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Školní kronika obce Sklené – překlad z německého jazyka 

K oslavě 28. října 

Promluva k dětem 

Milé děti! 

a škole dnes vlaje státní vlajka, také třídy jsou k oslavě zdobené. Je to zvláštní důvod 

k oslavě, protože slavíme 17. narození našeho státu. Náš stát je Československá republika.            

To je veliká, široká země. Mnoho dnů a týdnů bychom museli chodit, abychom prošli 

celou zem. Mnohé hezké kraje a bohatá města bychom viděli, a tento kraj je náš domov. Za horami 

a lesy bydlí také lidé, někteří z vás tam mají příbuzné. Náš potůček, který protéká vesnicí, nás vede 

kolem luk a polí, dolů přes hezké údolí do úrodných nížin. Všechny tyto požehnané kraje, mnohé 

vesnice a města, větší a menší, s miliony obyvatel, kteří milují svůj domov, tvoří dohromady náš 

stát, Československou republiku. A ve všech místech vlají státní vlajky ve stejných barvách. 

Všichni občané státu slaví dnes 17. narozeniny, to je samostatnost Československé republiky. 

Předtím byly špatné časy, 4 dlouhé roky zuřila válka. Vaši otcové a bratři byli dlouhá léta odvedeni 

pryč a museli bojovat. Mnozí se nevrátili, jejich jména vidíte na pomníku padlých. Mnozí se vraceli 

jako mrzáci. Bránili svým životem váš domov a pomohli jej osvobodit. Ale také pro ty, co zůstali 

doma, byly zlé časy. Bída, starosti, zlé nemoci a hlad ztížily život, ale všichni se snažili, abyste vy 

měli lepší život, proto byste měli jim být vděční. 4 dlouhé roky trápila bída, hlad a strádání 

obyvatelstvo. Hrůzu války národy ukončily konečně samy. Náš pan president T. G. Masaryk se 

snažil získávat národy pro mír a osvobození svého národa z cizí nadvlády, neboť tehdy byl náš 

domov rakouskému císaři poddán. Po dlouhém snažení dosáhl profesor Masaryk se svými 

pomocníky svůj cíl 28. 10. 1918. V tento den byla v Praze při velkém jásotu národa vyhlášena 

Československá republika. Habsburská říše se rozpadla, národy se osvobodily a vládly si samy. 

Zástupci všech slovenských stran se sešli v Turčanském Svatém Martinu a prohlásili slovenský 

národ jako část Československé republiky. Tak byly místo císařské říše tvořeny nové státy s novými 

myšlenkami. Celý národ již nebyl poddaný, demokracie zvítězila. Z vděčnosti volil národ               

T. G. Masaryka za presidenta nového státu a jsme vděční, že nám do dneška zůstal prezidentem. 

Doufáme, že tomu tak ještě dlouho bude. V našem státě jsou lidé různých řečí, všichni dohromady 

tvoří velikou rodinu, velkou společnost a to je stát. Je to náš společný domov a přejeme státu trvalý 

mír a k tomu musí každý občan přispívat. My chceme žít jako sourozenci se všemi občany našeho 

státu a budeme se snažit o to nejlepší pro náš domov. Až dorostete, budete také sloužit státu a podle 

vašich sil ho také chránit. Tento slib chceme dnes, při narozeninách našeho státu, dát. Chceme být 

dobrými občany, dodržovat zákony a jeho symbolů si vážit. 

 Franz Fischer 

 Vedoucí školy 

N 



 

 

 

 

Podle paragrafu z 20. srpna 1870 č. 7648 je každá škola povinna vést školní kroniku jako pomůcku 

pro pozdější badatele a pozdějším potomkům obce, jako památku na předešlé generace. V této 

školní kronice nemají být jen události školní, ale také příslušné obce. Proto na začátku některé 

statistické údaje. 

