se do 

IV. tř., kdež promluvila uč. Al. Bartošová na thema „ proč oslavujeme narozeniny Petra II., 

krále Jugoslávie, jaké a proč bratrské svazky nás pojí s národem Jugoslávským“. - Vyvěšen 

byl obraz Petra II. a zapěna hymna, „Lepá naše domovino“. Dne 6. 9. vyvěšena byla státní 

vlajka na školní budově. 

Pro svého nástupce zaznamenávám odhadní cenu natur. bytu správce školy 

v Rudíkově: Na výzvu ošv. ze dne 4./9. 1936 čís. 10221/1 odhadla mšr.39 ve svém sezení dne 

20. září 1936 cenu natur. bytu spr. školy na 150 Kč ročně. 

Okresní šk. výbor stanovil ze dne 13. 10. 1936 č. 1022/1, po dohodě s berní správou 

ve Vel. Meziříčí hodnotu bytu spr. školy na 200 Kč (dvě stě) ročně, což je pro následující 

období směrodatné. 

Dle výnosu okres. šk. výb. ze dne 14. 10. 1936 čís. 1455/1 bylo nařízeno na základě 

výn. MŠANO ze dne 6. 10. 1936 č. 5869/36, by oslavy na všech školách konány byly již 

v úterý dopoledne, dne 27. října. 

Naše škola oslavila státní svátek takto: 

Dopoledne 27. října byl vysvětlen žákům všech tříd význam 28. října a o ½ 11 hod. šlo žactvo 

za doprovodu všech učitelů na místní hřbitov ku pomníku padlých, kdež po vhodné úvodní 

básničce „Neznámým bratřím“ (od L. M. Vyskočila, přednesla žákyně Anežka Večeřová), 

položen byl věnec, uvitý uč. Bartošovou a Plachetskou, ku pomníku padlých. 

Po té promluvila ku přítomným uč. Aloisie Bartošová na téma „Co nám hlásá pomník 

padlých“. 

Následovaly přednesy básní školními dítkami a to: 

„Svoboda“ (od M. Veselého, říkala M. Široká) 

„Slavný den“ (od Jos. Ošmery, přednesl Jos. Smejkal) 

„Dumka“ (od Vojty Beneše, žáci B. Pažourek a Jar. Chalupa) 

„Pod starým praporem“ (Sv. Čech, říkala Lázničková Lud.) 

„Ke dni 28. října“ (přednesla Bernatová Zdenka) 

„Odkaz padlých“ (společná rec. Jašové, Průšové, Kubišové, Brabcové, Bernatové) 

„K neznámým hrobům“ (od Miloše Veselého – žákyně Trnková Růž.) 

a „28. říjen“ (od Jos. Ošmery – žák L. Střecha) 

Druhý den, 28. října v 7. hod. večer bylo v sokolovně sehráno dětské divadlo pod 

názvem „Květ štěstí“ od V. Větrovce. Jemu předcházela přednáška „Dvacátý osmý říjen“ paní 

uč. Kolmanové ze Světlé. Táž také vysvětlila děj hry. Ve hře kladena jest váha na to, by se 

lidé učili rádi. Víla hlásá, jak lidé ani nechápou jak jsou bláhoví a i nešťastní, když pěstují 

v srdci svém závist, zlobu a hněv. Tu květ štěstí se jim z daleka vyhýbá. Snad i v naší milé 

vlasti kvetl by Květ štěstí mnohem více, kdyby nebylo těch necností. 
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Po přednášce zahrála místní hud. kapela státní hymny. Básně i divadlo nacvičily uč. 

M. Plachetská a A. Bartošová a pořídily též potřebné kroje. Za jejich úmornou práci vzdává 

jim správce školy dík! 

Od 10 hod. ranní v úterý dne 27./10. až do 8h r. ve čtvrtek - 29.10. - vlála se školní 

budovy státní vlajka. 

Při gener. zkoušce dne 27./10. 36 vybráno 36 Kč + 30 Kč (Bart.) = 66 Kč 

Při divadle dne 28./10. 36 vybráno      170 Kč 

celkem     236 Kč 

 

Sokolu ponecháno 170 Kč a do šk. peněz dáno 66 Kč + 5,85 (zbytek z cel. dne) = 

71,85 Kč 

Při XXVI. Dětském dni zakoupeno za 50 Kč srdíček od okresní péče o mládež ve Vel. 

Meziříčí a v hotovosti dáno ještě 20 Kč. 

Tedy celkem 70 Kč. (Dostala berní péče o mládež ve Vel. Meziříčí) Účtováno: 

jednotliví žáci za srdíčka 50 Kč; na penězích vybráno I-III. tř. 7,70 Kč; II. tř. 10,15 Kč, IV. tř. 

7 Kč - za vajíčka  25,85 Kč  

celkem 75,85 Kč 

Z toho dáno Okr. péči 70 Kč a 5,85 Kč do šk. peněz (viz divadlo) 

 

Významná událost v Čsl. republice 

Dne 27. října 1936 v 17 hod. v Králové nad Tisou vstoupil na Čsl. půdu rumunský král 

Carol II. se svým synem Michalem, velkovévodou z Alby-Julie. Uvítání vladaře ze 

spojeneckého státu bylo po celé cestě do Prahy velmi okázalé a nejslavnější bylo ovšem 

v Praze. Dle novinářských zpráv neprožíval národ český tak radostných dnů od 28. října (resp. 

21./12) 1918.  

Návštěva rumunského krále má veliký význam politický, neboť konaly se porady hlav 

spřátelených států a projednány všechny otázky zahraniční politiky Malé dohody, při čemž 

zjištěna úplná shoda názorů v těsné dohodě s Jugoslávií. 

O 1 hod. v noci dne 1./11. 36 odjel král se svou družinou do Židlochovic u Brna a 

téhož dne přes Bratislavu do Rumunska. 

Viděl dne 17. února 1937 Jos. Vček, oši.40 

Oslava 87 narozenin p. pres. Osvoboditele T. G. Masaryka 

87 narozeniny p. presidenta Osvoboditele byly v Rudíkově oslaveny v sobotu dne  

6. března 1937 v 10 hod. dopoledne pro školní děti, a to proslovem (uč. A. Bartošová), 

recitacemi, oslavnými básničkami, které přednesly dítky všech šk. roků, výstupy a rytmickým 

cvičením. Tato oslava školní konala se v sokolovně, jelikož ve škole není vhodné místnosti. 

V 7 hod. večer byl průvod hasičského sboru, jehož se súčastnili velmi početně zdejší 

občané, na vrch „Poklonek“, kdy byla zapálena hranice a oceněny byly zásluhy T. G. 

Masaryka vzdělavatelem has. sb. V neděli 7. března uspořádala MOK se „Sokolem“ ve 3 hod. 

odp. v sokolovně žákovskou besídku s tímto programem: 1. Přednáška (Náš Osvoboditel – uč. 

A. Bartošková), 2. dětská přání, 3. slovenské písně, 4. muzikanti, 5. štěňata, 6. Kašpárek 

cvičitelem, 7. letci, 8. skupiny (dorostenci), 9. čápi a žáby, 10. vrabčáci, 11. popletená 

rozmluva, 12. květ (rytmička), 13. rej se šátečky, 14. Srdcem k vlasti. Všechny uvedené 

oslavy byly zakončeny státní hymnou. Žákovská besídka (žáci ze všech tříd) byla velmi 

zdařilá, četně navštívena, mnohá čísla se musela pro líbivost opakovati. Nacvičila ji uč. M. 

Plachetská za pomoci uč. A. Bartošové; při provedení pomáhali též uč. L. Holánek a uč. 

Holánková. Dorostenské skupiny nacvičil cvičitel sok. dorostu Jar. Horký. Všem dík. Na 
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škole vlála st. vlajka od 8h r. dne 6./3. do 8h r. 8/3. Kromě ni bylo vyvěšeno v Rudíkově ještě 

9 praporů (resp. vlajek). 

Ze stručného vylíčení jest viděti, že oslavy měly zdařilý průběh a slouží ke cti těm, 

kdo se o ně zasloušeli.  

Dosud fungující místní školní rada, která byla zvolena dne 15. března 1933 a která se 

skládala z říd. uč. B. Milostného, def. uč. Aloisie Bartošové – za učitelstvo - z Václava 

Dobrovolného, jako předsedy, Frant. Komínka (č. 16) (místopřed.), Frant. Šoukala  

(z Vlčatína), Frant. Večeře (z Hroznatína), byla obnovena dne 15. března 1937 a je sestavena 

takto: Předsedou zvolen Frant. Komínek (č. 16 z Rudíkova), Boh. Milostný (říd. uč. 

místopředsedou); členov jsou Marie Plachetská, def. uč., Frant. Šoukal (Vlčatín), Jan Jaša  

(z Rudíkova), Fr. Nejedlý (z Hroznatína) Václav Dobrovolný byl od r. 1919 v místní šk. radě 

a od r. 1921 nepřetržitě předsedou m. šk. rady. Byl velký příznivec školy a mnoho se za jeho 

předsednictví pořídilo a opravilo. Dík mu za vše! – Al. Bartošová odchází 1./9.1937 do Vel. 

Meziříčí, proto nebyla volena.  

Oslava 53 narozenin pana presid. Dr. Ed. Beneše byla na zdejší škole následující. 

V pátek dopoledne, dne 28. května 1937, bylo v každé třídě promluveno o významě 

tohoto dne. Zapěna státní hymna. Odpoledne téhož dne o 2 ½ hod. sehráno bylo na počest 

pana presidenta dětské divadlo pod protektorátem MOK. Název divadla byl „Čtverák 

hastrman“. Před divadlem předneseny byly příhodné oslavné básně. O celý den vlála na školní 

budově státní vlajka. 

V neděli, 30. května o ½ 3 hod. odp. opakováno divadlo pro dospělé v místnostech 

sokolovny za podpory Sokola. Před divadlem byla přednáška uč.  A. Bartošové: 

„ Ze života pana presidenta a jeho rodiny“ 

Žákovské divadlo povoleno okresním úřadem MOK a Sokolu, účinkování šk. dětí ošv. ze dne 

25. května 1937, č. 9/36. 

 

Od žáků rudík. školy  49,80 Kč    Zaplaceno: 

Od žáků z Vilémovic  22 Kč     autor. poplatek   33,40 Kč 

Od žáků z Budišova  14,50 Kč    Za kulise L. Pažourek  30 Kč 

Od žáků z Hodova  26 Kč     Za knížky    8 Kč 

Od pí Kolářové  5 Kč     Za papír na kulise   10,50 Kč 

Celkem  117,30 Kč    Od práce, úklid atd.   6,60 Kč 

- 88,50     Celkem    88,50 Kč 

Zbytek tento 28,80 Kč dán dle usnešení uč. konference ze dne 31. 5. 37 místnímu 

Sokolu za světlo a jest též povinen zaplatiti plakáty, barvy od obch. Cejnka na kulise, šminky 

a obratovou daň. 

Školní rok 1936-1937 byl ukončen dne 26. června 1937 rozdáním šk. zpráv, 

vzpomínkou na mistra Jana Husa a zazpíváním nár. hymny. 

 

Školní rok 1937-1938 

 

Školní rok 1937-38 započal ve středu, dne 1. září.  

Dekretem zem. šk. rady v Brně ze dne 16. listopadu 1936 č. 69.223 byla ustanovena 

zdejší uč. Aloisie Bartošová def. učitelkou na pětitřídní obecné škole chlapecké ve Vel. 

Meziříčí od 1. září 1937. (int. okr. šk. výb. ve Vel. Meziříčí ze dne 16. 12. 1936, č. 1665/I. 

šk.). Působila na zdejší škole od 1./9. 1926 až do uvedeného dne.) Na místo ní ustanovena 

výnosem okr. šk. výboru ze dne 27. srpna 1937 č. 1055/1 Marie Večeřová, def. uč. na ob. 

škole v Dolních Heřmanicích od 1. září 1937 jako zatímní učitelka. 

 

 



I. tř.   11 chl.  + 14 děv.  = 25 žáků 

II. tř.  25 chl.  + 19 děv.  = 44 žáků 

III. tř.  22 chl.  + 25 děv.  = 47 žáků  

IV tř.  18 chl.  + 24 děv.  = 42 žáků  

celkem  76 chl.  + 82 děv.  = 158 žáků 

 

Ke konci prázdnin pořízena byla nová pavlač, jelikož stará, která trvala asi 25 let, byla 

místy shnilá, až bylo velmi nebezpečné, jelikož děti na ni vycházejí korporativně 

v přestávkách. Celkový náklad činil 2327 Kč 70 h. 

Výnosem zšr.41 ze dne 27./8. 1937 č. 46208 (int. ošr.42 2/9. 37, č. 1259) povoleno 

hospitovati abit. ref. reál. gym. Hedvice Kavalcové z Hodova na zdejší škole ve šk. r. 

1937/38. 

 

První president naší republiky Dr. T. G. Masaryk - Osvoboditel zemřel! 

Dne 14. září 1937 v časných hodinách ranních hlášena byla radiem přesmutná zpráva, 

že náš president-osvoboditel Dr. T. G. Masaryk ráno ve 3 hod. 29 min zemřel na lánském 

zámku, když naplnil osmdesát sedm let, šest měsíců a sedmí dní svého života. 

Co dobrých lidí si po této zprávě zaplakalo! Ale nejen v té době, ale i později, kdy se 

četlo v novinách nebo poslouchalo v rozhlase, jak tohoto jedinečného muže, jako dosud 

Evropa nezrodila, měli lidé všech stavů a povolání rádi. Když z lánského kostelíka zazněl 

zvon, který vyzváněl velkému mrtvému, truchlila a hořce plakala celá republika. Od rána do 

večera a od večera do rána putovaly nesčetné zástupy občanů republiky do Lán, aby aspoň 

ještě jednou – naposled – uviděly tvář svého milovaného presidenta, aby se s ním rozloučily. 

Za slzy se nikdo nestyděl: ať mladík, či stařec, dělník či úředník, obyčejný člověk, či 

universitní profesor nebo státník, prostý voják či generál. 

Zemřelý president byl po balsamování vystaven v lánském zámku až do 7 hod. večerní 

dne 17. září, kdy odvezen byl do Prahy na Hrad. Davy lidí, školních dítek, spolků a korporací 

stály špalírem až do Prahy v němém tichu, s hlubokou bolestí v srdci. Na Hradě prostá rakev 

s ostatky milovaného presidenta byla uložena na katafalku v sloupové síni Plečníkově, vlevo 

od Matyášovy brány. Přívoz očekáván byl na Hradě presidentem republ., zástupci vlády, 

Národního shromáždění, města Prahy a země České. Od soboty (18. září) otevřen byl přístup 

obecenstvu do Hradu, takže občanstvo mělo možnost pokloniti se památce prvního presidenta 

nepřetržitě ve dne i v noci až do 20. září do 21 hod., kdy Hrad byl opět uzavřen. 

Co v tu dobu se přišlo lidí rozloučiti s věčnělým presidentem, nedá se ani snad přesně 

zjistiti. Bylo jich statisíce. A ještě mnohem více bylo slz, co v nesmírném žalu s kanuly z očí 

těchto návštěvníků. 

V síni vznešeného ticha střežen byl ve věčném spánku v kovové rakvi zahalené státní 

vlajkou, oblečen v jezdeckém úboru s typickou čapkou po straně, tento náš vůdce odboje 

věrnou stráží: legionářským generálem Syrovým, náč. gen. štábu leg. generálem Krejčím, dále 

dvěma podplukovníky a dvěma rotmistry. Blíže rakve stáli legionáři. V hlídkách střádali se 

„Sokolové“, D.T.F, střelci, gardisté a jiní. Třetí pořadí stáli kováři s perlíky. Krásný symbol. 

V úterý, 21. září v 10 hod. dopoledne byl pohřeb. Nad rakví promluvil jeho žák  

a nástupce president Dr. Ed. Beneš. Na konci své význačné řeči slíbil presidentu Osvoboditeli 

jménem občanů republiky, že všichni chceme jeho odkaz zachovávati. Po té zazněly smuteční 

fanfáry a smuteční dva chorály, (Kdož jste Boží bojovníci, Svatý Václave), načež nejvyšší 

voj. důstojníci uložili rakev na lafetu děla. Pohřební průvod vedl generální inspektor branné 

moci generál Syrový. Průvod šel určenými ulicemi přes Staroměstské náměstí, kolem 

Národního divadla, přes Václavské náměstí k Vilsonovu nádraží. Trval do 3 hod. odp. 

                                                           
41 Zemské školní rady. 
42 Okresní školní rady. 



Když u Vilsonova nádraží vzdala celá naše branná moc (veškeré její složky) poslední 

poctu svému nejvyššímu vojenskému veliteli, dána byla rakev do zvláštního vlaku a odvezena 

na lánský hřbitov, kde uložena k věčnému odpočinku po boku jeho choti Charloty.  

Hned ráno -14. září -, jakmile rádio ohlásilo úmrtí presidenta Osvoboditele, vyvěšen 

byl na školní budově smuteční prapor. (Další prapory byly vyvěšeny na četnické stanici, 

poště, sokolovně, Orlovně, faře, hasičce, žel. stanici a u starosty obce p. Horkého.) Ve třídách 

byly obrazy T. G. Masaryka zastřeny černým florem. Když děti přišly do školy, byla jim 

oznámena smutná zvěst a vysvětleno jim bylo, jaká nenahraditelná ztráta potkala naší 

republiku. Na znamení smutku bylo v týž den odp. prázdno. 

Školní smuteční slavnost konána byla v pátek dne 17. září. Slavnost byla ve II. tř. před 

obrazem Masarykovým zastřeným černým závojem a ozdobeným malebnou skupinou květin. 

(Ozdobila uč. Plachetská) Po proslovu správce školy žáci vyslechli v rozhlase pana ministra 

školství Dr. E. Frankého a min. F. Machníka. Zapěna státní hymna.  

20. září, v den před pohřbem, uspořádalo obecní zastupitelstvo a místní spolky, resp. 

korporace (spr. školy, místní šk. rada, hasiči, „Sokol“, „Orel“ a Místní osvětová komise) v 8 

hod. večer v sokolovně tryznu za prvního našeho presidenta Osvoboditele tatíčka Masaryka.  

Pořad byl: 1.) Smuteční pochod (místní kapela) 2. Rozloučení s p. presidentem (žačka Liba 

Mikysková), 3. Smuteční proslov (říd. uč. F. Horký), 4. Státní hymny 

Slavnost konala se před obrazem T. G. Masaryka, který byl vkusně ozdoben kvítím a 

světly. (Bylo to zřízeno tak, jako by to byl skutečný katafalk – Upravili členové Sokola Školář 

a Nožička). Návštěva byla velká, i z okolních dědin přišli a nejeden si při proslovu ř. uč. 

Horkého zaplakal. 

Aby v den pohřbu měli občané možnost sledovati průběh pohřbu a vyslechnouti projev 

jeho nejoddanějšího přítele presid. Dr. Ed. Beneše, bylo za tím účelem umístěno rádio ve  

II. třídě, kamž měl každý volný přístup, aby aspoň v duchu doprovodil na poslední cestě 

svého milovaného presidenta.  

Státního svátku bylo na zdejší škole vzpomenuto dne 27. října školní slavností. (Výnos 

MŠANO 14. 10. 1937, č. 6375/37). V rámci této oslavy šli učitelé se žáky na místní hřbitov 

ku pomníku padlých, kde žáci položili věnec, přednesli vhodné básně a zapěli st. Hymnu. 

Odpoledne téhož dne sehráno bylo pro děti dětské divadlo (pohádka) „Čarovný 

proutek“ od J. Průchy – Státní vlajka vyvěšena byla na škole od 10 hod. dop. dne 27. 10. do 

8h ráno dne 29. 10. 1937.  

Přednesené básně byly:  

Vzácný květ od M. Veselého, přednesl Jaša Jaromír, 

Našim hochům od A. Sedláčka přednesl Dohnal, Komínek, Svoboda 

Největší den od M. Veselého přednesla Černá Anna 

Těm, kteří se nevrátili od J. Spilky přednesla Bernatová 

Tichá vzpomínka od J. Zimermanna, přednesla Pospíšilová M. 

Je svobodná zas naše zem V. Saliver, přednesli Černá, Bernat, Jašová, Zedníček 

Úvodní proslov přednesl Jaromír Horký z III. tř. 

  

28. října byla slavnost v sokolovně pro dospělé pod protekt. MOK. Úvodní proslov, 

jakož i básně byly tytéž, co 27. října. Potom následovala přednáška uč. L. Holánka, zapěna st. 

hymna a sehráno div. „Čarovný proutek“. V této hře jest nabádáno k lásce k vlasti a svornosti. 

 

 

 

 

 

 



Vyučtování divadla:     Vydáno: aut. poplatek   33,90 Kč 

Vybráno při generálce 27.10.    108,35 Kč knížky 6+4,5 a došl. porto   12,10 Kč 

28./10. večer při divadle s dary 288,30 Kč Maskování L. Pažourek a Kotačka  11,70 Kč 

celkem       396,65 Kč pomocník Večeřa Jan   3 Kč 

- 96,65 Kč      60,70 Kč 

zbývá        300 Kč Ponecháno pro školu    35,95 

96, 65 

     

Sokolu dáno dle usnesení sboru uč. 3/10. 37 zbývající část per43 300Kč (za světlo, sál, 

úklid, šminky, obrat. daň, otop a bezplatné v sále cvičení.) 

Pololetní prázdniny výminečně (na zkoušku) začaly dne 29. ledna o 12 hod. polední 

dle výnosu MŠANO ze dne 30. 11. 1937 č. 159663 a trvaly do 6. února (včetně). Následkem 

toho šk. zprávy byly rozdány v sobotu dne 28. ledna v poslední vyuč. hodině.  

Okresní školní výbor udělil zat. uč. M. Večeřové na základě vysvědčení úř. lékaře 

dovolenou pro mateřství od 15. února do 15. května 1938. (Zem. šk. rada vzala na vědomí 

tuto dovolenou výn. 31./1. 38, č. 4797). Na čas dovolené, kterou obdržela zat. uč. M. 

Večeřová, ustanovil okresní šk. výbor ve Vel. Meziříčí Stanislava Starého, uč. praktikanta 

v Křídlech u Nového Města na Moravě ode dne 15. února 1938 výpomocným učitelem na 

zdejší škole. Jmenovaný je rodák z Petrovic u Nov. Města, maturoval na reálce v Novém 

Městě (r. 1936) a zkoušku dospělosti vykonal v Žatci 11. 6. 1937. (Dekret ošv. ze dne  

14. 2. 1938, č. 235/I) 

Vzpomínka na 88 nar. p. pres. T. G. Masaryka byla uspořádána na naší škole pro 

všechny třídy v pondělí dne 7./3. 38. Žáci se sešli ve IV. tř., kdež přednesl proslov žák IV. tř. 

Střecha Ladislav. Následovaly vhodné básně: „Vzpomínáme“ (od Jos. Lišky), přednesla Anna 

Černá; „Tatíčku starý náš“ (Jiř. Soukupová) před. Jar. Pažourková; „7. březen 1938“ (Jiř. 

Soukupová) přednesl Jar. Jaša; společná recitace „Náš osvoboditel“ (Karel Adam); „Školní 

slavnost“ (Jos. Liška) - Jar. Chalupová; „Neumřel nám“ (Fr. Velkoborský) - Nevrkla Jar.,  

a „Našim hlavám“ (Jar. Sosnovec) - Dohnal Josef. - Na konci domácí slavnosti zapěna st. 

hymna. St. vlajka byla na šk. budově od 7h r. – 7h večer. 

Pro širší veřejnost bylo sehráno pod protekto. MOK dětské divadlo pod názvem 

„Katuše pyšná princezna“ od J. Lišky. Sehráno v sokolovně, večer v 7h, dne 13. 3. 1938. Před 

divadlem byl opakován celkem týž program, jako 7./3., jenže proslov měl Horký Jar. (III. tř.) 

Viděl dne 22. března 1938 Jos. Vlček, okr. škol. inspektor 

 

Příjem:      Vydání: 

12. 3. při generální zkoušce  95,05 Kč maskování    15 Kč 

13. 3. vybráno   225,10 Kč knížka     6,50 Kč 

celkem   320,15 Kč aut. právo    33,90 Kč 

Sokol (světlo, topení atd.)  200 Kč 

do školní pokladny   64,75 Kč 

320,15 Kč 

 

Dekretem ošv. ze dne 11. 5. 1938, č. 707/1 šk. ustanoven byl výp. uč. St. Starý na 

obecné škole v Uhřínově. (ostatní na před slovně). Na zdejší škole působil od 15. 2. do  

15. 5. 1938. 

Na výzvu ošv. odhadla mšr. cenu natur. bytu dle protokolu ze dne 13. února 1938 na 

150 Kč, nanejvýš 200 Kč. 

                                                           
43 Skrze. 



Okres. šk. výbor s dohodou berní správy určil cenu natur. bytu ze dne 31. V. 1938  

č. 583/1 na 200 Kč 

Oslava narozenin p. presidenta uspořádána byla zdejším uč. sborem tak, že 28. 5. 1938 

o ½ 11 hod. sešli se všichni žáci se svými učitel. do IV. tř., kdež před ozdobeným obrazem  

p. presidenta a před státní vlajkou byl proslov o Dr. Ed. Benešovi, předneseny jednotlivými 

žáky vlastenecké básně vztahující se k osobě presidentově a k Čsl. republice. Ke konci zapěna 

státní hymna. Na školní budově byla po celý den vyvěšena státní vlajka. 

Jelikož největší místnost školní (IV. tř.) stěží pojme všechny žáky a není tudíž místa 

pro dospělé, byla z té příčiny druhý den, 29. května, uspořádána pro širší veřejnost dětská 

akademie. Ta pozůstávala ze 14ti bodů a přesný její pořad byl zaslán okres. šk. výboru. 

Pořádána byla spolu s „Místní osvět. komisí“ v sokolovně a při malém vstupném bylo 

vybráno 172 Kč 70 h, které dány byly Sokolu za místnost a světlo, jakož též by mohl zaplatiti 

výlohy s akademií spojené. 

Akademii nacvičila uč. M. Plachetská, doprovod hudební měl L. Holánek.  

Školní rok 1937-38 výminečně skončil dne 22. června zapěním státní hymny  

a rozdáním šk. zpráv. 

Zem. šk. rada ze dne 11. 7. 1938 č. 41641, intimát ošv. 30. 7. 38, č. 1358/1 šk. 

jmenovala zat. uč. Marii Večeřovou definitivní uč. v Rudíkově od 1. 8. 1938. 

Vzácný přírodní úkaz – polární záře – bylo viděti dne 25. ledna 1938 o 20 hod do 22 ½ 

hod. Intensita záře i zbarvení se měnilo. Převládala barva rudá, takže mnozí se domnívali, že 

někde zuří ohromný požár.  

 

Školní rok 1938-1939 

 

Školní rok 1938-39, začal v pátek, dne 2. září. Dle zápisu dne 1. září byl následující 

počet dětí v jednotlivých třídách: 

I. tř.   19 chl.  + 12 děv.  = 31 žáků 

II. tř.  17 chl.  + 24 děv.  = 41 žáků 

III. tř.  26 chl.  + 25 děv.  = 51 žáků  

IV tř.  15 chl.  + 24 děv.  = 39 žáků  

celkem  77 chl.  + 85 děv.  = 162 žáků 

 

Uč. osoby jsou jako před prázdninami a vyučují: 

M. Plachetská v I. tř. 

B. Milostný v II. tř. 

M. Večeřová v III. tř. 

L. Holánek v IV. tř. 

14. září vzpomenuto bylo na úmrtí prvního presidenta rep. T. G. Masaryka v každé 

třídě zvlášť a společně poslouchán rozhlas.  

Zdejší sbor učitelský daroval na jubil. sbírku na obranu státu 500 Kč, t. j. každý člen 

100 Kč. Odesláno jub. fondu 2. 9. 1938. 

Jaké martyrium prožila naše republika v r. 1938 nemohu vypsati, bylo by toho mnoho 

a srdce by příliš při tom trpělo. Potomci naši dočtou se všeho od povolaných dějepisců. 

Dosavadní president Dr. E. Beneš odstoupil. 

Ustanovena nová vláda v čele s generálem Syrovým. Trvala až do 30. listop. 1938, 

kdy téhož dne zvolen byl třetí presid. republiky. Jest jím Dr. Emil Hácha, president nejvyššího 

soudu v Praze. Narodil se r. 1872 v Trhových Svinech v již. Čechách. Jest výborným znalcem 

světov. jazyků (němčiny, francouštiny, angličtiny a italštiny). Politicky dosud nevystupoval. 

Zvolen byl 272 hlasy ze 312 platných hlasů. V osobu nově zvoleného presidenta skládají se 



velké naděje. Kéž by to Bůh dal, aby slunko lepších časů zasvitlo na naši těžce zkoušenou 

vlast! 

V den zvolení vlála na zdejší škole celý den státní vlajka. 

Kandidátce uč. žen. ruč. prací Holánkové Miladě byla povolena hospitace na zdejší 

škole okr. šk. výborem zd dne 21. 12. 1938, č. 2141/2 šk. ve smyslu výn. mšano ze dne  

16. 3. 1934, č. 2650-I od 1. ledna 1939 do 28. 6. 1939. 

Def. uč. žen. ruč. prací a dom. nauk Olga Holánková vzdala se dobrovolně šk. služby podle  

§ 6 vl. nař. č. 379/1938 sb. z. a nař.44 Zem. školní rada v Brně výnosem ze ne 20. ledna 1939 

č. 3899/39 sprostila jmenovanou služeb. poměru dnem 31. lednem 1939 na zákl. výše cit. §. 

Dle výn. mšano ze dne 12. 1. 1939 č. 17/39-II/1 ustanoveno skončiti první pololetí dnem  

31. lednem 1939 o 12 hod polední. Pololetní prázd. trvají do 5. února včetně. 

Šefl Václav, def. uč. dle N.Z a zat. řídící státní obecné školy v Uherčicích byl dle 

výnosu zem. šk. rady v Brně ze dne 28. 12. 1938 č. 91050 přikázán na zdejší okres k výkonu 

služby na veř. školách národních. (Uherčice jsou v zabraném území). Dle výnosu ošv. ze dne 

27. 1. 1939 č. 2215/1 šk. byl přidělen na obec. školu v Rudíkově jako instruktor občanské 

výchovy ve zdejším pracov. útvaru (prapor č. 3/301). 

Pracovní útvar 3/301 přišel do zdejší obce dne 20.listop. 1938 a zahájil práci na 

rekonstrukci obec. silnice Vel. Meziříčí – Třebíč dne 24. listop. 1938. Ubytován jest 

v sokolovně a orlovně.  

Okr. šk. výbor přidělil na zdejší školu ind. uč. Andělu Šefflovou s povinností 

vyučovati též žen. ruč. prácem v Hodově. (Výnos 23. 2. 1939, č. 277/1). Táž místo 

nenastoupila, jelikož byla nemocná a dostala zdravotní dovolenou od 22/3 39 do 22. 4. 1939). 

Výnos ošv. ze dne 27. 3. 1939, č. 392/2 šk.) Po zdravotní dovolené přihlásila se jmenovaná u 

spr. školy dne 22. 4. 1939 a začala vyučovati v úterý 25. 4. 1939. (v pondělí u nás r. p. nejsou) 

Učitel Václav Šeffl, který byl přidělen obecné škole v Rudíkově jako instruktor obč. výchovy 

v pracovním útvaru 3/301, byl na svou žádost této funkce zproštěn dnem 19. 5. 1939. (Výnos 

ošv. ze dne 13. 5. 1939, č. 619/5 šk.). 

Výnosem ošv. ze dne 13. 5. 1939 č. 644/2 šk. byl učitel Václav Šeffl ustanoven 

zatimním učitelem na obec. škole v Hodově od 20./5. 1939. Tímto ustanovením byl 

jmenovaný převzat do stavu učitelstva veř. škol. národních v zemi Moravskoslezské v poměru 

učitele definitivního podle § 4 U. Z.45 

Výnosem ošv. ze dne 13. 5. 1939 č. 683/1 šk. byl výpom. uč. František Hanzal, 

přidělený obec. šk. v Rud Hodově, ustanoven od 20. 5. 1939 na obecnou školu v Rudíkově 

s povinností vyučovati také na obecné škole v Hodově. Přiděleny mu byly (pokud možno) 

krajové hodiny: v II tř. 2 hod tělocviku a 1 hod. ruč. pr; ve III tř. 1 hod. psaní; ve IV tř. 2 hod. 

tělocviku a 2 hod. ruč, prací, celkem 8 hodin. Bydlí v Hodově, dochází 3x týdně do Rudíkova. 

Dle vyhlášky v „Okres. věstníku“ ze dne 10. 2. 1939, č. 2 podnikla zdejší škola sbírání 

prstýnků46 na ovocném stromoví. Celkem jich bylo sebráno přes 16.000 kusů. Žákům za 

odevzdaných 10-20 prstýnků dáváno bylo péro, tuška apod. Na zakoupení těchto škol. potřeb 

dala obec Rudíkov 50 K, Hroznatín 15K, Vlčatín 10 K a p. děkan Ondřej Novák 20K; ostatní 

koupila místní šk. rada. Všem dárcům dík! 

Na pomlázkovou sbírku bylo sebráno 90 vajec a 20 K, které dány byly „Okresnímu 

domovu“ ve Vel. Meziříčí.  

Dle výnosu okr. šk. výboru ve Vel. Meziříčí ze dne 20. 5. 1939 č. 246/4 byly 

uspořádány kursy tělesné výchovy v ústavě škol „Světlá“ ve dnech 1, 2 a 3. června 39. Do 

nich přihlásily se ze zdejší školy učitelky Plachetská Marie a Večeřová Marie. Vyučování v I 

a III tř. bylo suplováno. 

                                                           
44 Sbírka zákonů a nařízení. 
45 Ustanovení zákona. 
46 Hnízda housenek. 



V sobotu 10. června konala se pracovní schůze učitelstva okresu velkomeziříčského 

v ústavě „Světlá“. Přítomen byl nový okr. hejtman, šk. inspektor a starosta města, kteří učinili 

projevy. Schůze zúčastnili se všichni učitelé zdejší školy. Vyučovací hodiny, které následkem 

schůze odpadly, byly nahrazeny v týdnu od 5/6–9./6. 

Po vládním radovi Michalicovi byl správcem okr. úřadu kratší čas Dr. Veškrna a po 

něm v únoru jmenován okresním hejtmanem rada pol. správy z Dačic František Cagaš. 

30. dubna 1939 byl přeložen na trvalý odpočinek okr. školní inspektor Josef Vlček, 

který byl velmi oblíben učitelstvem zdejšího okresu. Zajisté, že všichni učitelé mu ze srdce 

přejí, aby své pense dlouhá léta ve zdraví a spokojenosti užil. Po něm byl ustanoven  

okr. školním inspektorem František Kubíček, který jako 

inspektor působil na novojičínsku. 

Nechť i jemu se líbí na našem horském okresu a nechť 

tradiční dobrý poměr mezi ním  

a učitelstvem panuje jako za inspektorů dřívějších.  

Školní rok 1938-39 byl na všech školách s čes. 

jazykem vyučovacím v Protektorátě Čechy a Morava 

skončen v sobotu dne 24. června 1939. (Výnos z. š. r. 

16. 6. 1939, č. 971, int. ošv. 19. 6. 1939 č. 910 šk.) 

Neúprosný osud nesplnil přání učitelstva okresu, 

uvedené na horní části této strany, naopak již 24. srpna 

1939 smrt ukončila kruté utrpení, které způsobovala 

inspektoru Josefu Vlčkovi zákeřná choroba. Obrovská 

účast, nejen učitelstva, ale i z řad občanů různých stavů 

a povolání, na pohřbu dne 27. t. m. nejlépe prokázala, 

jaké vážnosti a úctě se těšil zesnulý ze svého plodného 

života. 

Učitelstvo bude dlouho jeho školní i ostatní 

kulturní činnosti vděčně vzpomínat.  

 

Školní rok 1939-1940 

 

Vzhledem k uplynulému školnímu roku zahájen byl šk. r. 1939-40 za poměrů velice 

změněných. Výnosem zemské školní rady z 16. 8. 1939, č. 65.185/39 povoleno, aby při 

stávající čtyřtřídní ob. škole zřízeny byly 3 nové zatímní třídy a aby se vyučovali dle 

učebných osnov pro školy sedmi třídní. Dosavádní řídící učitel Bohuslav Milostný, který na 

zdejší škole působil od 1. 9. 1927, a jehož činnost školní ocenila zemská školní rada uznáním, 

dán byl do výslužby. Odstěhoval se na trvalý odpočinek do Velkého Meziříčí. Po něm byl 

přes prázdniny pověřen správou školy místní dlouholetý učitel Leopold Holánek. Uvedený 

byl však od 1. 9. 1939 ustanoven zatímním řídícím učitelem ve Oslavici. Poněvadž i učitelka 

zdejší školy Marie Večeřová ustanovena od 1. 9. t. r. ve Vel. Meziříčí, zůstala na místní škole 

z dosavadního učitelského sboru pouze učitelka Marie Plachetská. 

Zatímním řídícím učitelem od 1. 9. t. r. ustanoven na zdejší škole dosavádní učitel 

v Lavičkách Jakub Kosom. Dále byli zde ustanoveni zatímním učitelem Josef Mužík, dříve 

přidělený uč. ob. škole v Březí, zatímní učitelkou manželka uvedeného Božena Mužíková, 

dříve přidělená učitelka ob. šk. ve Velké Bíteši, zatímní učitelkou Albína Dvořáková, dříve 

učitelka v Přibyslavicích, dále přiděleni k prozatímnímu zaměstnání Oldřich Jan, učitel 

z Oslavice a Marie Kolouchová z Vel. Meziříčí, Karel Smejkal ustanoven učitelským 

praktikantem a Anděla Šefflová učitelkou dom. nauk, která má učiti ručním pracím a domácí 

nauce též na dvojtřídní obecné škole v Hodově. Katolickému náboženství bude vyučovati P. 

Ondřej Novák zdejší farář a děkan. 



Dne 1. září zahájen školní rok se 177 školními dětmi. Žáci i žákyně rozděleni 

následovně do jednotlivých tříd: 

I. tř.   13 chlapců a 14 děvčat = 27 žáků 

II. tř.  17 chlapců a 11 děvčat = 28 žáků 

III. tř.  6 chlapců a 14 děvčat = 20 žáků  

IV tř.  14 chlapců a 12 děvčat = 26 žáků  

V. tř.  12 chlapců a 11 děvčat = 23 žáků 

VI. tř.   10 chlapců a 10 děvčat = 20 žáků 

VII. tř.  10 chlapců a 23 děvčat = 33 žáků 

Ve všech třídách jest 82 chlapců a 95 děvčat; 177 celkem. 

Všichni žáci jsou české národnosti a římskokatolického náboženství. 

Mimo uvedený počet navštěvují žáci Černý Jan, Jaša Josef, Svoboda Alois, Horký 

Jaromír, Sedláček Alois, Kříž Cyril, Pažourek Bohumil, Sedláček Jaroslav, Dobrovolná 

Božena, Kratochvilová Olga, Mikysková Libuše, Bernatová Marie, Černá Anna, Jašová 

Anděla, Pospíšilová Marie, Černá Jarmila, Jelínková Marie, Milada Pacalová a Vávrová 

Vlasta ze zdejšího školního obvodu měšťanskou školu ve Velkém Meziříčí. Žákyně 

Čermáková Marie a Dohnalová Věroslava chodí do zem. ref. reál. gymnasia ve Vel. Meziříčí. 

3. září sešli se rodiče školních dětí z Rudíkova a z přiškolených obcí k ustavující 

schůzi rodičovského sdružení. Z řad učitelů zvoleni do výboru Marie Plachetska za 

předsedkyni, Josef Mužík jednatelem. O úkolech sdružení pojednal správce školy J. Kosour. 

Vysvětleny změny na škole v začátku vyučování.  

Všichni žáci jsou pro případ úrazu místní školní radou pojištěni u Slavie. 

Na popud místního rodičovského sdružení a N.P. ve Vel. Meziříčí zavedeno na zdejší 

škole vaření polévek pro děti chudé a přespolní. S vařením se začalo 15. listopadu t. r. a 

polévku dostávalo v průměru 120 dětí. Na akci tuto přispěla místní školní rada pořízením 

menší školní kuchyňky a opatřením topiva. Rodiče zámožnějších dětí darovali mouku, 

brambory, něco o mastku a zeleninu. Národní pomoc přispěla 500 K a 30 kg umělého tuku. 

Polévky vaří všechny místní učitelky ve volných hodinách a učitelé zase dozírají při 

rozdělování polívek. Akci tuto si chválí jak školní děti, tak i jejich rodiče, u nichž tak to 

vzrůstá větší láska ke škole a pochopení pro školní požadavky. 