 

Poloha obce 

Sklené leží přibližně 3 hodiny jižně od Špiklického Sněžníka, mezi Moravou, Čechami a pruského 

Slezska pod 50 šířky a 34,32 délky. Jižně od Špiklického Sněžníka je to jen pár metrů na Suchý 

vrch. Na jihozápadní straně Suchého vrchu, v tak zvané Moravské díře, pramení potůček, který 

hned hlasitěji šumí, hned tišeji. Tento čirý potůček teče ze severu na jih, údolím mezi svahy, 

kameny a křovím. Po 2 hodinách chůze údolím dolů se údolí rozšíří. Svahy již nejsou tak strmé jako 

u pramene. Potůček má jméno Malá Morava a teče tady už mnohem klidněji. Východní svah je 

strmější a je to západní svah Sviní hory. Když to naproti tomu ten méně strmý západní svah je 

východní svah Kamenné hory. V tomto rozšířeném údolí leží obec Sklené v 700 m nadmořské 

výšce. Na jižním konci Skleného začíná farní obec Malá Morava. Potůček má více vody při jarním 

tání a trvalejším dešti, málokdy vystoupí přes břeh. Protéká ze severu na jih, přes Sklené a Malou 

Moravu a vlévá se na konci obce do od Velké Moravy tekoucí Moravy, která pramení na 

Špiklickém Sněžníku. 

 

Velikost 

K obci patří katastr: 

pole 178 ha 37 a 71,4 m
2
 

les 1434 ha 42 a 52,6 m
2
 

louky 32 ha 58 a 33,2 m
2
 

pastvina 109 ha 35 a 72,4 m
2
 

úhor 16 ha 19 a 57,2 m
2
 

stavební plochy 1 ha 89 a 42,6 m
2
 

zahrada 25 a 74 m
2
 

celkem 1773 ha 59 a 3,4m
2
 

Území 6,625 km dlouhé a 4,49 km široké 

 

Hranice 

Sklené hraničí na severu se Stříbrnicemi, na východě s Hynčicemi, Chrasticemi, Vysokými 

Žibřidovicemi a Vysokou. Na jihu s Vojtíškovem a Malou Moravou. Na západě s Malou a Velkou 

Moravou. 

 

Půda 

Půda je hornatá a patří k sněžnickému pohoří a tvoří jižní díl Kladského pohoří, co se táhne od Labe 

až k Odře. Sněžník leží mezi králickou silnicí (Morava), staroměstskou a špiklickou silnicí (Krupa). 

Severní část obce Sklené leží nejvýš a rozléhá se do jihozápadu. Nejvyšší kopce jsou na severu 

Sušina, na východě Sviní hora, na západě Kamenný vrch. Podklad je ze žluté a načervenalé ruly, 



což je u nás nejčastější druh skaly. Orné půdy je jen tenká vrstva, čím výš, tím je vrstva slabší. 

Zahrady jsou vylepšené lesní půdou. 

 

 

Cesty 

Důležité dopravní cesty se obce nedotýkají, cesta vedoucí přes vesnici se nachází ve špatném stavu. 

Spojuje Sklené s Malou Moravou. Druhou stranou pokračuje jako lesní cesta podél potoku. Dál tam 

vede pěší stezka do Vysokých Žibřidovic a Vojtíškova, která se používá jen na trhové dny a při 

vysokožibřidovské pouti. Na druhou stranu vede stezka do Velké Moravy a Králík, nazývá se 

„Králická stezka“. 

 

Zemědělství 

S půdou se dobře hospodaří, není to ale tak výnosné, jak by si to občané přáli. Pole jsou špatně 

dostupná, pak chybí hnojivo a pole obdělávají tak, jak to dělali jejich dědové. Pěstuje se zimní a 

letní žito, ječmen, oves, brambory, len, hrách, zelí. Ozimní žito dá ovšem větší výnosy než letní. 

Když se časně naseje, tak dobře přezimuje, dozrává v srpnu. Oves dá dost slámy, ale méně zrna. 

Ječmen se seje jen pro vlastní potřebu a nemá dobrou kvalitu. Brambor se pěstuje hodně, ale sadba 

se málo často vyměňuje. Řepě se tak dobře nedaří. Také zelí je podprůměrné. Len dá poslední roky 

špatné výnosy. V roce 1881 se abnormálně dobře lnu dařilo. Hrách se pěstuje jen pro domácí 

potřebu. Jetel se pěstuje po ovsu nebo ječmenu.  