21. prosince 1939 sehráli žáci VI a VII. třídy v místní sokolovně dětské divadlo 

Kašpárek měl velkou turu, přelstil ducha Čarymura. Vzdor zimnímu drsnému počasí byla 

návštěva velmi pěkná a školní děti překvapily své rodiče i známé nejenom zdařilou hrou ale i 

pěknými přednesy příležitostných básní i písní. Vlčatínský rodák Karel Smejkal, který dosud 

praktikoval na zdejší škole, byl od 1. 12. 1939 ustanoven výpomocným učitelem v Křižanově. 

14. 1. 1940 účastnili se žáci všech tříd výchovného filmu Jiráskovy Lucerny v místní 

orlovně.  

Aby bylo školním dětem umožněno poznat krásu kresleného filmu, uspořádán s nimi 

4. února 1940 zájezd do Budišova na film Sněhurka a 7 trpaslíků. Zájezdu se účastnilo 111 

dětí, z nichž některé byly doprovázeny svými rodiči.  

 

Školní rok 1940-1941 

 

Školní rok 1940-41 začal 2. září. Při zdejší čtyřtřídní obecné škole byly povoleny opět 

letos 3 postupné zatímní třídy. Proto vyčováno bude jako na škole sedmitřídní. 7 tříd jest 

vyučováno ve 4 místnostech s plným počtem vyučovacích hodin. Do školy chodí 176 dětí, 

všechny jsou české národnosti, 175 dětí jest vyznání ř. katolického a 1 českobratrského. 

Při škole jsou ustanoveni následující učitelé: Jakub Kosour, říd. uč., Marie Plachetská, 

def. učitelka, Albína Dvořáková, def. uč. dle § 4 U. Z., Josef Mužík, def. uč. dle § 4 U. Z., 

Božena Mužíková, def. uč. dle § 4 U. Z., Božena Veselá, výp. uč., František Hanzal, výp. uč.  



Marie Vokounová, výp. učitelka dom. nauk. Katolickému náboženství vyučuje P. Ondřej 

Novák, děkan v Rudíkově. 

Nadřízeným uvedených jest Jos. Kubíček, okr. šk. inspektor a Frant. Cagaš, přednosta 

okr. šk. výboru ve Vel. Meziříčí. Na všeobecné přání občanů z Rudíkova i blízkého okolí 

zřízena při zdejší obecné škole lidová škola hospodářská pro mládež od 14 do 17 roků. Pro 

všeobecný nedostatek vhodných místností, vyučuje se v této škole pouze v jedné třídě. Chodí 

do ní 33 chovanců. Poněvadž nynější budova školní nebyla stavěna k účelům vyučovacím, 

nemůže vyhovovati potřebě školy. Proto se usnesla jak místní školní rada, tak i obecní 

zastupitelstva obce Rudíkova i přiškolených obcí, učiniti přípravné kroky pro postavení nové 

školní budovy. 

Vánoční prázdniny začaly 20. prosince 1940 a končily 19. ledna 1941. Prvé pololetí 

končí 14. února 1941. 

Dne 24. února provdala se učitelka A. Dvořáková a dostala tři měsíce dovolenou. 

Poněvadž místo ní nebyl ustanoven jiný učitel, spojeny III. a IV. tř. Poněvadž dosavadní 

správce školy dán byl od 1. IV. 1941 na trvalý odpočinek a místo něho pověřena správou 

školy učitelka Marie Plachetská, spojeny byly ještě VI. a VII. tř. 

Dne 14. května 1941 navštívil školu p. okr. šk. inspektor Jos. Kubíček. V konferenci 

se všemi členy učitelského sboru udělil rady pro vyučování všem předmětům na všech 

stupních. 

Školní rok 1940/41 byl ukončen dne 28. června 1941.  Dne 258. IV. 1941 byl 

přezkoušen hromosvod zdejší školy. Zápis žáků do I. třídy konal se dne 29. VI. 1941. 

Zapsáno 13 chlapců a 10 děvčat = 23. Hlavní čistění celé školní budovy konalo se 4. - 9. 

srpna 1941. 

Dne 12. srpna 1941 byla okresním úřadem při zdejší škole ustanovena nová místní 

školní rada. Komínek Frant., předseda, Šoukal Frant. náměstek předsedy, Jaša Jan, člen místní 

školní rady, Nejedlý Frant. člen místní školní rady, Mejzlík Jaroslav, správce školy, člen 

místní školní rady. Plachetská Marie, člen místní školní rady.  

Ustavující schůze nové místní školní rady konána dne 24. srpna 1941. 

 

Školní rok 1941-42 

 

Školní rok 1941/42 započal dne 1. září 1941. Zemská školní rada povolila při zdejší 

škole 1 pobočku; vyučováno tedy v 5 třídách. Do školy zapsáno na počátku školního roku 165 

dětí, z toho jest 83 chlapců a 82 děvčat. Všichni žáci jsou národnosti české. Náboženství 

římskokatolického je 163 žáků, českobratr. ev. 1 žák a bez vyznání 1 žák. 

Při škole jsou ustanoveni tito učitelé: 

Jar. Mejzlík, zat. říd. učitel, který zde nastoupil dnem 1. září 1941. Dříve byl řídícím učitelem 

na obecné škole v Hor. Heřmanicích. Dále zde vyučují Marie Plachetská, def. uč., Josef 

Mužík, def. uč. dle § 4 U. Z., Božena Mužíková, def. uč. dle § 4 U. Z. a Bož. Veselá, výp. 

učitelka. Katolickému náboženství vyučuje zdejší děkan P. Ondřej Novák.  

Dne 1. října přeložena výp. uč. B. Veselá na hlavní školu do Vel. Meziříčí a škola 

organisována jako čtyřtřídní. Poněvadž zatímní správce školy Jar. Mejzlík obdržel od 1. října 

1941 zdravotní dovolenou, byla druhá třída suplována.  

Od 1. listopadu 1941 ustanovena při zdejší škole Libuše Křesťanová, výp. uč., která 

vyučuje II. třídu. Od 1. XI. 1941 vyučuje se na zdejší škole ve čtyřech třídách kmenových. 

Zatímní správce školy Jar. Mejzlík dán na trvalý odpočinek a od 1. listopadu 1941 pověřena 

zatupováním ve správě obecné školy uč. Marie Plachetská.  

Dnem 1. listopadu 1941 započato se stravováním 110 chudých a přespolních žáků. 

Dne 18. listopadu 1941 otevřen při zdejší škole II. roč. lidové školy hospodářské. Navštěvuje 

jej 25 žáků. 



Vánoční prázdniny začaly 19. prosince 1941 a končily 3. března 1942. Ve dnech 10., 

17., 24. února a 3. března 1942 uděleny žactvu domácí úkoly. V době prodloužených 

vánočních prázdnin navštěvovali učitelé zdejší školy kurs a ve dnech 18. - 21. února 1942 

vyplňovali statkové archy. Dne 4. III. 1942 zahájeno pravidelné vyučování. 

Dne 24. března a 11. dubna navštívil školu p. okresní školní inspektor Josef Kubíček. 

V konferenci se všemi členy učitelského sboru udělil rady pro vyučování všem předmětům na 

všech stupních. 

Školní rok 1941/42 byl ukončen dne 9. VII. 1942 rozdáním školních zpráv a přísným 

napomenutím žactva, kterak se chovati o prázdninách.  

 

Školní rok 1942-43 

 

Školní rok 1942-43 započal dne 2. září 1942. Vyučuje se ve čtyřech třídách. Do školy 

zapsáno 148 dětí; z toho je 74 chlapců a 74 děvčat. Všichni žáci jsou národnosti české. 

Náboženství římskokatolického jest 147 žáků a českobratr. evang. 1 žák. 

Při škole jsou ustanoveni tito učitelé: Marie Plachetská, zast. spr. školy, Jos. Mužík, 

def. uč. dle § 4 U. Z., Božena Mužíková, def. uč. dle § 4 U. Z., Anastazie Poláková, uč. 

praktikantka, Marie Vokounová, výp. uč. dom. nauk. Katolickému náboženství vyučuje zdejší 

děkan P. Ondřej Novák. 

Podle výnosu okr. šk. výb. ze dne 7. X. 1942, č. 1523/2 šk. vyučuje se na zdejší škole 

ve třech třídách. 

Dne 4. listopadu otevřen při zdejší škole I. roč. lidové školy zemědělské. Navštěvuje 

jej 18 žáků a 22 žákyň = 40. 

Soutěže žactva v spořivosti účastnilo se 9 žáků. Odměněna byla Marie Nejedlá, 

žákyně III. tř., která získala 3. cenu 25 K. 

Od 9. XI. 1942 započato se stravováním 85 chudých a přespolních žáků. 

Vánoční prázdniny začaly 19. XII. 1942 a končily 11. ledna 1943. 

5. ledna 1943 poukázala Ústřední matice školství zdejší škole obnos 1000 K, kterých 

má býti použito ve prospěch žáků ze sociálně slabých a nejpotřebnějších rodin.  

Druhé pololetí počalo dnem 1. února 1943. Tři učitelé zdejší školy účastnili se kursu 

her ve Velkém Meziříčí, který byl pořádán ve dnech 18. - 20. května 1943. 

Dne 23.V. 1943 pořádána přednáška na téma „Infekční nemoce dětské a ochrana proti 

nim. Přednášel Dr. Zdeněk Kurz. 

Dne 16. VI. 1943 odešla praktikantka Ant. Poláková a na její místo jmenována Libuše 

Obšilová, výpomocná učitelka. 

Školní rok 1942-43 ukončen dne 14. VII. 1943 rozdáním školních zpráv a přísným 

napomenutím žactva, kterak se chovati o prázdninách. 

 

Školní rok 1943-1944 

 

Školní rok 1943-44 započal dne 3. září 1943. Vyučuje se ve všech čtyřech třídách. Do 

školy zapsáno 151 dětí; z toho jest 77 chlapců, 74 děvčat. 150 žáků jest národnosti české,  

1 německé. Náboženství římskokatolického jest 149 žáků, českobratr. evang. 1 žák, 

českomor. 1 žák.  

Při škole jsou ustanoveni tito učitelé: Marie Plachetská, uč. pověřená zastupováním 

spr. školy. Jos. Mužík. def. uč. dle § 4 U. Z., Štěp. Hnízdilová, výpomocná učitelka, Libuše 

Obšilová, výp. učitelka. Katolickému náboženství vyučuje zdejší děkan P. Ondřej Novák, 

dívčím ručním pracím Lud. Holásková, výp. učitelka.  

Vyučování na zdejší lidové škole zeměděl. počalo 3. září 1943. Navštěvuje ji 57 žáků. 



Pro soutěž k „Týdnu spořivosti“ zasláno 9 početních, 12 slohových a 19 kreslířských prací. 

První cenou odměněna Anežka Večeřová, žákyně IV. třídy, duhou cenou Božena Mužíková, 

žákyně II. třídy, třetí cenu obdrželi tři a čtvrtou jeden žák. Ostatní žáci obdrželi věcné ceny. 

Celková výše odměny činí 180 K. 

Od 15. XI. 1943 započato s vyvařovací akcí pro chudé a přespolní žactvo zdejší školy. 

Vánoční prázdniny začaly 21. prosince 1943 a končily 11. ledna 1944. 

Dne 29. ledna 1944 končilo první pololetí. Pololetní prázdniny trvaly od 30. ledna a  

3. února. Druhé pololetí počíná dne 4. února 1944. Od 1. února 1944 obdržela učitelka  

B. Mužíková mateřskou dovolenou. Ve II. tř. vyučuje učitelka Libuše Obšilová, která vyučuje 

též 1. odd. III. tř.  

Učitelka Božena Mužíková, která měla do 30. IV. 1944 mateřskou dovolenou, jest 

nemocná a bude podle lékařského nálezu ještě do 1944 pro nemoc ve škole nepřítomna. 

Dne 4. července 1944 navštívil školu p. vrchní školní rada Dr. Jar. Čičatka. V konferenci se 

všemi členy sboru udělil pokyny pro vyučování všem předmětům na všech stupních. 

Školní rok 1943-44 ukončen dne 13. VII. 1944 rozdáním školních zpráv a přísným 

napomenutím žactva, kterak se chovati o prázdninách. 

 

Školní rok 1944-45 

 

Školní rok 1944-45 započal dne 5. září 1944. Vyučuje se ve 4 třídách. Do školy 

zapsáno 151 dětí; z toho jest 79 chlapců, 72 děvčat. Všichni jsou národnosti české. 148 žáků 

jest náboženství římskokatolického a 3 žáci jsou náboženství českomoravského.  

Při škole jsou ustanoveni tito učitelé: 

Marie Plachetská, uč. pověřená zastupováním spr. školy, Josef Mužík, def. uč. podle § 4  

U. Z., Božena Mužíková, def. uč. podle § 4 U.Z., Štěpánka Hnízdilová, uč. čekatelka, Libuše 

Obšilová, výp. Učitelka, Lud. Halásková, uč. čekatelka dom. Nauk. Katolickému náboženství 

vyučuje zdejší děkan P. Ondřej Novák. 

Dne 9. října 1944 odešla učitelka L. Obšilová a 16. října 1944 přeložena uč. Štěp. 

Hnízdilová do Černé. Škola přeměněna na trojtřídní. Učitelka domácích nauk L. Halásková 

přeložena do Uhřínova a na její místo ustanovena uč. Marie Nedvědová. Dne 6. XI. 1944 

odešla uč. domácích nauk Marie Nedvědová a na její míst nastoupila výp. uč. dom. nauk 

Libuše Kuchařová. 

Od 20. listopadu započato se stravováním žactva. V dozoru při rozdělování pokrmů 

střídají se třídní učitelé. 

Vánoční prázdniny začaly 20. prosince 1944 a byly prodlouženy do 22. ledna 1945. 

Od 22. 1. 1945 byly žákům dávány domácí úkoly jedenkrát týdně a od 27. února 1945 dvakrát 

týdně.  

 

Školní rok 1944-45 

 

Naše osvobození 

Je to již 6 let a půl třetího měsíce, kdy se nad Prahou dne 16. března 1939 rozložila 

nejděsnější tma, jaká kdy se rozhostila nad českými zeměmi, tma porobené republiky 

Československé a jejího ujařmeného národa. 

Z pražského hradu na Hradčanech díval se toho dne největší zločinec všech věků  

a národů, Hitler a ulicemi se draly hordy hitlerovských lupičů. A téhož dne večer bylo slyšeti 

z londýnského rozhlasu, že dr. Eduard Beneš zaslal presidentu Rooseveltovi, anglickému 

předsedovi vlády Chemberlainovi, představiteli sovětského Ruska Stalinovi a francouzskému 

ministerskému předsedovi Daladierovi telegram, v němž jménem československého lidu 



protestoval proti obsazení Prahy, proti ujařmení47 našeho národa a proti rozvrácení naší 

tehdejší republiky. My, československý lid, kdož jsme se o tom doslechli, s hluboka jsme si 

oddechli a navzájem šeptali: „Už se ozval, už začal“ Upjali jsme se k němu se vší oddaností  

a láskou jako k jediné své záchraně a spáse. 

Brzy na to docházely zprávy o jeho projevech na schůzích, o návštěvách a hovorech za 

hranicemi, zvláště jeho řeč z Chicaga došla k nám v úplném znění, že dojde k válce, k strašné 

válce, avšak k válce, která jediná nás může vysvobodit z otroctví, do kterého nás uvrhla 

hanebná t. zv. mnichovská dohoda z měsíce září 1938. 

A pak se ozval sám jeho hlas. To už jsme ho poslouchali skoro všichni. Jako bleskem 

rozšiřovala se tajemná zvěst. „Pan president mluvil, pan president bude mluvit“. 

A tak míjely těžké roky. Naši nejlepší mužové i ženy byli Němci zatýkání, týráni  

a vražděni. Umírali však s jeho jménem na rtech, neboť on nás zastupoval před světem, on byl 

představitelem naší porobené republiky. Naše víra a pevnost v naše osvobození vyzařovala 

z něho. Krok za krokem jsme sledovali jeho práci, jeho hrdinský boj o naše bytí, jeho 

soustřeďování pracovníků, vojáků, politiků, diplomatů – božích husitských bojovníků. Dík 

rozhlasu, který jsme nikdy nepřestali poslouchat, vyvstávaly před námi hranice naší ubité 

republiky a nad našimi Hradčanami svítalo.  

Do 21. března 1945 vyučovalo se žactvo v budově školy, ale 22. března 1945 bylo 

umístěno ve škole 85 německých vystěhovalců a stejný počet vystěhovalců byl umístěn 

v domech. Žactvo bylo vyučováno v budově „Orlovny“ Každá třída měla vyučování dvakrát 

v týdnu. Od 16. dubna se již nevyučovalo, poněvadž se blížila fronta a rodiče přespolních 

žáků měli strach posílati děti do školy. 

Velkomeziříčsko si musilo v posledních hodinách poroby vykoupiti svobodu smrtí 

svých nejlepších lidí. Když se v neděli 6. května v městě proslechlo, že rozdrcená neměcká 

armáda začala vyjednávat o úplnou kapitulaci svých vojsk, byl velkomeziříčský okresní 

hejtman kolaboracionista Vlastimil Vaněk přinucen s vědomím velitele neměcké posádky 

v městě, který projevil ochotu ustat v marném boji, veřejně prohlásit, že vláda věcí v městě  

i na okrese přechází opět do rukou českého lidu. Velké Meziříčí se v hodince odělo do 

slavnostního hávu v dychtivém očekávání slavných chvil národního znovuvzkříšení. Na 

radnici se ještě dopoledne sešli předurčení členové okresního Národního výboru, aby se ujali 

moc v městě i v okrese. Několik členů Národního výboru se auty rozjelo do blízkého Tasova a 

do Osové Bítýšky, aby i tam zvěstovali příchod tak toužebně očekávané hodiny vykoupení. 

Hodina osvobození však ještě neudeřila. Patrně zradou dověděly se o ruchu německé jednotky 

SS, které byly v okolí města a odpoledne se na tancích rozjely do radostně vzrušeného  

Velkého Meziříčí. - Bestiální německé hordy pak začaly masakrovat pokojné české 

obyvatelstvo. Z radnice odvlekly celý Národní výbor s několika desítkami předních českých 

lidí a po hrozném mučení je postřílely. Po celé tři dny terorizovaly jednotky SS Velké 

Meziříčí i okolní obce strašlivým způsobem. Po každém, kdo se objevil bez jejich svolení na 

ulici, Němci zběsile stříleli i za bílého dne, ať to byly ženy anebo dokonce děti. 

Dne 8. května 1945 přišlo do zdejší obce velké množství německého vojska, které 

ještě večer s velkým chvatem ujíždělo směrem k Velkému Meziříčí. Tak prchalo německé 

vojsko přes Rudíkov po celou noc a ráno dne 9. května 1945 přiblížila se těsně za ním slavná 

Rudá armáda, která nás od krutých nepřátel osvobodila. Na všech domech byly vyvěšeny 

státní vlajky a slavná Rudá armáda byla slavně vítána. 

Pak postupovala slavná Rudá armáda k Velkému Meziříčí, které také dne 9. V. 1945 

dopoledne od krutých nepřátel osvobodila. 

                                                           
47 Zotročování. 



Dne 9. května 1945 obsadila slavná Rudá armáda Prahu a dne 16. května vítala Praha 

slavně a jediněčně pana presidenta dr. Edvarda Beneše, budovatele a obnovitele 

Československé republiky. 

Dne 24. května 1945 počalo pravidelné vyučování v osvobozené vlasti. V den 

narozenin p. presidenta dr. Edvarda Beneše konala se se důstojná oslava ve vyzdobené III. 

třídě zdejší školy. Pořad byl: 

1. Přání panu presidentovi. (Marie Horká) 

2. Přednáška. (Uč. Marie Plachetská) 

3. Hymny. 

Oslavu obnovení Československé republiky uspořádala škola společně s MNV 

v neděli dne 10. června 1945 následovně: 

V 6 hodin byl budíček, v 9.30 -10.30 hod. koncert v 10.30 - 12 hod. děkovné 

bohoslužby za osvobození, ve 14 hod. průvod a ve 14:30 hod. v sále orlovny oslava. Pořad 

byl: 

1. Pozdrav p. pres. dr. Ed. Benešovi (Žactvo II. třídy.) 

2. Naše vlajka. (Jiří Musil a Marie Nejedlá) 

3. Čechy krásné, Jsem Moravan, Hej Slované. (Žactvo III. tř.) 

4. Přednáška. (uč. Jos. Mužík) 

5. Přání nejvroucnější. (Jiřina Večeřová) 

6. My jsme švarní čeští hoši. (Žáci II. třídy) 

7. Zas stojí tady národ. (Marie Brodská) 

8. Hudební vložka. (Místní kapela) 

9. Tanečky. (Žákyně II. třídy) 

10. Pane presidente náš! (Jos. Nejedlý), Přání panu presidentovi. (Jar. Havlíček), Na tisíce 

pestrych květů (Cejnková). Má vlast. (Marie Pacalová), Mateřská ty mluvo má. (Marie 

Jelínková), Země česká. (Mužíková Bož.) Chcem svobodu. (Široká). 

11. Hudební vložka. (Místní kapela.) 

12. Pod praporem republiky. (Žactvo I. a. III. třídy) 

13. My jsme děti republiky. (Žactvo I. a II. tř.) 

14. Národní písně. (Žactvo III. tř.) 

15. Státní hymny. Z oslavy zaslán pozdrav telegram. p. prezidentu dr. Ed. Benešovi a gen. 

Svobodovi. Průvodu i oslavy súčastnilo se zdejší občanstvo velmi početně. Na domech vlály 

státní vlajky. Jednotlivá čísla programu nacvičili třídní učitelé. Všem dík. Oslava měla zdařilý 

průběh. Dne 22. června 1945 vzpomenuto ve všech třídách v první vyučovací hodině 

čtyřletého výročí napadení SSSR nacistickým Německem. Téhož dne večer uspořádalo 

učitelstvo spolu s MNV shromáždění lidu v sále orlovny, která byla za tím účelem vyzdobena. 

Pořad byl: 

1. 22. červen – den výročí útoku Německa na SSSR. 

2. Přednáška. 

3. Státní hymny. 

4. Průvod žactva i občanstva s hudbou k pomníku padlých, kde žactvo položilo věnec a kytky. 

Dne 23. června 1945 obdržela místní obec od pana ministra národní obrany div. gen. 

Ludvíka Svobody dopis, v němž děkuje občanům a žactvu zdejší školy za pozdravný 

telegram, který mu byl zaslán u příležitosti oslavy našeho národního osvobození. 

Dne 25. června 1945 obdržel místní Národní výbor z kanceláře pana presidenta 

republiky dopis, aby tlumočil občanstvu a žactvu obce Rudíkova upřímné díky pana 

presidenta za pozdravný telegram, který mu byl zaslán u příležitosti oslav národního 

osvobození. 

Školní rok 1944/45 ukončen dne 19. července 1945 zapěním stát. hymen  

a napomenutím žactva, kterak se chovati o prázdninách.  



Školní rok 1945-46 

 

Školní rok 1945-46 počal dne 3. září 1945 slavnostním způsobem za účasti rodičů. 

Vyučuje se ve třech třídách. Do školy zapsáno 108 dětí. Všichni žáci jsou národnosti 

české. Náboženství římskokatolického jest 107 žáků, československého 1 žák. 

v I. tř.   25 chlapců  22 děvčat = 47 žáků 

v II. tř.  17 chlapců  19 děvčat = 36 žáků 

v III. tř. 12 chlapců  13 děvčat = 25 žáků  

celkem 54 chlapců, 54 děvčat =108 

Při škole jsou ustanoveni tito učitelé: 

Marie Plachetská, pověřená zastupováním spr. Školy, Josef Mužík, def. učitel podle § 4 U. Z. 

t. č. na vojně, Božena Mužíková, def. učitelka § 4. uč. zákona, Anežka Střechová, výpomocná 

učitelka a Libuše Kuchařová, výp. učitelka domácích nauk. P. Ondřej Novák, zdejší děkan, 

vyučuje katolickému náboženství. 

Dne 14. 9. 1945 bylo vzpomenuto osmého výročí smrti presidenta Osvoboditele T. G. 

Masaryka důstojnou smuteční oslavou. 

Všechno žactvo shromáždilo se ve vyzdobené třetí třídě zdejší školy spolu 

s učitelským sborem a o významu dne promluvila zast. spr. školy Marie Plachetská. Další 

programovou náplní byla čísla recitační: 

1. Otakar Fischer: Ten štíhlý, bílý prst. 

2. Karel Toman: Loučení 

Smuteční oslava byla zakončena státní hymnou. Po oslavě uspořádána výstavka 

fotografií ze života i pohřbu T. G. Masaryka. 

Neblahého výročí mnichovského diktátu bylo vzpomenuto ve všech třídách vhodným 

a příslušnému věkovému stupni žákům srozumitelným způsobem. Žactvu vysvětlena rozličná 

činnost německé a maďarské menšiny v Československu. Bylo zdůrazněno stanovisko SSSR, 

který nám v kritic. mnichov. dnech zůstal věrný a mnichovské dohody neuznal. Zároveň 

osvětlen kladný poměr opravdu demokratických vrstev v západoevropských státech, které 

Mnichov odsoudily a svým pozdějším vystoupením proti Německu mnichovskou potupu 

odčinily. 

Dne 29. září 1945 odebralo se žactvo spolu s učitelstvem k pomníku padlých. Zast. 

spr. školy vzpomenula všech mučedníků a hrdinů boje za svobodu a žactvo položilo 

k pomníku věnec a kytice. 

Dne 1. října 1945 odešla učitelka domácích nauk Libuše Kuchařová do Vel. Meziříčí  

a na její místo nastoupila uč. dom. nauk Ludmila Halásková. 

Státní svátek „28. říjen“ byl oslaven na zdejší škole dne 27. října 1945 veřejnou 

oslavou, které se zúčastnili zástupcové všech úřadů, rodiče žactva a občanstvo. Oslava konala 

se v místnostech sokolovny, která byla za tím účelem slavnostně vyzdobena. Slavnostní 

projev měla zast. spr. školy Marie Plachetská. 

Pořad byl: 

1. „28. říjen“ (Drahuše Šoukalová, žákyně I. tř.) 

2. „Přání republice“ (Jos. Němec, žák I. tř.) 

3. „Prapory jásají“ (Večeřová Jiřina, žákyně I. tř.) 

3. Cvičení se srdéčky (Žactvo I. tř.) 

4. „Moje barva“ (Marie Cejnková, žákyně II. tř.) 

5. „Česká jabloň“ (Marie Šoukalová, žákyně II. tř.) 

6. „Svůj k svému“ (A. Horká, žákyně II. tř.) 

7. Cvičení s praporky. (Žáci II. tř.) 

8. „Nár národ“ (Jan Čermák) 

9. Tanečky na národní písně (Žákyně II. tř.) 



10. „Byly jsme a budem“ (Žactvo II. tř.) 

11. „Slovanská lípa“ (R. Kudrna a B. Novotná, žáci III. tř.)  

12. „Modlitba na Řípu“ (Marie Mezlíková, žákyně III. tř.) 

13. „Kde domov můj?“ (B. Lázničková, žákyně III. tř.) 

14. Prapor vlá. Cvičení s prologem a epilogem. (Žatvo III. tř.) 

15. Závěrečná scéna. Hymny. 

Jednotlivá čísla programu nacvičily třídní učitelky. Všem dík. Oslava měla zdařilý 

průběh.  

Dne 6. listopadu 1945 byla pořádána ve vyzdobené III. třídě zdejší školy oslava 28. 

výročí Veliké říjnové revoluce. Pořad byl: 

1. Slavnostní proslov o významu 7. listopadu (M. Plachetská) 

2. Recitace 

Václav Němec „Výš“ (Božena Mužíková. III.) 

„Vlajky, kvítky“ (Komínková, ž. III. tř.) 

3. Hudební číslo: Burlácká (Lidová píseň ruská.) (II. a III. tř.) 

     Doma jsem rostla. Ruská píseň. 

4. Hymny československá a sovětská 

Zdejší učitel Josef Mužík, který konal mimořádnou čin. službu vojenskou, vrátil se 

dne 7. prosince 1945 domů. Od toho dne změněna zdejší škola na čtyřtřídní. 

Ze zdejšího okresu odešel po šestiletém působení okr. škol. inspektor Josef Kubíček na 

nové působiště do Brna. Na jeho místa nastoupil okr. škol. inspektor Antonín Filkas, kterého 

uvítalo všechno učitelstvo na schůzi, konané 11. prosince 1945. 

Vánoční prázdniny počaly dne 15. XII. 1945. Na zdejší škole počalo vyučování po 

vánoč. prázdninách již 7. ledna, poněvadž „Rodičovské sdružení opatřilo škole otop. 

Dne 18. prosince 1945 odešla ze zdejší školy učitelka domácích nauk Ludmila 

Halásková. Byla ze zdejšího okresu vyvázána zem. šk. r. a ustanovena v okrese Šternberk. Na 

její místo nastoupila učitelka domácích nauk Marie Rosendorfová. 

Zdejší rodák p. Jan Krčál zaslal žactvu psací a kreslící potřeby. Všechno chudé žactvo 

bylo poděleno. Kéž by bylo takových dobrodinců více! 

Dne 15. února 1946 končilo první pololetí. Druhé pololetí počalo dne 19. února 1946. 

Oslava 28. výročí zřízení Rudé armády byla pořádána dne 23. února 1946 

v sokolovně, která byla za tím účelem slavnostně vyzdobena. 

Pořad byl: 

1. Zahájení a rozžehnutí ohňů. (Uč. M. Plachetská) 

2. Přednáška. (Uč. Jos. Mužík) 

3. „Drahá Rus“. (Rec. Marie Komínková, žák. IV. tř.) 

4. El. Janáčková: „Dík bratřím z východu“ (Rec. J. Musil, žák IV. tř.) 

5. M. Pujmanová „Zdravice Rudé armádě“ (Rec. J. Průša, IV. tř.) 

6. Vlad. Holán „Dík Sovět. svazu“ (Rec. Bož. Krejsková, IV. tř.) 

7. Sergej Klyčkov „Rus“ (Rec. M. Nejedlá, žákyně lid. šk.) 

8. Karel Toman „Lenin“ Recit. M. Široká, žák. lid. šk.) 

9. Doma jsem rostla. Ruská lid píseň. (Žactvo III. a IV. tř.) 

10. Večerní zvon. Ruská lid. píseň. (Žactvo III.a IV. tř.) 

11. Burlácká. Ruská lid. píseň. Žactvo III. a IV. tř. 

12. Hymny. 

Oslava měla zdařilý průběh. Zúčastnilo se jí mnoho občanstva a zástupcové všech 

úřadů a spolků. Po oslavě položilo žactvo věnec na hrob sovětského hrdiny v Oslavičce. 

V den 96. narozenin p. pres. Osvoboditele T. G. M. vyslechlo všechno žactvo spolu 

s učitelstvem v 10 hod. dopoledne rozhlas pro žactvo.  

Ve 14 hod. konala se oslava pro veřejnost ve vyzdobené sokolovně. 



Slavnostní proslov měla učitelka M. Plachetská.  

Pak následovaly básně: 

1. „T. G. Masaryk“. (Rec. L. Nožičková, M. Pospíšilová, Šoukalová, žák. I. tř.) 

2. „Ten štíhlý bílý prst“ (Rec. Fr. Kafka, žák IV. tř.) 

3. Hymny. 

Pak sehrálo žactvo zdejší školy výpravnou hru „Pravda vítězí“ od Fr. Urbánka. Hru 

nacvičil uč. Josef Mužík, tanec uč. Božena Mužíková, obleky opatřila M. Plachetská, výzdobu 

učitelky A. Střechová a M. Rosendorfová. Při divadle pomáhali všichni členové učitelského 

sboru. Hra byla provedena bezvadně a velmi se líbila dětem i dospělým, kteří nešetřili 

pochvalou.  

Celkem vybráno bylo 1341,30 Kčs. 

Z obnosu bylo zaplaceno: 

Za propůjčení sálu 450 Kčs 

Za stavění jeviště  150 Kčs 

Kolky na žádost  17 Kčs 

Poplatek   20 Kčs 

2 panty a 12 srubů  5, 50 Kč    1341,30 Kčs 

Nůž    15 Kčs     - 657,40 Kčs 

Celkem  657, 50 Kč   Zůstává 683, 90 Kčs 

 

Dne 31. března 1946 konala se vzpomínková oslava narozenin J. A. Komenského. 

Přednášku měla učitelka A. Střechová. 

O velikonocích pořádána oslava Míru čs. červeného kříže. 

V den výročí úmrtí presidenta Spojených států severoamerických T. D. Roosevelta 

byla uspořádána v 1. vyučovací hodině vzpomínková oslava. Uč. M. Plachetská vzpomenula 

v proslovu velké nehynoucí památky tohoto bojovníka za sovbodu světa, apoštola světového 

míru, věrného přítele a spojence SSSR a generalisima Stalina a zdůraznila jeho kladný poměr 

k naší republice. 

Dne 4. května 1946 byla pořádána oslava prvého výročí květnové revoluce. Oslava 

byla ve IV. tř., která byla za tím účelem slavnostně vyzdobena. Program byl následující: 

1. Slavnostní projev. Říd. uč. M. Plachetská 

2. Byly jsme a budeme. Žáci I. tř. 

3. Partyzán. L. Komínek, žák I. tř. 

4. Na větvi ptáček zazpíval. L. Nožičková, žák. I. tř. 

5. Přijela Rudá armády. Žactvo I. tř. 

6. Pro vlast chcem pracovat. Žactvo I. tř. 

7. V boji. Jar. Pažourek a Jiř. Večeřová, žáci II. tř. 

8. Rudá armáda. Václav Havlíček, žák. II. tř. 

9. Prapory jásají. Jar. Švihálek a Mar. Střechová, žáci II. tř. 

10. Tichá vzpomínka. Sl. Pruša, M. Mezlíková, Fr. Kotačka, II. 

11. Barikády. Fr. Čermák, žák II. tř. 

12. Vlasti. M. Švihálková, žákyně III. tř. 

13. 9. květen. M. Mezlíková, žákyně III. tř. 

14. Když bylo po boji. M. Šoukalová, žk. III. tř. 

15. Náš odboj. Fr. Kafka, žák III. tř. 

16. Naším padlým. Jiří Musil, žák IV. tř. 

17. Dědictví rodu od P. Suly. - J. Pruša, žák IV. tř. 

18. Jaro 1945 od Polákové, IV. tř. 

19. Poznání. E. Neumanová 

20. Ó Praho. Žactvo IV. tř. 



21. Českosl. republice, žák. R. Rychtrová 

22. Písně: My jsme děti republiky 

Stuha československá 

Bude to krása 

Hymny. 

 

Dne 8. května zúčastnilo se všechno žactvo spolu s učitelstvem odhalení pomníku 

dvěma partyzánům v Oslavičce. K pomníku položilo žactvo věnec, který samo upletlo. 

Téhož dne večer konal se ve zdejší obci průvod k pomníku padlých a ke hrobu  

A. Mikysky, který byl v předvečer našeho osvobození zákeřně zavražděn. Průvodu zúčastnilo 

se všechno žactvo, členové všech zdejších spolků, členové MNV a mnoho občanstva. U 

pomníku byla přednesena báseň „Našim padlým“. Báseň přednesla M. Široká, žákyně zdejší 

lidové školy. U hrobu A. Mikysky přednesl báseň Jiří Pruša, žák IV. třídy. Proslov u hrobu 

měl Ludvík Horký, vzdělavatel Sokola. 

Pak bylo sehráno jednotou Orel divadlo „Národ pod křížem“. 

Dne 9. května 1946 byl ráno budíček, v 9 hod. děkovné bohoslužby, v 10 hod. koncert 

a odpoledne o ½ 3 hod. konala se tělocvičná akademie. Jednotlivá čísla akademie byla 

nacvičena tělocvičnými spolky Sokol a Orel. Básně předneslo žactvo obecné školy. Akademie 

měla zdařilý průběh a velmi se líbila. 

Tak bylo společně oslaveno výročí našeho osvobození ve zdejší obci. 

Dne 26. května 1946 konaly se volby ústavodárného Národního shromáždění.48 

Ve zdejší obci konaly se volby v budově zdejší obecné školy. 

Narozeniny našeho p. presidenta Dr. Ed. Beneše byly oslaveny na zdejší škole dne  

28. V. 1946 následovně: 

1. Proslov měla řídící učitelka M. Plachetská 

2. M. Matlasová - Vaníčková: Přání malých. I. tř. 

3. M. Matlasová - Vaníčková: Uvila jsem věneček. I. tř. 

4. V. L. Procházka „O Tobě nám povídali“ L. Komínek I. tř. 

5. Přání p. presidentovi: Jelíková Lud. II. tř. 

6. Na Hradčanech. Žákyně II. tř. 

7. Na tisíce pestrých květů. Hana Ustohalová. II. tř. 

8. Drobné přání. Jar. Pažourek. II. tř. 

9. Přání p. presidentovi. Žáci a žákyně II. tř. 

10. Přání nejvroucnější. Fr. Jaša. II. tř. 

11. Až jednou. Vítězslav Pruša, žák II. tř. 

13. „Komu asi.“ Marie Mezlíková, žákyně III. tř. 

14. „Kožlanská škola.“ Marie Šoukalová, žákyně III. tř. 

14. „President Beneš vzorem“ Marie Pažourková, ž. III. tř. 

15. „Svátek“. Anežka Saláková, žákyně IV. tř. 

16. „Hradčany“. Božena Krejsková, žákyně IV. tř. 

17. „Nebojte se“. Jiří Musil, žák IV. tř. 

18. „Drahému presidentu.“ Marie Komínková, ž. IV. tř. 

19. „Kdybyste k nám přišel“ Jiřina Jelínková, ž. IV. tř. 

20. Písně: Buď zdráv. 

Sláva Tobě. 

My jsme děti republiky. 

Oslava byla ukončena zapěním hymny.  

                                                           
48 Výsledky voleb byly původně v zadní části kroniky. Pro lepší orientaci byly vloženy na konec textu 

příslušného školního roku. 



Dne 28. V. 1946 večer byla na oslavu narozenin p. presidenta Dr. E. Beneše sehrána 

místním spolkem „Sokol“ divadelní hra. 

 

Dne 17. června 1946 zúčastnilo se žactvo štafetového běhu z hájenky od Hroznatína 

do Rudíkova. V Rudíkově před budovou školy byla přečtena štafeta „Pozdrav lesů“, 

proslovena přednášky o významu našich lesů a štafeta odevzdána MNV. 

Dne 18. června byl pořádán výlet do Budišova, kde si žactvo prohlédlo zámek, 

zámeckou zahradu a vzornou drůbežárnu. 

Dne 19. června vyslechlo žactvo 1. - 3. školního roku rozhlasem volbu p. presidenta 

Dr. E. Beneše. Žactvo 4. - 8. šk. roku bylo ve Velkém Meziříčí na filmu „Bylo jedno 

děvčátko“. Současně si prohlédlo Sáblikovou továrnu.  

Dne 20. června byla uspořádána dětská veselice. Na pořadu byly tanečky a závodivé 

hry. Po vyčerpání programu bylo všechno žactvo poděleno salámky, rohlíkem a sodovkou. 

Nadílka byla koupena z výtěžku školního divadla. 

Dne 21. června byl shlédnut žactvem výchovný film „Svobodná Francie“. 

Školní rok 1945-46 ukončen dne 22. června 1946 zapěním národní hymny a rozdáním 

školních zpráv. 

Dne 5. července pořádána na „Poklonku“ vzpomínková oslava na mistra Jana Husa. 

Byla zapálena hranice a přečten manifest. Přednášku měl vzdělavatel Sokola Ludvík Horký.  

Jiřina Velikovská, učitelka domácích nauk, byla dne 1. září přeložena do Hor. Borů. 

Na uvedené místo nenastoupila, poněvadž se vzdala služby. 

 

Dne 26. května 1946 konaly se volby ústavodárného Národního shromáždění. 

Voleno následovně: 

čís. 1 Komunistická str. Československa  90 hlasů 

čís. 2 Československá str. lidová  226 hlasů 

čís. 3 Československá soc. demokracie  18 hlasů 

čís. 4 Českosl. str. národ. socialistická 112 hlasů 

      4 neplatné 

     celkem 450 hlasů 

   

Školní rok 1946-47 

 

Školní rok 1946/47 počal dne 2. září 1946 slavnostním způsobem za účasti rodičů. 