 

Zahrady 

Na zahrádkách se pěstuje zelenina pro vlastní potřebu, cibule, česnek, celer, mrkev a petržel. Ve 

větší míře se pěstuje salát, ale při horším počasí je až v červenci ke spotřebě. Často se v zahrádkách 

roční spotřeba zeleniny nedá vypěstovat. Křen je hodně rozšířený. Květiny se nejvíce pěstují 

v oknech, na zahrádkách nejvíce petrklíče, narcisy, pivoně, astry, jiřiny, kopretiny a karafiáty. 

 

Ovoce 

Pěstování ovoce je na nízkém stupni, protože občané v pěstování ovocných stromů potřebné 

znalosti nemají. Nejvíce jsou třešně (ptačinky), také jsou nějaké jabloně, hrušně a několik švestek a 

jeden ořech. 

 

Chov dobytka 

Značný je chov hovězího dobytka, hlavně krávy, které se také používají jako tažná zvířata, protože 

zemědělské usedlosti jsou malého rozměru, a proto ani koně v obci nejsou. Je co zlepšit v krmení, 

v čistotě zvířat a v ustájení, které by mělo být volnější. Krávy se používají k tahu hlavně kvůli 

krmení a kůň by nebyl celoročně využíván. V menším množství jsou chované kozy, ovce, prasata a 

slepice. Prasata jsou krmena pro domácí potřebu a také řezník si nakoupí prasata u chovatele. Husy, 

kačeny a holubi se nechovají skoro vůbec. Chov včel je na nízké úrovni. 

 

Průmysl 

Průmysl ve vesnici není, jen domácí průmysl, tkaní plátna nebo šití niťových knoflíků. Zdejší lidé 

jsou pracovití a pilní. Když je dobytek nakrmen a na poli není co dělat, sednou si ti starší ke 

tkalcovskému stavu a tkají plátno. Skoro v každém domě je 1, 2 nebo 3 tkalcovské stavy. Ti mladší 

obyvatelé připravují cívky nebo donesou materiál od 2-3 hodiny vzdáleného zaměstnavatele. 



V domech, kde se netká, se šijí niťové knoflíky, přitom pomáhají i 4leté děti. Když se chodí kolem 

takových domků, tak je od 4 hodin ráno do 11 až 12 v noci světlo. Do tak pozdních večerních hodin 

dělají knoflíky. Takové děti jsou často tělesně a duševně postižené, tato práce by se měla u dětí 

s mírou posuzovat. Dospělí by také měli hledět na držení těla při této práci a pracovat s mírou. Díl 

občanů je zaměstnán v lese. Protože pan Carl Lubich postavil továrnu na bramborovou moučku, tak 

někteří občané jsou tam zaměstnanci. Také se v místě nachází mlýn s mašinou na výrobu šindel. 

 

Les 

Z dřevin v lese má 1. místo smrk, jedle, potom buk. Také se nachází modřín, borovice a bříza. 

Vzrostlý les se vytěží a vysazují se mladiny rostliny. 

 

Zvěř 

Pro velikou vichřici v roce 1870 byly naše hory téměř bez lesů, od toho času je to se zvěří moc 

špatné. Rok od roku se to teď lepší, mladé stromy jsou stále větší a hustší a dají možnost zvěři se 

ukrývat. Stav zvěře tvoří zajíci, srny, jeleni, kuny, lišky, koroptve, tetřevi, tetřívci a křepelky. 

 

Počasí 

Počasí je při nadmořské výšce 700 m nepříliš příznivé, průměrná roční teplota je 8
o
, květen bývá 

dost chladný, takže často ovoce a polní rostliny trpívají mrazem. Na podzim jsou také už časté 

mrazy, zimy bývají bohaté na sníh a tuhé. Směr větru je převážně jihovýchod a severozápadní, 

srážky jsou časté a vydatné, průtrže mračen jsou v menší míře, proti tomu častěji krupobití.  