Vyučuje se ve čtyřech třídách. Do školy zapsáno 108 dětí. Všichni žáci jsou 

národnosti české. Náboženství římskokatolického jest 107 žáků, českobratrského 1 žák. 

v I. tř.   15 chlapců,  10 děvčat = 25 žáků 

v II. tř.  12 chlapců,  13 děvčat = 25 žáků 

v III. tř. 14 chlapců,  10 děvčat = 24 žáků 

ve IV. tř. 15 chlapců,  19 děvčat = 34 žáků 

Celkem:  56 chlapců,   52 děvčat  = 108  

 

Při škole jsou ustanoveni tito učitelé: 

Marie Plachetská, zat. říd. učitelka 

Josef Mužík, def. učitel podle § 4. U. Z. 

Božena Mužíková, def. učitel podle § 4. U. Z. 

Anežka Střechová, učitelská čekatelka 

Marie Nedvědová, učit. čekatelka domácích nauk. 

P. Ondřej Novák, vyučuje katolickému náboženství. 



Vyučování na zdejší lidové škole zemědělské počalo dne 2. září 1946. Navštěvuje ji 

17 žáků. 

Dne 14. září 1946 bylo vzpomenuto 9. výročí smrti presidenta Osvoboditele T. G. 

Masaryka důstojnou oslavou.  

Všechno žactvo shromáždilo se ve vyzdobené IV. třídě zdejší školy spolu s učitelským 

sborem a o významu dne promluvila říd. uč. Marie Plachetská. Další programovou náplní 

byla čísla recitační. Oslava byla zakončena státní hymnou. 

Dne 23. října 1946 přijela do Rudíkova zemská komise s panem zemským 

inspektorem Štěpánkem a architektem Turečkem. Odebrali se na vyhlédnuté stavební místo 

pro obecnou, mateřskou, měšťanskou a lidovou zemědělskou školu. Stavební místo bylo 

uznáno za vhodne ke stavbě školních budov. 

Dne 26. října 1946 shlédlo všechno žactvo spolu s učitelstvem výchovný film „Věrni 

zůstaneme“. 

Státní svátek 28. říjen byl oslaven na zdejší škole dne 28. X.1946 veřejnou oslavou, 

které se zúčastnili zástupcové všech úřadů, rodiče žactva a občanstva. 

Oslava konala se v sokolovně, která byla slavnostně vyzdobena. 

Slavnostní projev měla říd. uč. Marie Plachetská. Pak následovaly básně, scény  

a písně. 

1. Republice k svátku. Žactvo I. třídy. 

2. Pozdrav našemu praporu. Žákyně II. třídy. 

3. „28. října“ J. Večeřová, žákyně III. třídy. 

4. „Osvoboditelům“. V. Pruša, žák III. třídy. 

5. „Přání republice“. Žactvo I. třídy. 

6. „Republika volá“ Jar. Pažourek, žák III. třídy 

7. Scéna z „Babičky“ od B. Němcové. Žáci I., II., III. třídy a lidové školy. 

8. „Slibujeme“. Žactvo III. třídy. 

9. „Scéna k 28. říjnu. Žactvo III. třídy. 

10. Vzpomínky v písních. Žactvo IV. třídy 

Jednotlivá čísla programu nacvičili třídní učitelé. Oslava měla zdařilý průběh. 

Dne 6. listopadu 1946 byla pořádána ve vyzdobené IV. třídě zdejší školy oslava 

Veliké říjnové revoluce.  

Pořad byl: 

1. Slavnostní proslov o významu 7. listopadu (M. Plachetská) 

2. Recitace: „Na Mír“. Fr. Jaša. 

        „Na Karpatech“. M. Střechová. 

        Fr. Hrubý „Nová země“. M. Mezlíková. 

        Vl. Holán „Októbr“. Fr. Čermák. 

3. Ruské písně: Za Urálom, Hoj dýchněm. 

Hymny: sovětská a československá 

Dne 10. listopadu 1946 odstěhoval se z Rudíkova do Žernůvky zdejší děkan P. Ondřej 

Novák a na jeho místo nastoupil farář P. Dokulil. 

Dne 9. prosince 1946 shlédlo žactvo výchovný film „Svobodné Československo“. 

Komise pro zřízení měšťanské školy byla na místě samém dne 18. XII. 1946. 

V neděli, 22. prosince byla uspořádána se žactvem vánoční besídka s následujícím 

programem: 

1. Přivítání. Přednesl Leo Sláma, žák II. tř. 

2. Sněhurka, pohádková scéna. Žactvo I. tř. 

3. Na vánočním trhu. Provedla II. tř. 

4. Hastrman, výstup. Provedla III. tř. 

5. Vánoce v lese. Pohádková scéna. Provedla III. tř. 



6. Ptáčci v zimě. Sborová báseň. Žactvo III. tř. 

7. Koleda lesní říše. Přednesla H. Ustohalová. 

8. Vánoční koledy. Žactvo IV. tř. 

9. Loučení. M. Němcová, žákyně III. tř.  

Vánoční prázdniny počaly dne 23. XII. 1946 a končily 31. XII.194749 

Zdejší škole bylo přiděleno 6 l ovocné šťávy za sběr šípků. Šťáva byla rozdělena 

všemu žactvu.  

Dorost ČSČK50 obdržel dárky od amer. DČK51 - kartáčky na zuby, tužky, ponožky, 

pastelky, kuličky atd. Vše bylo žactvu rozděleno. 

Dne 22. ledna 1947 shlédlo žactvo výchovný film „Bylo jedno děvčátko“ Film se 

žactvu líbil. 

První pololetí končilo dne 31. ledna 1947. Druhé pololetí počalo dne 5. února 1947. 

V den výročí zřízení Rudé armády vyslechlo žactvo rozhlas. 

Dne 7. března 1947 vyslechlo všechno žactvo rozhlasový projev, který byl vysílán na 

počest výročí narozenin presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka. Téhož dne odpoledne 

konala se oslava pro veřejnost v sokolovně. Proslov měla uč. Anežka Střechová, vhodné 

básně předneslo žactvo obecné školy. Pak bylo sehráno žactvem zdejší lidové školy 

zemědělské divadlo „Princezna Pampeliška“ od Jar. Kvapila. 

Dne 10. 3. 1947 shlédlo žactvo výchovný film „Bohatýr Nikita“. 

Dne 18. března 1947 navštívil školu p. šk. inspektor Ant. Filka. V konferenci se všemi 

členy sboru udělil pokyny pro vyučování všem předmětům. 

31. března 1947 navštívil zdejší školu p. zemský školní inspektor Vítek s p. okr. 

školním insp. a s p. předsedou škol. výboru, aby se přesvědčili o stavu školní budovy. 

Výchovný film „Slon a švihadlo“ shlédlo žactvo dne 30. dubna 1947.  

Oslava druhého výročí květnové revoluce konala se dne 4. května 1947 v orlovně, 

která byla za tím účelem slavnostně vyzdobena. Pořad byl následující: 

1. Slavnostní projev. (A. Střechová, uč.) 

2. Hold vlajce. (Žactvo I. tř.) 

3. Rudá armáda. Kdo jsi pravý Čech. (Žactvo I. tř.) 

4. Píseň o svobodě. Praha vítající. (Žactvo III. tř.) 

5. Vzpomínáme. (Žactvo III. tř.) 

6. Padlým hrdinům. (Žactvo III. tř.) 

7. Svatá legie. Švihálková Božena, žákyně IV. tř. 

8. Bude to krása. My jsme děti republiky. Stuhu československou – Zazpívalo žactvo IV. tř.  

9. Hymny 

Uč. sbor zdejší školy a všechno žactvo odebralo se 

dne 5. 5. 1947 k pomníku padlých partyzánů v Oslavičce. 

Okolí tohoto pomníku žactvo upravilo, pomník ozdobilo  

a položilo k němu věnec, který samo upletlo. Krátký proslov 

měla M. Plachetská, řídící uč., Božena Švihálková přednesla 

báseň „Padlým partyzánům a zapěny hymny. Pan A. Stojan 

z Velkého Meziříčí pomník vyfotografoval  

a zaslal správě školy se žádostí, aby obrázek byl vlepen do 

kroniky.  

 

 

 

                                                           
49 Chybně uveden rok 1947. Správně by mělo samozřejmě být 1946. 
50 Českoslovnský Červený kříž. 
51 Dorost Červeného kříže. 



 
 

 
 

V den narozenin p. presidenta Ed. Beneše konala se oslava ve vyzdobené IV. třídě 

zdejší školy. Program byl následující: 

1. Proslov. (M. Plachetská, řídící uč.) 

2. Přání p. presidentovi. (Žactvo I. třídy) 

3. Panu presidentu. Drahoslava Šoukalová, žák. II. tř. 

4. Komu asi? Libuše Mikysková, žák, II. tř. 

5. Presidentu Benešovi. Fr. Jaša, žák II. tř. 

6. Neseme Vám kytičku. Jiřina Večeřová, žákyně III. tř. 

7. Vítáme den 28. máje, vítáme presidentův den. 

8. Hradčany. Jan Čermák, žák IV. tř. 

9. Příjezd p. pres. Beneše. Fr. Střechová, žák. IV. tř. 

10. Druhému pres. ČSR. Bož. Švihálková, žák. IV. tř. 

11. Píseň: Buď zdráv! (IV. tř.) 

12. Hymny. 

Ve dnech 30. a 31. května bylo všechno žactvo rentgenováno a lékařsky vyšetřeno. 

U dvou žáků zjištěn a zkřivenina páteře (Kafka I. tř., Mikysková, IV. tř.), 28 žáků má zduření 

štítné žlázy. Ostatní žactvo je zdravé. 



Na výstavu dětských kreseb do Velkého Meziříčí byl zaslán od každého žáka 1 výkres. 

Po ukončení výstavy odměněni pochvalným uznáním žáci Jos. Němec, Drah. Šoukalová, 

Marie Střechová a Fr. Střechová. 

Cenu zvláštní obdržel Jos. Němec – obraz Vroblův v zlaceném rámečku. 

Od 16. června do 21. června t. r. uspořádán „Týden dětské radosti“ s následujícím 

programem. Dne 16. 6. zájezd do Velkého Meziříčí. Žactvo si prohlédlo museum, výstavu 

dětských kreseb a navštívilo divadelní představení „Lípa“. 

Dne 17. 6. 1947 uspořádána dětská veselice v lese nad Rudíkovem. Žactvo předvedlo 

divadelní výstupy a závodivé hry, nacvičené uč. sborem.  

I. tř. O veliké řepě. 

II. tř. Dědeček a liška. 

III. tř. V Kocourkově; Zajíčkův svátek. První cena. 

IV. tř. Doktor a dáma. 

Po vyčerpání programu bylo všechno žactvo poděleno salámem, rohlíky sodovkou, 

bonbony a zmrzlinou. Nadílka byla zaplacena z obnosu, který obdržela škola za byliny, 

odpadky a z výtěžku dětské besídky. 

Dne 18. 6. 1947 pořádán výlet do „Věstůňky“. 

Dne 20. 6. 1947 zájezd IV. tř. do Třebíče. 

Týden dětské radosti ukončen 21. 6. 1947 vycházkou do okolí. 

V posledním školním týdnu bylo žactvu 1. - 3. post. roč. prohlédnut a opraven chrup  

a všechno žactvo (mimo 1. šk. roku) očkováno proti záškrtu. 

Podle výnosu MŠO z 10. 11. 1947, č. A-137320 – II dostalo se naší škole, jejímu 

žactvu i učitelstvu v „Týdnu dětské radosti“ za jejich přičinění a vynikající výsledky pracovní 

i výchovné ve šk. r. 1946-47 zvláštního díku a uznání od p. ministra školství a osvěty J.U.Dr. 

Jaroslava Stránského. 

Školní rok 1946-47 byl ukončen dne 28. června 1947 rozdáním školních zpráv  

a zapěním národní hymny. 

O prázdninách odhaloval těl. spolek „Orel“ desku poručíku Janu Kubišovi, který byl  

r. 1942 zradou vypátrán v Praze a zavražděn. Byl to hrdinný vlastenec, který vykonal se svým 

druhem národní rozsudek nad mnohonásobným vrahem Čechů R. Heydrichem. 

Tělocvičný spolek „Sokol“ odhaloval pamětní desku svým členům a občanům 

Rudíkova a okolí, kteří byli v koncetrácích za okupace umučeni. Krásnou řeč při této oslavě 

měl arm. generál Ludvík Svoboda, rodák z Hroznatína. Jeho přítomnost dodala slavnosti 

zvláštního lesku.  

 

Školní rok 1947-48 

 

Školní rok 1947-48 počal dne 1. září 1947 slavnostním způsobem za účasti rodičů. 

Vyučuje se ve třech třídách. Do školy zapsáno 106 dětí. Všichni žáci jsou národnosti 

české. Náboženství římskokatolického jest 104 žáků, českobratrského 2 žáci.  

v I. tř.   9 chlapců,  11 děvčat = 20,  

v II. tř.  27 chlapců,  22 děvčat = 49, 

v III. tř. 17 chlapců,  20 děvčat = 37,  

Celkem 53 chlapců,  53 děvčat = 106 

Při škole jsou ustanoveni tito učitelé: 

Marie Plachetská, zat. říd. učitelka. 

Josef Mužík, def. uč. podle § 4 U. Z. 

Božena Mužíková, def. uč. podle § 4 U. Z. 

Marie Nedvědová, def. uč. dom. nauk podle § 4 U. Z. 

P. Jan Dokulil vyučuje katolickému náboženství. 



V budově zdejší školy vyučuje se též žactvo lidové školy zemědělské. Navštěvuje ji 25 

žáků. Vyučování započalo 1. září. 

Dne 13. září 1947 bylo vzpomenuto 10. výročí smrti presidenta Osvoboditele T. G. 

Masaryka slavnostním způsobem. Všechno žactvo i učitelstvo shromáždilo se v III. třídě, 

která byla za tím účelem vyzdobena. O životě a díle presidenta T. G. Masaryka a o jeho 

významu pro národ a stát promluvila říd. uč. M. Plachetská. Žákyně M. Šoukalová přednesla 

báseň „Loučení“ od K. Tomana a báseň „Ten štíhlý, bílý prsť“ od O. Fischera přednesla 

Nožičková. Slavnost byla zakončena stát. hymnou. 

Dne 14. září 1947 uspořádána pietní oslava úmrtí presidenta Osvoboditele T. G. 

Masaryka pro občanstvo s následujícím programem: 

1. O životě, díle a významu pres. Osvoboditele promluvila M. Plachetská říd. uč. 

2. Učitel Jos. Mužík přednesl báseň „Rozhovor se smrtí“ od Jaroslava Seiferta a přečetl, co 

napsali velcí mužové o T. G. M. 

3. Báseň „To kalné ráno“ od Jar. Seiferta přednesl J. Nejedlý, žák III. třídy. 

4. Zapěna státní hymna 

ROH52 – svaz zaměstnanců školství a osvěty konal dne 16. října 1947 členskou schůzi 

ve Velkém Meziříčí. Na této schůzi měl pěknou přednášku p. zemský školní inspektor  

F. Vítek. Řeč obsahovala pozoruhodné myšlenky a dobře míněné rady pro školní praxi. Pro 

její závažnost vyzvednu z ní nejzávažnější části: Po druhé světové válce jsme byli postaveni 

před ohromné úkoly. Nejtěžším úkolem dneška pak je přebudování společenského řádu, 

v němž se plně uplatňují lidová demokracie a socialismus. Musíme jíti vpřed, spása je před 

námi. President dr. E. Beneš ve své knize „Demokracie dneška“ napsal: Socialisační proces je 

prostě otázka času. My učitelé se nevyhneme svému podílu na této práci. Jsme rozptýleni 

mezi lidem a vychováváme mládež, budoucnost národa. Máme ohromnou zodpovědnost. 

Chápejme správně svobodu, která znamená především ukázněnost. Ale mnozí ji zneužívají ke 

svým sobeckým cílům. Jsou mezi námi povahy špatné, otrocké, nepřipravené na svobodný 

život. Je třeba nápravy a to hlavně u mladé generace. To budiž naším úkolem! Už Komenský 

hlásal: „Není jiné cesty k nápravě, než mládeže dobré vedení“. 

Přes všechnu nepřízeň doby si uchovejme svůj učitelský idealismus. Nedejme si ničím  

otrávit. Nepoddavejme se únavě a nemalomyslňme! Chopme se veliké příležitosti – máme 

všechny děti ve svých rukou – a konejme rádi svůj těžký úkol, výchovu mládeže! 

Práce ve škole: Máme ještě stále starou prušáckou školu - přesto, že v nás sedí cosi 

protichůdného. Podstata naší školy je česká, jen nátěr je herbartovský. Nadávejme dětem 

hotovou, připravenou látku a nezbavujme je tak samostatného myšlení. Úkolem nové školy 

musí být vytváření samostatně myslícího člověka, což je naprostý převrat ve vyučování.  

 Poměr mezi učitelem a žákem má být přátelský. Žák musí míti důvěru v učitele, že mu 

chce pomoci. 

 Vítáme zavedení samosprávy na škole. Dosud však uvázla jen na povrchu. 

Učivo má být navazováno na to, co si žáci přinášejí z domova a na to nanášet nové 

poznatky. Učivo se musí řídit podle zájmu a ten vychází od žáků.  

 Samočinnost žáků: Vypěstovat v dětech odvahu promluvit. Naučit je mluvit, slovně 

formulovat myšlenky a názory. Nebát se chybování – tím se nejlepe učí. A nikdy se 

nevysmívat. Učit pozorovat a myslit. Učitel by měl jen poslouchat a řídit práci. Po rozhovoru 

pak formulovat učivo dle vědeckých poznatků. 

Vyučovací hodina by měla mít asi tyto části: Podnětné předvedení, pohovor, 

formulace učiva a procvičení. 

Aby se nám práce ve škole dařila a dosáhli dobrých výsledků vyučovacích, musíme 

míti lásku k učitelskému povolání a k dětem. 
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Státní svátek 28. říjen byl oslaven dne 27. října 1947. Žactvo vyslechlo v 10 hod. 

dopoledne ve školním rozhlase projev pana presidenta republiky dr. E. Beneše, který měl ke 

školní mládeži a literární a hudební pásmo. Pak následovala školní oslava ve III. tř., která byla 

za tím účelem slavnostně vyzdobena.  

Pořad byl následující: 

1. Proslov měla říd. uč. M. Plachetská 

2. Dnes je svátek republiky. Přednesli žáci I. tř. 

3. Tanečky na národní písně. Žákyně II. tř. 

4. Pozdrav 28. října. Přednesla M. Šoukalová. 

5. Moje barva. Lud. Havelka a M. Ustohal. 

6. Nevěřme nikomu. J. Nejedlý, žák III. třídy. 

7. My jsme děti republiky. Žactvo I. třídy. 

8. Pochodně. Žactvo III. třídy. 

9. Domove líbezný. Žactvo III. třídy. 

10. Pieseň malé Slovenky. Žákyně II. třídy. 

11. Hymny. 

28. října byla slavnost v sokolovně. Byla pořádána MRO, MNV, obecnou a lidovou 

školou zemědělskou. Úvodní proslov měl učitel Josef Mužík, básně byly tytéž, co 27. října. 

Místní Sokol předvedl dvě čísla. Žákyně tanečky a žáci skupiny na židlích a na žebři. Místní 

Orel předvedl také 2 čísla. Ženy tanec a muži skupiny. Pak následovalo číslo zpěvní, které 

nacvičil uč. Jos. Mužík. Slavnost byla ukončena zapěním st. hymny. 

Po slavnosti šlo se průvodem k pomníku padlých. Tam byly předneseny příležitostné 

básně „Svatá legie“ od O. Scheinschlugové, přednesla M. Mezlíková. 

Položením věnce k pomníku padlých a na hrob A. Mikysky byla slavnost ukončena. 

Jednotlivé výstupy a básně byly nacvičeny tříd. učiteli. 

Dne 7. listopadu 1947 byla pořádána ve vyzdobené III. třídě zdejší školy oslava  

30. výročí Veliké říjnové revoluce. 

Pořad byl: 1. Slavnostní proslov o významu 7. listopadu měla říd. uč. M. Plachetská 

2. Recitace: Poděkování SSSR. Přednesl J. Havelka. 

3. V. Katajev, Syn pluku – úryvek – přečetla L. Jelínková, žákyně III. třídy. 

4. V. Katajev, Syn pluku – úryvek – „Až se staneš důstojníkem“ - přečetl L. Horký. 

5. „U Dukly ztratila Rudá armáda 80.000 mužů“ napsal armád. gen. L. Svoboda – přečetl  

J. Nejedlý. 

6. Žactvo III. třídy zapělo písně: „Za Urálom“ a „Zkažika ďaďa“ 

Slavnost byla ukončena hymnami. 