 

Obyvatelstvo 

Po posledním sčítání lidu bylo v roce 1880 385 občanů, domovních čísel bylo 51, z toho počtu 

některé shořely. Obyvatelstvo je čistě německé a mluví nářečím. 

 

Pověsti a dějiny 

Před asi 200 lety vypadalo údolí, kde dnes leží Sklené, úplně jinak. Tmavé lesy pokrývaly údolí, 

taktéž svahy Sviní hory a Kamenného vrchu. Srážky byly vydatnější, klima drsné. Ale před 

husitskými válkami mělo tu být velice živo. Zdejší pohoří bylo bohaté na rudu a drahé kovy. Jména 

jako Goldnestein (Branná), Goldeck (Staré Město), Eisenberg (Ruda) znamenají, že se tady těžily 

také drahé kovy. V údolí Krupé byly hutě a v místě, kde se nachází dnešní Sklené a okolí měly být 

sklárny. Cokoliv bylo psáno o bohatství tohoto kraje, nechybělo ani vyprávění o hladu a bídě, když 

se neurodilo. Nejhůře byl tento kraj postižen v době husitských válek, kdy tento kraj téměř vymřel. 

Válka, mor, hlad a bída se zde podepsaly a navíc skončilo to pověstné bohatství zdejších hor. 

Hornictví postupně skončilo úplně, výtěžek byl stále menší. Pověsti říkají, že zlí lidé rozhněvali 

horské duchy. Skřítci a trpaslíci zasypali štoly a chodby a drahé kovy už nebyly k nalezení. Podle 

pověsti měl na Sviní hoře pobývat loupeživý rytíř, který strachem a hrůzou řádil v celém okolí. 

Konečně ho potom obklíčili, už neviděl východisko, hodil ženu a dítě do hradní studny a pak se tam 

vrhl sám. Jeho duch nenachází pokoje, tak trápí potomky svých poddaných. Kdyby někdo o půlnoci 

přišel na to místo, kde hrad stál, hned se udělá strašná bouřka s hromy a blesky a dotyčný musí 

utéct. Tento duch hor se nazývá „Stemmichmann“. Tímto duchem matky straší také svoje děti. 

Většinou jsou stopy po hradu ještě vidět, ale že by stál hrad na vrcholu Sviní hory, se nikdo 

nepamatuje, přesto se v jiné pověsti říká, že jeden loupeživý rytíř, krom Sviní hory, ještě další hrady 



na Moravě vlastnil, a když hrozilo nebezpečí, uchýlil se na Sviní horu. Přesto správnost této pověsti 

není historicky podložena. 

I když se jméno Sklené teprve v 18. století uvádí, první osídlení se datuje na 13. a 14. století. Tato 

osídlení se pravděpodobně zničila v době husitských válek, ale pozůstatky skláren byly ještě v 18. 

století a ukazují na trvání některých osídlení. Na přesné založení obce Sklené a obce Malá Morava 

nedá se nic přesného říct.  

Národní škola ve Skleném se zakládala pod vládou císaře Franze I. kolem roku 1800. S určitostí 

podle školní matriky z roku 1811 už škola byla. Obec měla nad školou patronát. Počet dětí školou 

povinných byl přibližně 30. Vyučování bylo na 4 hodiny denně stanoveno, a sice v letních měsících 

odpoledne a v zimních odpoledne. Škola byla jednotřídka. Protože nebyla školní budova, najal se 

dům č. 3, teprve v roce 1827 se postavila školní budova ze dřeva. Škola stála na levém břehu 

potůčku naproti kaple. Jak budova školy 29. června 1872 vyhořela, koupila obec dům č. 25 a 

přestavěla na školní budovu. Pozemky k tomu patřící přešly do majetku obce. 

První učitel v obci se jmenoval Schubert, který po 30-40letém působení kolem roku 1842 zemřel. 