Slavnosti se zúčastnilo žactvo lidové školy zemědělské a místní občanstvo. 

Dne 8. listopadu počal vyučovati na zdejší škole náboženství římskokat. nový farář 

Eduard Pufberger. 

Vzpomínková oslava 600 výročí doby vlády Karla IV. konala se dne 29. listopadu 

1947 za účasti všeho žactva i učitelstva. Slavnostní projev měl uč. Josef Mužík. 

Ve dnech 28. listopadu a 1. prosince 1947 bylo 100 žáků zdejší školy vyšetřeno 

školním lékařem MUDr. Míčkem. Pět žáků nebylo vyšetřeno, poněvadž nebyli ve škole. 

K odbornému lékaři bylo odesláno žáků.53 

Vánoční prázdniny počaly dne 20. XII. 1947 a končily dne 4. ledna 1948. 

První pololetí končilo dne 31. ledna 1948. Druhé pololetí počalo dne 9. února 1948.  

V únoru prožil náš stát historické období. Vláda staré Národní fronty se rozpadla 

vinou těch československých politiků, kteří zájmy národů Československa i zájmy republiky 

podřídili (reakčním) snahám zahraničních kapitalistů. Naděje na rozvrat ve státě a na (reakční) 
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proměnu naší vnitřní i zahraniční politiky byly však zmařeny rozhodným odporem 

Revolučního odborového hnutí, pokrokových sil ve všech stranách národní fronty a 

v organisacích nadstranických. Obrovská účast na masových projevech, nadšeně přijatá 

usnesení celostátního sjezdu závodních rad, nesčetné resoluce průmyslových podniků, 

manifesty zaměstnanců stát. i jiných veř. úřadů dokazují, že pracující lid se rozhodl znemožnit 

záměry reakce a obnovit Národní frontu, zákeřně porušenou na nových základech. V zemích, 

v okresech, v obcích, ve velkých závodech a v úřadech byly zřízeny na pokyn předsedy vlády 

a podle usnesení sjezdu závodních rad akční výbory v čele s ústřed. akčním výborem nové 

Národní fronty. Na učitelích je ukázněně pracovat a přispívat všemi silami na každém místě 

k utvoření jednoty pracujícího lidu, aby byla co nejdříve zcela zajištěna vnitřní i vnější 

bezpečnost naší drahé vlasti, obnoven pořádek a klid a udržena pevná lidově demokratická 

politika. 

Dne 6. března 1948 byla uspořádána na zdejší škole vzpomínka výročí 98. narozenin 

presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka, 30. výročí bojů u Bachmače, 5. výročí bojů u 

Sokolova a 30. výročí založení Rudé armády. 

Program byl následující: 

1. Proslov o významu T. G. Masaryka měla řídící učitelka Marie Plachetská. 

2. „Přání nejmenších“ přednesli žáci Marie Mezlíková a Milan Ustohal. Báseň „Malý voják“ 

od Homolky přednesl Ludvík Havelka, žák I. třídy. 

3. Proslov o 30. výročí bojů u Bachmače, 5. výročí bojů u Sokolova a 30. výročí založení 

Rudé armády měl uč. Josef Mužík. 

 

Dne 6. března odpoledne zúčastnilo se žactvo dětského divadelního představení 

„Slavný mistr Kopřiva“. Divadlo sehrálo žactvo a dorost těl. jednoty Sokol. Nacvičila je řídící 

učitelka Marie Plachetská. 

Dne 13. března 1948 vyslechlo všechno žactvo a učitelstvo smuteční pásmo za dr. c. k. 

J. Masaryka, našeho ministra zahraničních věcí. 

Dne 18. března 1948 vyslechlo všechno učitelstvo i žactvo rozhlasový projev ministra 

školství a národní osvěty p. prof. dr. Zdeňka Nejedlého k brněnským učitelům a profesorům. 

Slavnost Míru Čs. Č. k byla uspořádána dne 24. 3. 1948 s následujícím programem: 

1. Píseň „Přijde jaro.“ (III. tř.) 

2. „Úsměvy“ od J. V. Sládka. 

3. Uvítání členem DČsČK (Švihálková – III. tř.) 

4. My jsme děti dorostenci. (Žáci II. tř.) 

5. Není drak jako drak. Dětské divadlo III. tř.) 

6. Bude to krása. III. třída. 

7. Doslov. (Říd. učitelka M. Plachetská. 

Na pamět trvalého našeho přátelství k Sovětskému svazu a jako výraz úcty, vděčnosti 

a oddanosti našeho národa generalissimu J. V. Stalinovi byla uspořádána na zdejší škole dne 

7. dubna 1948 oslava, které se zúčastnilo všechno žactvo i učitelstvo. Portrét gen. J. V. Stalina 

byl umístěn již dříve na důstojném místě. Po oslavě byly zapěny hymny. 

Téhož dne konala se vzpomínka 600. výročí založení Karlovy univerzity. 

Dne 14. dubna 1948 navštívil zdejší školu p. okresní školní inspektor Antonín Filka.  

Oslavy 1. května ve Velkém Meziříčí zúčastnilo se žactvo s třídními učiteli. 

Oslava 3. výročí květnové revoluce konala se na zdejší škole dne 8. května.  

O významu pomluvila řídící uč. Marie Plachetská a žactvo předneslo vhodné básně. Téhož 

dne večer zúčastnilo se žactvo s třídními uč. průvodu k pomníku padlých, kde položilo věnec. 

U pomníku promluvila říd. uč. M. Plachetská a žákyně Vlasta Smutná přednesla báseň 

„Padlým“. 



Dne 9. května konal se průvod za účasti občanstva a žactva k sokolovně. 1. Slavnostní 

projev měl uč. Jos. Mužík. 2. Recitace: Jos. Knotek „Kvíteček svobody“. Přednesl Lud. 

Havelka, žák I. tř., Jar. Neuman: „Máj 1945 “ přednesla Drah. Šoukalová, žákyně II. třídy. J. 

K. Hlinecký „Květ svobody“ přednesl J. Nejedlý, žák III. třídy. 

Na výstavu dětských kreseb bylo zasláno 29 výkresů. Pochvalným uznáním byly 

odměněni: Marie Švihálková z 3 tř., Jiř. Večeřová z 3 tř. a Lad. Komínek z 2 tř. Obdrželi 

zábavné knížky. 

Dne 23. května byla uspořádána besídka na oslavu „Svátku matek“ s následujícím 

programem: 

1. Proslov. (M. Plachetská, říd. uč.) 

2. Co to zvoní? Žactvo I. tř. 

3. Naše máma. M. Ustohal, žák I. tř. 

4. Já jsem český sedlák. L. Havelka, M. Mezlíková. 

5. Mám srdíčko, mám. Žactvo I. třídy. 

6. Jos. Kožíšek „Přání mamince“. Žáci I. třídy. 

7. Jos. Kožíšek „U matky“. Přednesla L. Nožičková, II. tř. 

8. J. V. Sládek „Matičce“. J. Němec, žák II. třídy. 

9. Mir. Macháček „Maminkám k svátku“. Žactvo II. tř. 

10. Paví pera od Bož. Koubkové. Žactvo III. třídy. 

11. J. V. Sládek „Své matce“. Jos. Nejedlý, žák III. tř. 

12. Svatopluk Čech „Věnování“. Žactvo III. třídy. 

13. Písně matičce. Žactvo III. třídy 

Návštěva byla velká 

Dne 27. května 1948 byla uspořádána MAO, MRO, Sokolem a školou důstojná oslava 

narozenin presidenta dr. Ed. Beneše. Při ní promluvila říd. uč. Marie Plachetská na thema 

„President dr. Ed. Beneš a cesta našeho národa od únorové krise.“ Pak následovaly básně, 

zpěvy, výstupy a tělocvičná čísla. Básně, zpěvy a výstupy nacvičilo se žáky učitelstvo zdejší 

školy. Tělocvičná čísla byla nacvičena tělocvičnou jednotou „Sokol“. 

Dne 30. května 1948 konaly se volby do Národního shromáždění. Pro jednotnou 

kandidátku N. F. hlasovalo občanů.54 Bílý lístek odezvalo občanů.55 

Od 31. května do 5. června 1948 byl pořádán Týden dětské radosti s následujícím 

programem: 

Dne 31. května vycházka do okolí. 

Dne 1. června pro deštivé počasí se vyučovalo. 

Dne 2. června: zájezd do Brna. 

Dne 4. června: vycházka do Balin a prohlídka mlýna. 

Dne 5. června: dětské radovánky v lese nad Rudíkovem.  

Všechno žactvo bylo poděleno rohlíkem, párkem a sodovkou. Nadílka stála 988 Kčs. 

Na nadílku přispěl  Vlčatín částkou 153 Kčs 

Přeckov částkou 136 Kčs 

Hroznatín 0 

Rudíkov 0 

 

Dne 7. června 1948 vzdal se svého úřadu president dr. Ed. Beneš a novým 

presidentem zvolen Klement Gottwald. Volba byla vyslechnuta školním rozhlasem. Žactvu 

byla vyložena úloha, kterou dr. Ed. Beneš splnil v dějinách naší republiky a velkého zápasu 

československého lidu za svobodu a nezávislost, za pokrokový a socialistický stát. 

V „Týdnu dopravní bezpečnosti“ bylo žactvo poučeno o dopravních předpisech.  
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Pro školu byla zakoupena litografie akad. malíře Rambouska „Sirotek po padlém 

bojovníku revoluce.“  

Školní rok 1947-48 byl ukončen dne 28. června 1948 rozdáním školních zpráv a 

zapěním státní hymny. 

Učitelský sbor propagoval ve škole i mimo školu XI. všesokolský slet, ktery se konal 

ve dnech 2. – 7/7 v Praze.  

Učitelský sbor propagoval a organisoval sousedskou výpomoc a zvýšení 

zemědělských dodávek.  

Dne 2. srpna 1948 byl uspořádán těloc. jednotou Sokol karneval, ktery byl hojně 

navštíven. 

V prvním a posledním týdnu prázdnin byl učitelský sbor zaměstnán ve škole, aby se 

zajistilo úspěšné zahájení školní práce v nastávajícím školním roce.  

 

Školní rok 1948-49 

 

Školní rok 1948/49 počal dne 1. září 1948 slavnostním způsobem za účasti rodičů.  

Ředitelka školy zahájila slavnost proslovem v němž uvedla, že školní rok 1948/49 jest 

zvláště významným, neboť dnem 1. září 1948 vstupuje v platnost nový školský zákon, dle 

něhož naše školství je tak uspořádáno, aby se veškeré mládeži dostalo co nejvyššího 

všeobecného vzdělání a aby se nadaným dětem bez rozdílu sociálního původu umožnilo další 

vyšší vzdělávání. 

Vyučuje se ve třech třídách. Do školy je zapsáno 109 dětí. Z nich je 107 dětí 

národnosti české, 2 německé. Náboženství římskokatolického jest 107 žáků, českobratrského 

2 žáci. 

v I. tř.   15 chlapců,  9 děvčat = 24  

v II. tř.  22 chlapců,  20 děvčat = 42 

v III. tř. 23 chlapců,  20 děvčat = 43  

Celkem 60 chlapců,  49 děvčat = 109 

 

Při škole jsou ustanoveni tito učitelé: 

Marie Plachetská, zat. ředitelka. 

Božena Mužíková, def. uka podle § 4 UZ. 

Anežka Střechová, def. uka podle § 4. U. Z. 

Marie Nedvědová, def. uka dom. nauk. 

P. Eduard Pufberger vyučuje katolickému náboženství. 

Uč. Jos. Mužík byl přeložen do Horních Borů. 

 

Dne 8. září 1948 konala se pietní vzpomínka za presidenta Budovatele dr. Eduarda 

Beneše, který dne 3. září 1948 ve své vile v Sezimově Ústí zemřel. Zemřel, ale zůstává již 

navždy v dějinách naší republiky, v dějinách velkého zápasu československého lidu za 

svobodu. Věnoval obětavě celý svůj život a své veliké schopnosti práci pro československý 

lid a spolupracoval od samého zrodu naší republiky při jejím budování. 

Dne 10. října 1948 bylo vzpomenuto 10. výročí Mnichova. Proslov měla uč. A. 

Střechová. 

Dne 24. září shlédlo všechno žactvo maňáskové divadlo Kocourkov, které se velmi 

líbilo. 

Učitelka Božena Mužíková obdržela ode dne 25. října 1948 na 4 týdny dovolenou. 

Oslava 30. výročí Československé republiky konala se dne 27. října 1948 ve III. tř. 

zdejší školy, která byla slavnostně vyzdobena. Žactvo všech tříd předneslo vhodné básně. 

 



Program byl následující: 

1. Proslov. (Uč. A. Střechová.) 

2. Frant. Kučera: „28. říjen“. (Žactvo I. třídy.) 

3. M. Veselý „Naše vlajka“. (L. Nejedlá, žák. II. tř.) 

4. J. V. Sládek „Byli jsme a budem“ (K. Pospíšilová). 

5. M. Veselý „28. října“. (B. Zejdová, žák. III. tř.) 

6. Jan Karník „K 28. říjnu“ (J. Večeřová.) 

7. Miloš Veselý: „K neznámým hrobům“ (Šoukalová, Nožičková, Jelínková, žákyně III. 

třídy.) 

8. Hymna. 

 

Téhož dne byly zasazeny žactvem 2 ovocné stromky. 

Večer položilo žactvo věnec k pomníku padlých.  

Dne 28. října 1948 konala se oslava 30. výročí vzniku ČSR pro veřejnost v sokolovně. 

Manifestační projev měl s. N. Nosek, člen AVNF z Jihlavy, žactvo mateřské a národní 

školy předneslo vhodné básně. 

Pak bylo sehráno žactvem zdejší národní školy divadelní představení od J.  

Toncové-Metlerové „Pro květ míru“. Divadlo nacvičila M. Plachetská. Z výtěžku bylo 

zasláno 500 Kčs na bombardováním poškozené Javoříčko. 

Lékařské vyšetření všeho žactva bylo provedeno MUDr. Míčkem ve dnech 26.,  

29. října a 3. listopadu. Lékař zjistil, že celkový stav žactva je neuspokojivý, žactvo je 

většinou slabé. 

31. výročí Říjnové revoluce bylo oslaveno dne 6. listopadu 1948 následovně: 

1. Zahájení. 

2. Pozdrav Rudé armádě (od Neumanna, rec. Nejedlá). 

3. Proslov (M. Plachetská). 

4. K. Hlinský „Padlým Rudé armády“. 

5. „Říjnová revoluce“ (recitační pásmo, III. tř.) 

6. Pyšně vlaje ruská vlajka – zazpívala III. tř. 

7. Hymny. 

K slavnosti byli pozváni zástupcové MNV, spolků, korporací a rodiče žactva. 

Učitelka Božena Mužíková byla dnem 21. XI. 1948 přidělena na střední školu 

v Horních Borech a na zdejší školu byla nově ustanovena učitelka Anežka Malcová. 

Ve dnech 26. X., 29. X. a 3. XI. 1948 bylo všechno žactva zdejší školy vyšetřeno 

MUDr. Fr. Míčkem. Žactvo mateřské školy bylo vyšetřeno 26. X. 1948. 

Dne 23. XI. 1948 se konala oslava 52. narozenin presidenta Klementa Gottwalda 

s následujícím programem: 

1. J. Růžička „President má svátek. Recit. I. tř. 

2. Proslov: M. Plachetská. 

3. Jos. Prchal: Neseme kytičku. Recit. I. tř. 

4. Jiří Mahen: Zdravice. Recit žákyně II. tř. 

5. Presidentův den (recitační pásmo) III. tř. 

6. Jos. Kubička: Ať žije náš president. 

7. Písně: Děti pres. republiky. My jsme děti republiky. Pyšně vlaje ruská vlajka. 

8. Jar. Neuman: K 23. listopadu. 

9. Hymna. 

Pro řecké děti věnovalo žactvo zdejší školy 14 kusů různých hraček. 

Pro stávkující francouzské horníky věnovalo učitelstvo 60 Kč a žactvo  

48,20 Kčs = 108,20 Kčs. 



Dne 26. prosince 1948 sehrál divadelní odbor Sokola divadelní hru „Guyana“, kterou 

nacvičila Marie Plachetská, řed. školy. Hra byla hojně navštívena. 

Sbírka pod „Vánoční strom“ pro okresní péči vynesla56. 

Vánoční prázdniny počaly dne 23. XII. 1948 a končily 2. ledna 1949. 

Dne 7. ledna 1949 nastoupila opět službu učitelka Marie Nedvědová, která měla 

mateřskou dovolenou. 

Od 20. ledna 1949 počala na zdejší škole vyvařovací akce pro přespolní žactvo. 

Dne 21. ledna se konala vzpomínková slavnost V. I. Lenina. 

Slavnost měla následující program: 

1. Proslov měla uč. Anežka Malcová. 

2. Jan Hostáň „O Leninovi“. (2. p. r.) 

3. Jan Hostáň „Lenin“ (3. p. r.) 

4. Proč jsi vzal bochníček Voloďo? (M. Komínková). 

5. Odkaz Vl. Il. Lenina. (I. tř.) 

6. S. Neumann „Lenin“. (III tř.) 

7. Bez Lenina za Stalinem. (III. tř.) 

8. Náš Vl. Il. Lenin (III. tř.) 

9. Písně: Partyzánská.  

   Pyšně vlaje ruská vlajka.  

   Píseň práce. 

10. Pásmo k 25. výročí Vl. Il. Lenina. (III. tř.) 

Pololetní prázdniny začínaly dnem 31. ledna 1949 a trvaly do 2. února 1949. 

Vyučování počalo 3. února 1949. 

Narozenin prof. Dr. Zd. Nejedlého, ministra školství, bylo vzpomenut dne 9. února 

1949. 

31. výročí Rudé armády bylo vzpomenuto dne 23. února 1949. Žactvo vyslechlo též 

rozhlasové pásmo. Dne 25. 2. 1949 vzpomenuto prvého výročí únorových událostí.  

Bulharským dětem bylo zasláno 2,20 kg cukru, který žactvo darovalo. 

Dne 9. března 1949 byla v poslední vyučovací hodině uspořádána ve všech třídách 

oslava druhého výročí podepsání smlouvy o přátelství a vzájemné pomoci mezi ČSR  

a republikou Polskou. 

Dne 13. dubna t. r. byla uspořádána slavnost světového míru. Žactvu byl vyložen 

smysl hesla „Do práce za světový mír“. Program byl doplněn recitacemi a výstupem. Proslov 

měla učitelka A. Malcová.  

V týdnu od 19. – 23. dubna t. r. byla uspořádána v hodinách občanské nauky v každé 

třídě vzpomínková slavnost prvního výročí českoslov. - bulharské spojenecké smlouvy. 

V době od 24. – 30. dubna byl žactvu vysvětlen význam lesů a lesního hospodářství 

pro lid. 

Dne 8. května t. r. byl pořádán ve zdejší obci „Běh vítězství“. Běh pořádala tělocvičná 

jednota Sokol za pomoci učitelského sboru zdejší národní školy. Běhu se zúčastnilo též žactvo 

středních škol. 

Školní oslava Květnové revoluce a Dne vítězství byla uspořádána dne 8. května t. r. 

Slavnostní projev měla uč. A. Střechová. 

1. Žactvo I. tř. předneslo básně od Jar. Šukalové: „V boji“ a „Rudá armáda“. 

2. Jak babička jela na tanku. Četla L. Nejedlá. 

3. Hlasy ruských tanků. II. tř. 

4. Večer od J. Hiršála. II. tř. 

5. F. Velkoborský „Šeřík a kaštan“ III. tř. 

                                                           
56 Částka nebyla uvedena. 



6. Olga Scheinpflugová „Svatá legie“. A. Mezlíková. 

7. Viktor Dyk „Vlaj naše vlajko“. Přednesla M. Nožičková. 

8. Písně „My jsme děti republiky.“ „Partyzánská“. III. tř. 

9. Hymny. 

 

Ředitelství školy pozvalo na slavnost rodiče žactva, přátelé školy a zástupce lidové 

správy. 

Dne 9. května 1949 ozdobilo žactvo pomník padlých a hrob Aloise Mikysky, který 

padl v době německé okupace. Pak se odebralo učitelstvo se žactvem k pomníku 2 padlých 

partyzánů do Oslavičky. 