Po jeho smrti byl jeho zeť Franz Schwarzer ustanoven jako učitel. Protože byl brzy přemístěn do 

Malína, převzal výuku malomoravský učitel Langer. Kolem roku 1860 byl Franz Aust jako učitel 

zde umístěn, zemřel v roce 1870. V roce 1864 bylo 37 školou povinných dětí, z toho 20 chlapců a 

17 dívek. Příjem učitele byl: 50 guldenů 34,5 kr. školného, 12 guldenů 235 kr. z obecních 

prostředků, 94 guldenů 92 kr. ze školního fondu, celkem 157 guldenů 50 kr. 

Po smrti učitele Franze Austa zde učili pomocní učitelé Josef Wondra a Eduard Pohlner a 

Schwarzer. V září roku 1877 byl učitelský kandidát Albert Kleiner jako učitel zde umístěn. Albert 

Kleiner se narodil v Ostružné 1857. Studoval na reálce v Brně a navštěvoval 1873/74 a 1874/75 

první ročníky učitelského ústavu v Brně. V letech 1875/76 a 1876/77 3. a 4. ročník učitelského 

ústavu v Olomouci a získal 1877 vysvědčení pro národní školy s německým vyučovacím jazykem. 

V říjnu 1879 učitelské vysvědčení pro všeobecné školy. Po čtyřletém účinkování byl přemístěn do 

Wölfsdorfu v Čechách. V červnu 1881 byl jmenován učitelem ve Skleném Franz Patz, narozen 13. 

února 1859 v Pirkelsdorfu na Moravě, navštěvoval reálnou střední školu v Moravské Třebové 

v roce 1873/74 a v Uničově, 1874 až 1877/78 čtyři ročníky učitelského ústavu v Olomouci a získal 

22. července 1878 vysvědčení pro národní školy s německým vyučovacím jazykem. V říjnu 1880 

obstál při zkouškách pro všeobecné národní školy a v dubnu 1883 pro měšťanky. Po dvouletém 

působení na zdejší škole byl v srpnu 1883 jako pomocný učitel na národní a měšťanskou školu do 

Neukirchenu do Dolního Rakouska přemístěn. Jeho následník byl ustanoven podle dekretu č. 1545 

21. srpna 1883 jako učitel Moritz Langer z Velkých Losin. Moritz Langer nastoupil do služby 

počátkem září 1883, je narozen 30. srpna 1860 v Podlesí na Moravě, studoval v roce 1873/74 a 

1874/75 reálné gymnázium v Šumperku, v roce 1875/76 až 1878/79 v učitelském ústavu 

v Olomouci, získal 31. července 1879 vysvědčení pro učitelský obor pro národní školy s německým 

vyučovacím jazykem. Byl podle dekretu č. 1279 z 25. srpna 1879 jako prozatímní učitel ve Velkých 

Losinách umístěn. Absolvoval učitelské zkoušky v dubnu 1882 v Opavě a byl podle dekretu č. 6533 

jako pomocný učitel zase ve Velkých Losinách umístěn. 

 

 

 

 

 

 



Školní rok 1885-86 

 

16.9. 

Ve středu 16. září 1885 začal nový školní rok 1885-1886. Žáci se zúčastnili mše svaté a přešli odtud 

do školních tříd, kde jim byl školní pořádek přečten a jaké věci si budou muset opatřit pro školní 

rok 1885-86. 

Škola byla navštěvována 31 hochy a 35 děvčaty. V prvním školním roce bylo 6 chlapců a 4 děvčata.  

Pan Petr Spisar vyučuje na Malé Moravě náboženství. Moritz Langer je zdejší učitel a vedoucí 

školy. Josef Stöhr, domkař z č. 9, je předseda místní školní rady. 

 

4. 10. 

4. října 1885 byly oslavené jmeniny císaře Franze Josefa návštěvou bohoslužby na Malé Moravě a 

dnem volna ve škole. 

 

19. 11.  

Dne 11. listopadu 1885 byly jmeniny jeho veličenstva oslavovány návštěvou kostela a pak mohla 

školní mládež jít domů. 

Koncem ledna 1886 byl pan Petr Spisar jmenován administrátorem v Ostružné. Na jeho místo přišel 

František Maleček z Opavy.  

V únoru byl Johann Katzer, zahrádkář z č. 7, zvolen předsedou školní rady. 