Svátek matek oslaven veřejnou oslavou dne 15. května 1949 v sokolovně. Žactvo 

zdejší mateřské a národní školy vyplnilo slavnost bohatým a pestrým programem: 

1. Zahajovací proslov měla řed. Marie Plachetská. 

2. Boudo, budko opuštěná. 

3. My se máme rádi. 

4. Stojí, stojí stromeček. 

5. Povídala husa.     Mateřská škola  

6. Šilháčci. 

7. Na tom pražském mostě. 

8. Utíkám Ti mámo zlatá. Já jsem děvče okaté 

9. Plakalo sluníčko. I. tř. 

10. V létě na pasece. I. tř. 

11. Švec. I. tř. 

12. Hleďme, hleďme, co to cinká. I. tř. 

13. Sedlák a selka. I. tř. 

14. Věnování. I a III tř. 

15. Kuchařky. (Žákyně II tř.) 

16. Tanečky na písně „Běžel malý zajíček“, „Pásla ovečky“. 

17. J. V. Sládek „Matičce“. (St. Školař, F. Kotačka). 

18. J. Kožíšek „Návrat vlaštovek“. (A. Zejdová). II. tř. 

19. J. Kožíšek „Matce“. (V. Večeřová, F. Jaša). II. tř. 

20. K. J. Erben „Vodník“ sborová recitace III. tř. 

21. Tanečky na národní písně provedlo žactvo III. tř. 

22. Písně maminkám. (III. tř.) 

Jednotlivá čísla programu nacvičily třídní učitelky. 

Pro krupobitím poškozený okres Kamenici bylo sebráno a odesláno 100 Kčs. 

Od 20. června do 25. června byl pořádán „Týden dětské radosti“. Program byl: 

20. 6. Zájezd do Vel. Meziříčí na dětské divadlo „Zlato“. Žactvo si prohlédlo také město  

a zámek. 

21. 6. Vycházka do okolí. Žactvo sbíralo jahody a léčivé byliny. 

22. 6. Výlet na hrad Pernštýn. Žactvo si prohlédlo hrad a na zpáteční cestě navštívilo Tišnov. 

24. 6. Vycházka k Hroznatínu. 

25. 6. Dětské radovánky v lese. Jednotlivé třídy provedly závodivé hry a tanečky. Všechno 

žactvo bylo pak poděleno salámem, rohlíky, sodovkou a cukrovím. Nadílka stála 2.846,40 

Kčs a byla zaplacena z výtěžku besídky a z peněz, které škola obdržela za sběr léč. bylin a 

odpad. surovin. 

 Dne 18. června 1949 byla uspořádána v první vyučovací hodině slavnost 

„Československo rumunského přátelství.“ 

 Školní rok 1948/49 byl ukončen dne 30. 6. 1949 holdem jednotné škole. Všechno 

žactvo i učitelstvo vyslechlo projev, který proslovil ke školní mládeži do rozhlasu ministr 



školství, věd a umění prof. Dr. Zdeněk Nejedlý. Po rozdání školních zpráv a zapění stát. 

hymny rozešlo se žactvo na prázdniny. 

Dne 5. července 1949 byla uspořádána MRO oslava mistra Jana Husa. 

O prázdninách byla provedena v budově zdejší školy přestavba. Z bytu správce školy 

byly upraveny dvě třídy a ředitelna pro střední školu. V přízemí byla upravena kuchyň  

a kabinet. Do všech místností bylo zavedeno elektrické osvětlení. 

Pan ministr národní obrany, armádní generál Ludvík Svoboda, daroval zdejší škole 

nádherné rozhlasové zařízení, které bylo zavedeno do všech učeben, na obě hřiště, do 

tělocvičny v sokolovně, do učebny v orlovně, do mateřské školky i před školu. Montáž 

provedl, jménem p. min. nár. obrany, pplk. Radosta s vojenským útvarem. Jmenovaný provedl 

též přiložené fotogr. snímky. 

 

 

 
 

 
 

 

 



Školní rok 1949-50 

 

Školní rok 1949-50 počal dne 1. září 1949 slavnostním způsobem při příležitosti 

otevření nové střední školy za účasti zástupců MŠVU, kraje, okresu i přiškolených obcí. Ze 

slavnosti byly zaslány pozdravné telegramy ministru školství dr. Nejedlému a ministru 

národní obrany armádnímu generálu L. Svobodovi, který je hroznatínským rodákem a o 

zřízení střední školy v Rudíkově se nejvíce zasloužil. Slavnost se konala ve vyzdobené 

sokolovně. 

Po slavnosti odebrali se všichni do nově upravené školní budovy. Zástupcové úřadů 

prohlédli všechny místnosti a nádherné rozhlasové zařízení, které daroval školám p. ministr 

nár. obrany L. Svoboda. 

Ve školním roce 1949-50 se vyučuje ve třech třídách. I. třída jest umístěna v orlovně, 

II. a III. tř. v budově národní školy. 

Do školy je zapsáno 110 dětí. Všichni žáci jsou národnosti české. Náboženství 

římskokatolického jest 105 žáků, českobratr. evang. 5 žáků. 

v I. tř.   14 chlapců,  13 děvčat = 27 

v II. tř.  20 chlapců,  19 děvčat = 39 

v III. tř. 27 chlapců,  17 děvčat = 44  

Celkem 61 chlapců,  49 děvčat = 110 

 

Při škole jsou ustanoveni tito učitelé: 

Marie Plachetská, zat. ředitelka. 

Anežka Střechová, def. uč. podle § 4 UZ. 

Marie Tesařová, učitelka. 

Marie Nedvědová, def. uč. dom. nauk podle § 4 UZ. 

P. Eduard Pufberger vyučuje katolickému náboženství a náboženství českobratr. evang. far. 

Jar. Pleva. 

Konference divadelních ochotníků v Jihlavě se zúčastnily dne 25. září 1949 řed. M. 

Plachetská a uč. A. Střechová. 

Učitelstvo provedlo nábor do kursu ruštiny pro dospělé. Přihlásilo se 24 účastníků. 

Kurs vede B. Komárková, uč. střední školy. 

V týdnu od 5. do 10. září bylo vzpomenuto pátého výročí osvobození Bulharska. 

Pátého výročí bojů u Dukly bylo vzpomenuto dne 5. října 1949. 

Státní svátek 28. říjen byl oslaven dne 28. října 1949 společně se střední školou. 

Program: 1. Báseň 28. října. 

2. Slavnostní proslov (B. Krejsková). 

3. Básně k 28. říjnu. (Mateř. škola, I., II. a III. tř. národ. školy). 

4. Slavíme 28. říjen. (Rec. pásmo 3. tř.) 

5. Recitační pásmo (I. tř.) 

6. Tanečky. 

Druhou část programu vyplnilo žactvo střední školy. Slavnost byla zakončena státní 

hymnou. Dne 30. X. 1949 se slavnost opakovala pro veřejnost. 

 Oslava 32. výročí Říjnové revoluce se konala 7. listopadu 1949 

Program: 

1. Zahajovací proslov. (M. Tesařová, uč.) 

2. Báseň „Dnes.“ (Žactvo III. tř.) 

3. Vlad. Holán: „Dík Sovětskému svazu“. (Žák I. tř.) 

4. Jos. Hora „V Moskvě“. (Žákyně II. tř.) 

5. Vlad. Holán „To oni zachránili svět“. (Žák II. tř.) 

6. Úryvek článku o dvou chlapcích. (Žák III. tř.) 



7. Sovětské písně. 

8. Hymny. 

Dne 23. listopadu 1949 bylo vzpomenuto 53. narozenin presidenta Kl. Gottwalda. 

Zdravici generalis. J. V. Stalinovi podepsalo všechno učitelstvo i žactvo. 

Dne 11. prosince pořádala národní škola společně s mateřskou školou besídku, při níž 

bylo slavnostním způsobem vzpomenuto narozenin generalis. J. V. Stalina. 

Program: 

1. Zahájení. (Žákyně mateřské školy.) 

2. Tanečky. (Žactvo mateř. školy.) 

3. O veliké řepě. (Žactvo mateř. školy.) 

4. Medvědi. (Žáci mateř. školy.) 

5. Kamarádi. (Střecha, Šoukal, žáci mateř. šk.) 

6. K narozeninám. (Havelka, žák II. tř.) 

7. Až budu mít aeroplán. (Ošmera, žák II. tř.) 

8. Slavnostní proslov k naroz. J. V. Stalina přednesla M. Dvořáková, uč. mateř. školy. 

9. Ptáčci v zimě. (Žactvo I. třídy.) 

10. O mlsné koze. (Žáci II. tř.) 

11. Ruské písně. (Žactvo II. tř.) 

Dne 18. prosince navštívilo všechno žactvo divadelní hru, kterou sehrálo žactvo 

střední školy k narozeninám generalis. J. V. Stalina. Žactvo národní školy předneslo vhodné 

básně. Dne 21. prosince se divadlo opakovalo.  

Vánoční prázdniny počaly dne 23. prosince a končily 2. ledna 1950. Vyučování počalo 

dne 3. ledna 1950. 

Od 11. prosince 1949 byla zahájena stravovací akce na škole. Žactvu se podávají teplé 

přesnídávky. Stravovací akci vede M. Plachetská. Na tuto akci obdržela škola 3.500 Kčs, 

žactvo platí 20 Kčs měsíčně. 

Dne 21. ledna 1950 se konala ve všech třídách vzpomínka 26. výročí úmrtí V. I. 

Lenina.  

Pololetní prázdniny začínaly dnem 1. února 1950 a trvaly do 4. února 1950. 

Vyučování začínalo dne 6. února 1950. Pololetní vysvědčení byla žákům vydána v poslední 

vyučovací hodině dne 31. ledna 1950 s datem téhož dne. 

V týdnu od 6. - 11. února 1950 bylo vzpomenuto porážky Němců u Stalingradu  

r. 1943 a v týdnu od 20. - 25. února 1950 významu unorových událostí r. 1948. 

V týdnu od 27. března do 1. dubna 1950 bude uspořádán na škole „Týden čistoty“. 

Byla dána do pořádku veřejná místa v obci, na návsi a okolí pomníku padlých. 

Velikonoční prázdniny začínaly dnem 5. dubna a trvaly do 11. dubna 1950. Vyučování 

začínalo dne 12. dubna 1950.  

Dne 20. II. 1950 odejela na 14 denní politické školení učitelka Marie Tesařová. 

V prvním čtvrtletí SRP umístila se naše škola na prvním místě a obdržela putovní 

vlajku z KRJ v Jihlavě. V druhém čtvrtletí se umístila na druhem místě a obdržela diplom. 

Z akce MDF bylo přiděleno pro stravování žactva na druhé zásobovací období 220 kg 

sušeného mléka. Za dovoz mléka bylo zaplaceno 75 Kčs. 

Do zotavovny se přihlásil L. Ošmera, žák II. třídy a L. Komínek, žák III. třídy. 

Žactvo se zúčastnilo SRP sepsáním úlohy „Proč chci být pionýrem“. 

Na učebné pomůcky obdržela škola 2000 Kčs a na knihovny také 2000 Kčs. 

Žactvo se zapojilo do soutěže dětské hygieny a stanovilo se 6 závazků, které splní. 

Na výstavu dětských kreseb byly zaslány výkresy a hotové výrobky. 

Velikonoční Mír. Čes. Červ. Kříže byl oslaven mírovou slavností dne 3. dubna. 

Slavnost uspořádala žákovská organisace. 

Dne 5. 4. 1950 bylo vzpomenuto „Košického vládního programu.“ 



Dne 12. 4. 1950 vzpomenuto úmrtí F. D. Roosevelta, presidenta USA. 

Dne14. 4. 1950 bylo vzpomenuto výročí smrti V. Mojakovského. 

Dne 16. 4. 1950 připomenuto uzavření smlouvy o přátelství a vzájemné pomoci mezi 

ČSR a Maďarskem. 

Dne 22. 4. 1950 vzpomenuto V. I. Lenina. Téhož dne vzpomenuto smlouvy o 

přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi ČSR a Bulharskem. 

Pro 1. máj provedl učitelský sbor vyzdobu učeben, chodeb a školní budovy. 

Dne 5. května 1950 vzpomenuto povstání pražského lidu pro okupantům r. 1945. 

Dne 9. 5. 1950 oslaveno 5. výročí osvobození ČSR. Oslava byla v sokolovně, která 

byla vhodně vyzdobena. Proslov měl uč. Hybášek, 2. J. Knotek, „Kvíteček svobody“, 

přednesla M. Večeřová, druhou část programu vyplnilo žactvo střední školy. 

Téhož dne bylo vzpomenuto vyhlášení nové ústavy 9. 5. 1948 a nár. svátku 

Rumunska. 

Svátek matek byl oslaven dne 14. 5. 1950. Po proslovu uč. A. Střechové předneslo 

žactvo maminkám básně, zazpívalo jim a sehrálo dětskou divadelní hru od Fr. Hrubína 

„Sněhurka, zvířátka a 7 mužíčků, která byla velmi výpravná a vyžádala si mnoho hodin práce 

od všech členů uč. sboru. Divadlo nacvičila Marie Plachetská, řed. školy, uč. M. Tesařová 

provedla výpravu, A. Střechová při výpravě a při zkouškách pomáhala. 

Dne 31. května 1950 se zúčastnilo učitelstvo se žactvem 2. - 5. šk. roku výstavy 

žákovských prací ve Velkém Meziříčí. 

Dne 9. června 1950 instalovala škola výstavu (žákovských prací ve Velkém Meziříčí) 

dětské knihy. 

Ve dnech 15., 20. a 22. června bylo žactvo očkováno proti tuberkulose.  

Poněvadž se škola zúčastnila „Soutěže spořivosti mládeže“, umožnila žactvu okresní 

spořitelna a záložna vstup na divadelní představení od Al. Jiráska „Otec“. Divadlo navštívilo 

30. žáků. 

V SRP obdržela naše škola diplom za nejlepší práci v III. a. IV. čtvrtletí. 

O požární bezpečnosti promluvil k mládeži starosta hasičského sboru. 

Dne 24. června 1950 byly uspořádány dětské radovánky. Všechno žactvo bylo 

poděleno salámem, rohlíky, šťávou, cukrovím a zmrzlinou. Radovánky byly financovány 

z výtěžku školního divadla a z peněz, které obdržela škola za odpadové suroviny, šípky, 

kaštany a léčivé byliny. 

Školní rok byl ukončen dne 30. června 1950 slavnostním způsobem. Bylo provedeno 

účtování celoroční práce druhého roku jednotné školy a zhodnoceny výkony jimiž mládež 

přispěla k plnění plánů školy a k budování republiky. Po rozdání školních zpráv a zapění 

hymny rozešlo se žactvo na prázdniny.  

 

Školní rok 1950-51 

 

Školní rok 1950-51 začal dne 1. září 1950 slavnostním způsobem za účasti rodičů. 

Vyučuje se ve třech třídách. Ve škole je zapsáno 109 dětí. Všichni žáci jsou národnosti české. 

Náboženství římskokatol. jest 102 žáků, českobratrského 7 žáků. 

v I. tř.   8 chlapců,  13 děvčat = 21 

v II. tř.  27 chlapců,  22 děvčat = 49 

v III. tř. 21 chlapců,  18 děvčat = 39  

Celkem 56 chlapců,  53 děvčat = 109 

 

 

 

 



Při škole jsou ustanoveni tito učitelé: 

Marie Plachetská, zat. řed. školy. 

Anežka Střechová, učitelka a Jos. Malec, učitel. Katolickému náboženství vyučuje P. Zd. 

Jelínek a českobratrsko-evang. naboženství farář J. Pleva. Učitelka Marie Tesařová byla 

přeložena do Oslavice. 

Dne 24. září 1950 bylo ustaveno při škole Sdružení rodičů a přátel školy, které při 

zahajovací schůzi pojednalo o stravování žactva. 

V týdnu od 26. září do 2. října byl žactvu vysvětlen význam „Mezinárodního boje za 

mír“. 

Šestého výročí bojů u Dukly vzpomenuto 5. října 1950.  

Státní svátek 28. října byl oslaven dne 27. října 1950 společně se střední školou. První 

polovinu programu vyplnilo žactvo střední školy, druhou polovinu žactvo národní školy. 

Program:  Báseň „28. říjen“. Předneslo žactvo II. tř. 

Slavíme 28. říjen. Recit pásmo III. tř. 

Básně k 28. říjnu. I. tř. 

Tanečky. II. tř. 

Slavnost byla zakončena státní hymnou. 

Dne 7. listopadu se konala oslava Říjnové revoluce. 

1. Proslov. 

2. Poděkování Sovětskému svazu. I. tř. 

3. To oni zachránili svět. II. tř. 

4. Zdravice Rudé armádě. III. tř., L. Komínková. 

5. Píseň Rudé jízdy. II. tř. 

6. 7. listopad. III. tř., L. Nejedlá. 

7. Dík Sovětskému svazu. L. Havelka, žák III. tř. 

8. Sovětské písně:  Pyšně vlaje ruská vlajka. 

Partyzánská. 

9. Hymny. 

Dne 16. listopadu byla zahájena na škole stravovací akce. Ke stravování se přihlásilo 

30 žáků. V kuchyni vaří kuchařka Jar. Valachová. V dozoru při obědě se střídají členové uč. 

sboru: J. Malec a M. Plachetská. Jeden oběd stojí pro žáka 6 Kčs. 

Dne 22. listopadu byla oslava narozenin pana presidenta Klementa Gottwalda.  

V den narozenin J. V. Stalina přednesla žákovská organizace básně, pásma a vhodné 

články. 

Žákovská organisace II. a III. třídy zaslala vojákům k vánocům pozdravný dopis s 

dárky.  

Od žactva I. národní školy v Loku obdrželo žactvo k vánočním svátkům vlašské 

ořechy. 

Před vánočními svátky vyhlásil žák Ladislav Pažourek místním rozhlasem poděkování 

všem dělníkům a rolníkům za dobrou práci v pětiletce. 

Vánoční prázdniny počaly dne 21. prosince 1950 a končily dne 2. ledna 1951. 

Při vstupu do třetího roku pětiletky bylo vyučování slavnostně zahájeno. 

V době od 14. ledna do ukončení sjezdu Obránců míru v Praze byla škola vyzdobena 

holubičkami míru, které žactvo samo zhotovilo.  

Dne 10. února byl uspořádán „Den bezpečnosti“. Všechno žactvo bylo poučeno 

členem SNB, kterak se má chovati na silnici. 

Dne 19. února byly pořádány „Hovory s občany o škole“. 

Mírový projev, jehož se zúčastnili také všichni členové učitelského sboru, byl 

uspořádán dne 20. února v sokolovně. 

Dne 4. března byla pořádána oslava MDŽ, za značné účasti místního občanstva. 



Dne 5. března zúčastnili se všichni členové uč. sboru kursu nápravného tělocviku ve 

Velkém Meziříčí. 

Velikonoční prázdniny začínaly dnem 22. března a trvaly do 27. března 1951. 

Vyučování začínalo dne 28. března 1951. 

Dne 8. dubna se zúčastnilo všechno žactvo, učitelstvo a mnoho občanstva „Mírového 

pochodu“. Učitelský sbor připravil kulturní vložku, kterou žactvo všech tříd při této 

příležitosti předvedlo. 

K 1. máji napsalo žactvo 1. - 5. postupného roč. dopisy rodičům s pozváním do 

průvodu. 

Dne 8. května se konala veřejná místní oslava „Dne vítězství“. Pro tuto oslavu 

připravil učitelský sbor se žactvem kulturní vložku: 

I. tř. Básně „Rudá armáda“ a „Hlasy ruských tanků“. 

II. tř. Básně „Tenkrát v květnu“ „Z písně o máji“ „Naše země“. 

III. tř. Básně „Naše barvy“ a budovatelské písně. 

Dne 9. května byla pořádána školní oslava „Dne vítězství“. Žactvo všech tříd 

předneslo vhodné básně a zapělo budovatelské písně. Slavnost byla zakončena hymnami.  

Dne 14. května sehrálo žactvo divadelní představení „Stříbrná studánka“ od Josefa 

Kožíška. Divadlo nacvičila M. Plachetská za pomoci uč. A. Střechové. Uč. Jos. Malec 

nakreslil plakáty. Divadlo bylo výpravné a všeobecně se líbilo. 

Z vítěžku dětských divadel bylo koupeno 14 kusů maňásků v ceně 2804 Kčs.  

Dne 27. května byl uspořádán „Sokolský den“. Žactvo 1. a 2. post. roč. zacvičilo „Jak 

žijí moskevští pionýři“. (Nacvičila uč. A. Střechová.) 

Žactvo 3. – 5. post. roč. zacvičilo prostná pro národní školy. (Nacvičili J. Malec a M. 

Nedvědová.) 

Dne 19. června navštívilo žactvo 2. – 5. post. roč. JZD v Hroznatíně. Prohlédlo si 

drůbežárnu, družstevní prádelnu, mateřskou školu, kravín a skladiště strojů. Téhož dne 88 

žáků a 3 učitelé pleli po 1 ½ hod. lán lnu. Celkem odpracovali 136 hodin. 

Dne 26. června bylo všechno žactvo poděleno salámem, rohlíky a sodovkou. 

Dne 28. června zúčastnilo se učitelstvo se žactvem slavnosti, která se konala 

v sokolovně. Při ní vázal armádní generál L. Svoboda šátky pionýrům zdejší střední školy. 

Téhož dne odpoledne shlédlo žactvo maňáskové divadlo „Ze života pionýrů“. 

Školní rok byl slavnostně ukončen dne 30. června 1951. Bylo provedeno účtování 

celoroční práce a zhodnoceny výkony jimiž žactvo přispělo k plnění plánů školy a k budování 

republiky. Po rozdání školních zpráv a zapění stát. hymny rozešlo se žactvo na prázdniny. 

Učitelský sbor byl ještě ve škole do 5. VII. 1951. V té době byly uzavřeny úřední knihy, 

revidovány pomůcky v kabinetě a provedena revise žákovské i učitelské knihovny. 

Zorganisovány skupiny žáků k potírání mandelinky bramborové tak, aby byla tato pomoc 

zajištěna po celé prázdniny, kdyby toho bylo třeba. 

Učitel Jos. Malec navštívil od 9. VII. 1951 do 16. VII. 1951 kurs výtvarné výchovy 

dálkového studia v Brně. Od 16. VII. do 23. VII. kurs matem. a od 23. VII. do 29. VII. 1951 

kurs rýsování na ped. fakultě Mas. university na Poříčí v Brně. Od 30. VII. do 12. VIII. 

pomáhal při žňových pracích. 

Uč. Anežka Střechová měla od 9. do 29. VII. dovolenou, od 1. VIII. do 26. VIII. vedla 

správu národní a střední školy, od 5. VIII. do 12. VIII. byla zaměstnána v mateřské škole 

v Rudíkově. 

Marie Plachetská vedla do 31. VII. správu školy, od 15. VII. do 28. VII. byla 

zaměstnána v mateřské škole a od 1. VIII. do 25. VIII. měla dovolenou.  

O prázdninách byly všechny místnosti ve školní budově vymalovány, vyčistěny, 

proveden nátěr okenních rámů (11) a v jedné učebně střední školy opravena shnilá podlaha.  

V posledním týdnu prázdnin byli členové uč. sboru opět ve škole. 



Školní rok 1951-52 

 

Zahájení. 

Nový školní rok byl slavnostně zahájen dne 1. září 1951 za účasti všeho žactva, 

učitelstva a rodičů žáků. 

Slavnost byla zahájena Písní práce, načež ředitelka školy měla krátký proslov. Pak 

vyslechlo žactvo projev ministra školství Zd. Nejedlého. Po projevu se odebralo do tříd, kde 

třídní učitelé udělili žactvu příslušné pokyny. 

Zápis žactva. 

Vyučuje se ve třech třídách. Ve škole je zapsáno109 dětí. Všichni žáci jsou národnosti 

české. Náboženství římskokatolického jest 102 žáků, českobratr. evangelického 7 žáků. 

v I. tř.   12 chlapců,  12 děvčat = 24 

ve II. tř. 22 chlapců,  26 děvčat = 48 

ve III. tř. 20 chlapců,  17 děvčat = 37  

Celkem 54 chlapců,  55 děvčat = 109 

Učitelský sbor: 

Při škole jsou ustanoveni tito učitelé: Marie Plachetská, Anežka Střechová a Jos. 

Malec. Katol. náboženství vyučuje P. Jan Jelínek, českobratr.evang. náboženství far. Jar. 

Pleva. 

Pro žactvo 1. – 5. post. roč. byl zřízen zájmový kroužek dovedných rukou. Vedoucím 

kroužku je uč. Jos. Malec. 

Školní stravování: 

Ve školní kuchyni jsou žactvu podávány obědy za 6 Kčs včetně potravin. lístků na 

maso, tuky a mouku. Stravování se osvědčuje. Kuchařkou ve školní kuchyni je od počátku 

Jarm. Valachová a pomocnicí Lud. Hladká. Průměrně se stravuje asi 1/3 žactva. 

Školní oslavy a kulturní vložky. 

 

1. září zahájení školního roku. 

10. září bylo vzpomenuto „Dne českoslov. horníků“. 

29. září „Den čsl. armády“. Pionýři přivítali ve vyzdobené třídě zástupce ČSA  

a darovali mu kytici a balíček cigaret. 

6. října „Sportovní den mládeže. Hoši závodili na koloběžkách, děvčata s kočárky. 

Hoši III. tř. závodili v běhu, děvčata zatančila tanečky. 

7. listopadu oslava Velké říjnové revoluce. Oslava byla společná se střední školou. 

První polovinu programu vyplnilo žactvo národní školy, druhou polovinu žactvo střední 

školy. 

11. listopadu se oslava opakovala pro veřejnost. 

23. listopadu uspořádána oslava narozenin presidenta Klementa Gottwalda školním 

rozhlasem. Po proslovu předneslo žactvo vhodné básně a písně. Slavnost byla přenášena i pro 

místní občanstvo 

20. prosince se pořádala oslava narozenin generalis. J. V. Stalina a současně vánoční 

besídka. Jednotlivá čísla programu nacvičili třídní učitelé. 

21. ledna bylo vzpomenuto ve všech třídách výročí úmrtí V. I. Lenina. 

6. února předvedení kulturní vložky při schůzi KSČ ve Vlčatíně. Básně nacvičila M. 

Plachetská, písně A. Střechová. Vložku ve Vlčatíně předvedla A. Střechová. 

10. února se konaly „Hovory s občany o škole“. Kulturní vložku připravili se žactvem 

tř. učitelé. Hovorů se zúčastnilo 50 občanů. Průběh schůze byl dobrý. 

5. února oslava výročí únorových událostí. Referát měla M. Plachetská. Žactvo 

předneslo vhodné básně. 



6. dubna kulturní vložku pro přednášku proti bakteriologické válce obstarala A. 

Střechová. Veřejný projev měla M. Plachetská. 

6. dubna proslov dětí proti bakteriolog. válce připravila M. Plachetská. 

1. května předvedlo žactvo místním rozhlasem pásmo k 1. máji. Pásmo připravili tř. 

učitelé. 

7. května bylo předvedeno se žactvem místním rozhlasem pásmo k 9. květnu. Toho 

dne se konala oslava 7. výrčí našeho osvobození. Proslov měla A. Střechová, žactvo 

předneslo básně a zapělo písně. 

1. června byla předvedena se žactvem kulturní vložka při oslavě „Mezinárodního dne 

dětí“. 

7. června Sokolský den v Rudíkově. Byl pořádán průvod ze školy přes obec až 

k sokolskému cvičišti, kde se konalo vystoupení žactva všech tříd národní a střední školy. 

Návštěva občanstva byla slabá. 

28. června pionýrská oslava k zakončení školního roku. Čísla programu  

a maňáskového divadlo nacvičila M. Plachetská. Při maňáskovém divadle pomáhali J. Malec 

a A. Střechová. 

Filmová představení: 

V uplynulém školním roce zúčastnilo se žactvo školy 8 filmových představení ve 

státním kině v Rudíkově. 

SRPŠ 

Sdružení rodičů a přátel školy mělo celkem 5 schůzí. Předsedou byl p. Fr. Nejedlý, 

rolník z Hroznatína č. 14. Návštěva schůzí bývá průměrná. 

Různé akce škole: 

Dne 20. září přijela ke škole pojízdná zubní ambulance. Přítomný lékař MUDr. L. 

Dufek prohlédl chrup všemu žactvu a vadné zuby hned opravil. 

15. října bylo všechno žactvo vyšetřeno dětskou lékařkou. 

16. listopadu byli inspektor Jos. Smejkal na naší škole na inspekci. 

4. prosince byli všichni členové uč. sboru u rentgenologické prohlídky. 

20. února měl člen SNB přednášku pro žactvo o bezpečnosti na silnici. 

9. dubna byl založen na škole pionýrský oddíl. PO má 11 členů. Vedoucím oddílu je 

Jan Čermák. 

V týdnu od 21. - 26. dubna byl uspořádán „Týden čistoty“. 

1. května se zúčastnilo žactvo 4. a 5. post. roč. v průvodu uč. oslav ve Velkém 

Meziříčí. 

25. května sehrál PO a ŽO dětské divadelní představení „Jak květinky přezimovaly“. 

Od 26. května do 31. května byl vyhlášen na škole „Týden vzorného chování.“ 

11. června byl uspořádán se žactvem 4. a 5. post. roč. výlet do Brna. 

24. června navštívilo naši školu žactvo z Rohů a Hodova. Všichni žáci si vzájemně 

zahráli. 

25. června bylo všechno žactvo poděleno salámem, rohlíkem a limonádou. 

Na konci školního roku byla uspořádána výstava výkresů všech tříd. Také ruční práce 

byly vystaveny.  

Školní rok byl zakončen dne 28. června slavnostním shromážděním všeho žactva školy. 

Ředitelka školy zhodnotila ve slavnostním proslovu veškerou práci žactva za uplynulý rok  

a vyzvedla klady v práci. Práce v uplynulém roce byla dobrá. 

Pak sehrál PO maňáskové divadlo. Na zakončení byla zazpívána státní hymna.  

 

 

 

 



Školní rok 1952-53 

 

Zahájení. 

Školní rok 1952-53 byl slavnostně zahájen dne 1. září 1952 za účastí všeho žactva, 

učitelstva a rodičů žáků tímto pořadem: 

1. Píseň práce. 

2. Zahajovací proslov – M. Plachetská, řed. školy. 

3. Proslov – O. Kroutil, řed. střed. školy. 

4. Uvítání žactva – H. Ustohalová, žák. stř. školy. 

5. Náš plán – žactvo národní školy. 

6. hymny. 

Pak vyslechlo žactvo projev zástupce ministerstva školství a třídní učitelky udělily 

žactvu příslušné pokyny. 

Zápis žactva: 

Vyučuje se ve třech třídách. Ve škole je zapsáno 121 dětí. Všichni žáci jsou národnosti 

české. Náboženství římskokatolického je 113 žáků, českobratr. evang. 6 žáků. 

I. tř.   16 chlapců,  12 děvčat = 28 

II. tř.  20 chlapců,  23 děvčat = 43 

III. tř.  28 chlapců,  22 děvčat = 50  

Celkem 64 chlapců,  57 děvčat = 121 

Učitelský sbor: 

Při škole jsou ustanoveni tito učitelé: 

Marie Plachetská, A. Střechová a B. Novotná. Katolickému náboženství vyučuje P. J. Jelínek, 

českobratr. evangelickému far. J. Pleva. Učitel Jos. Malec, který ve škol. r. 1951-52 na škole 

vyučoval, byl přeložen na střední školu do Radostína. 

Pro žactvo 4. a 5. post. roč. byl zřízen zájmový kroužek dovedných rukou a 

dramatický kroužek. Kroužek dovedných rukou vede uč. B. Novotná, dramatický kroužek M. 

Plachetská. 

 

Školní stravování: 

Ve školní kuchyni jsou žactvu podávány obědy za 6 Kčs. Kuchařkou ve školní 

kuchyni je Jarm. Valachová, pomocnicí Lud. Hladká. Průměrně se stravuje asi 78 žáků. Jarm. 

Valachová, kuchařka školní stravovny měla od 5. IV. mateřskou dovolenou. Od 1. V. do  

30. VI. byla ustanovena místo ní Anna Vaňková – výpomocná síla.  

Školní oslavy a kulturní vložky. 

1. září – zahájení školní roku. 

Počátkem září bylo vzpomenuto „Slovenského národního povstání“ a 100. výročí 

úmrtí Fr. L. Čelakovského. 

Dne 14. září vyzvednut význam „Dne horníků“. 

Dne 15. září vzpomenuto 85 let Petra Bezruče. 

Dne 30. září se konala oslava „Dne čsl. armády“: zástupce ČLA přivítala řed. školy  

a žactvo předvedlo kulturní vložku: 

1. „Naši vojáci“ - přednesla J. Požárová, žák. I. tř. 

2. „Jdou vojáci“ - předneslo žactvo I. třídy. 

3. „Já jsem ještě neslyšel“ - zazpívaly žákyně III. tř. 

4. „Naši bojovníci“ - přednesli žáci II. třídy. 

5. „Vlaj, naše vlajko!“ - přednesla M. Kubišová. 

6. „Předpony ni a ne“ - přednesl V. Kafka. 

7. „V poli širém“ - zazpívaly žákyně III. třídy. 

8. „Referát zástupce ČLA“. 



9. Diskuse se žactvem. 

10. Závazky žactva. 

11. Závazky učitelstva. 

Po oslavě obdarovalo žactvo zástupce ČLA dortem, cigaretami a ovocem. 

Dne 19. listopadu byla uspořádána oslava 35. výročí Velké říjnové revoluce. První 

polovinu programu vyplnilo žactvo národní školy a druhou polovinu žactvo střední školy. 

Dne 17. listopadu vzpomenuto 100. výročí narozenin M. Aleše. 

Dne 23. listopadu byla uspořádána oslava narozenin presidenta Klem. Gottwalda. 

Program: 

1. Proslov – s. Novotná. 

2. Básně – žactvo I. - III. třídy. 

3. Písně „Pojď národe“. 

4. Hymna. 

Dne 8. prosince uvítalo žactvo mezinárodní štafetu mládeže ke Kongresu národu za 

mír. 

Dne 20. prosince byla uspořádána PO krátká scéna s Dědou Mrázem. 

Téhož dne uspořádána oslava narozenin general. J. V. Stalina. 

Výročí úmrtí V. I. Lenina bylo vzpomenuto dne 21. ledna 1953. 

Dne 25. února byla uspořádána oslava 5. výročí únorového vítězství pracujícího lidu. 

Proslov měla s. Plachetská, žactvo předneslo vhodné básně a vyslechlo školní rozhlas. 

Dne 5. března zemřel po těžké nemoci předseda Rady ministrů SSSR a tajemník 

Ústředního vyboru Komunistické strany Sovětského svazu Josef Vissarionovič Stalin. Na 

společném shromáždění byl žactvu vysvětlen jeho význam - zvláště pro náš stát. Školní 

budova byla vyzdobena smuteční vlajkou. Žactvo i učitelstvo zaslalo do Moskvy soustrastný 

dopis. 

Dne 14. března 1953 zesnul po krátké nemoci president Československé republiky, 

předseda KSČ, soudruh Klement Gottwald. 

Dne 16. března bylo žactvo všech tříd na společném shromáždění seznámeno 

s provoláním ÚV KSČ, vlády rep. Československé a ÚNV NF o úmrtí našeho presidenta 

Klementa Gottwalda. Z toho shromáždění byl zaslán ÚV KSČ do Prahy soustrastný dopis. 

Také uč. i žactvo podepsalo kondolenční archy. 

Dne 19. března se zúčastnilo učitelstvo i žactvo smuteční tryzny. 

Dne 26. dubna měl PO besídku a noví pionýři skládali slib. 

Dne 29. dubna předvedlo žactvo místním rozhlasem pásmo k 1. máji, 

Májového průvodu ve Vel. Meziříčí se zúčastnilo žactvo i učitelstvo. 

Dne 8. května se zúčastnil uč. sbor. slavnostní schůze MNV, která byla uspořádána 

v sokolovně. 

Dne 10. května sehrálo žactvo dětskou divadelní hru „Zajíčkovo trápení“. 

Dne 7. června byl uspořádán „Den tělovýchovy a sportu“. Byl pořádán společně 

s mateřskou a střední školou. Žactvo cvičilo s kroužky, se šátečky a zatančilo tanečky.  

Filmová představení: 

V uplynulém školní roce zúčastnilo se žactvo 6 filmových představení ve státním kině. 

Mimo to bylo žactvu promítnuto několik zvukových filmů. 

Sdružení rodičů a přátel školy. 

Sdružení rodičů a přátel školy mělo celkem 5 schůzí. Předsedou byl Fr. Šoukal, rolník 

z Rudíkova. Návštěva schůzí byla průměrná. 

Prázdniny ve školním roce. 

Vánoční prázdniny začínaly dnem 21. prosince 1952 a končily dnem 4. ledna 1953. 

Pololetní prázdniny začaly dnem 30. 1. 1953 a byly prodlouženy do 15. února 1953. 

Velikonoční prázdniny nebyly.  



Různé akce na škole. 

V měsíci září bylo všechno žactvo vyšetřeno školním lékařem. Také chrup byl žactvu 

opraven. 

Dne 22. dubna měl člen SNB pro žactvo přednášku o dopravní bezpečnosti. 

Dne 25. dubna vyslechlo žactvo rozhlasový projev náměstka min. škol. V. Hendrycha 

o reorganizaci školství. 

Dne 12. května bylo žactvo 4 a 5. posl. roč. na školním výletě. Navštívilo Dědice, 

Kroměříž, Gottwaldov, Luhačovice, Uher. Brod a Buchlov. 

V měsíci srpnu byla položena ve II. a III. třídě nová podlaha. V měsíci září 1952 byl 

ve III. třídě zhotoven nový strop, poněvadž starý padal. 

Školní rok byl zakončen dne 30. června slavnostním shromážděním všeho žactva a 

učitelstva školy, na němž ředitelka zhodnotila veškerou práci žactva za uplynulý školní rok. 

Na zakončení byla zazpívána stát. hymna. 

O prázdninách byly všechny místnosti ve školní budově vymalovány a vyčistěny. Pod 

střechu byly položeny okapové roury.  

 

M. Plachetská 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Do části této knihy, tohoto místa, budu zaznamenávati radostnější události, než k čemu 

byly původně tyto listy správcem školy Floriánem určeny - pro světovou válku. 

Týkati se budou snad jen z části školy naší, přece však myslím, že jsou pro 

zaznamenání důležity.57 

 

20.61928         B. Milostný, spr. šk.  

 

Sbírky na dětský den 

V r. 1927 sebráno 336.70 Kč (slož. list přilepen u konf. prot.) 

V r. 1928 sebráno 34.25 Kč (slož. list přilepen na přednější straně) 

V r. 1929 sebráno 48.10 Kč (slož. list přilepen na podacím prot.) 

V r. 1930 sebráno 51 Kč (slož. list přilepen na podacím prot.) 

V r. 1931 sebráno 54.50 Kč (slož. list přilepen na podacím prot.) 

V r. 1932 sebráno 48.20 Kč (slož. list přilepen na podacím prot.) 

V r. 1933 sebráno 55.40 Kč (slož. list přilepen na podacím prot.) 

V r. 1934 sebráno 64.40 Kč (slož. list přilepen na podacím prot.) 

V r. 1935 sebráno o velikonocích (pomlázková vajíčka) Okr. péči 50 vajíček a 18.60 Kč. 

Národ. J. 20 Kč. (slož. v pod. prot.) 

V r. 1935 XXV. Dětský den vybráno 54 Kč 25 h. (slož. v pod. prot.) 

O Velikonocích 1936 – Okresní péči 90 vajíček a čsl. Čer. kříži 20 Kč (stvrzenka v pod. 

protokolu). 

V r. 1936 XXVI. Dětský den za 50 Kč srdíčka + 20 Kč v hotovosti = 70 Kč (účtováno 

v předu) 

V r. 1937 O velikonocích 1937 1 kopa vajíček Okresní péči a 34 Kč. Čsl. Čer. kříži (stvrzenka 

v pod. prot.) 27 Dětský den 44.70 Kč. (stvrzenka v pod. prot.) 

V r. 1938 Na 28 „Dětský den“ vybráno šk. mládeži 60.40 Kč. 

 

 
 

                                                           
57 V této části byly zaznamenány programy oslav, výsledky voleb, důležité události. Ty, které se podařilo 

chronologicky zařadit, byly vloženy za text příslušného roku. Pokud se datace nepodařila jednoznačně určit nebo 

by roztříštění přípisu nebylo logické, byly ponechány v této části.  



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



Prameny: 

 

• Okresní archiv v Třebíči, fond Národní škola Rudíkov 1804-1953: inv. č. 258 Školní 

kronika 1917-1953 