Dne 26. ledna byla školní inspekce. 

Koncem dubna se vrátil administrátor pan Franz Maleček na jeho původní místo. 

 

1. 4.  

1. dubna 1886 se vrátil původní administrátor Petr Spisar. 

 

13. 5. 

Dne 13. 5. 1886 byla okresní konference učitelů. 

 

15. 7.  

Dne 15. července 1886 byl vedoucí školy povolán na 13denní cvičení. 

 

16. 8.  

Školní rok byl podle nařízení okresní školní rady uzavřen. 

 

 

Školní rok 1886 - 87 

 

16. 9.  

Školní rok 1886 - 87 začal ve čtvrtek 16. září. Toho dne se školní mládež zúčastnila bohoslužby na 

Malé Moravě, přešli pak do své třídy a byl jim vyložen školní pořádek. Školu navštěvovalo 30 

hochů a 41 holek. Nově chodili do školy 4 hoši a 9 holek. Katechetem je pan Franz Kuczera farář 

z Malé Moravy. Učitel a vedoucí školy je Moriz Langer. Pan dr. Leopold Rotter je inspektorem 

zdejší školy. Josef Katzer z č. 7 je předsedou školní rady. 



Jmeniny císaře Franze Josefa I. se slavily 4. října 1886 účastí bohoslužby na Malé Moravě a jedním 

dnem volna.  

 

19. 11.  

Dne 14. listopadu na jmeninách jejího veličenstva císařovny se navštívil kostel a dál měly děti 

volno.  

 

4. 4.  

Dne 4. 4. 1887 měl na zdejší škole inspekci pan dr. Leopold Rotter, ředitel gymnasia v Šumperku. 

Našel vše v pořádku, jen kouřová roura u kamen se měla zkrátit.  

 

30. 4.  

Dne 30. 4. 1887 koupil místní školní rada 4 ovocné stromky, 1 jabloň, 1 hrušeň, 1 třešeň a 1 

švestku.  

 

12. 5.  

Dne 12. května byla v Šumperku okresní konference učitelů.  

 

Dne 31. července 1887 předal vedoucí školy předsedovi školní rady klíče od dřevárky a sloužil také 

čištění školy kvůli pomlouvání. 

 

Ve středu 4. srpna se ukončil školní rok 1887 se státní hymnou, proslovem vedoucího školy a 

děkovnou mší v kostele. Učitel Moriz Langer předal řídícímu učiteli panu Paulu Beilovi vedení 

školy a šel na prázdninovou cestu. 

 

 

Školní rok 1887 - 88 

 

16. 9. 

Pátek 16. září začal školní rok 1887 - 88. Vedoucí školy šel se školní mládeží na mši svatou do 

Malé Moravy, poté byl žákům přečten školní pořádek. Na začátku školního roku bylo 35 hochů a 44 

holek. Nově přišlo 7 chlapců a 6 děvčat. Pan Franz Kuczera, farář z Malé Moravy je zdejším 

katechetem. Zdejší vedoucí školy se jmenuje Moriz Langer a narodil se v Podlesí. Inspekce zdejší 

školy provádí pan dr. Leopold Rotter, ředitel gymnasia v Šumperku. Josef Olbrich, tkadlec a 

obyvatel domu č. 5 byl jmenován školníkem a dostane za služby 20 guldenů. 

 

4.10.  

Jmeniny císaře Franze Josefa I. byly slavené 4. října 1887 návštěvou bohoslužby a pak měly děti 

volný den. 

 

19. 11. 

Dne 19. listopadu na jmeninách císařovny se zúčastnili školáci mše svaté na Malé Moravě a měli 

prázdninový den. 

 

14. 1.  



Dne 14. ledna 1888 byl propuštěn školník, pro hrubost a odpor. 

 

15. 1.  

Dne 15. ledna vzala Agnes Amler volné místo školníka.  

 

17. 1.  

Školní inspekce byla provedena 17. ledna panem dr. Leopoldem Rotterem a našel vše v pořádku. 

 

12. 2.  

Na povolávací rozkaz musí vedoucí školy dne 12. února 1888 na 7denní vojenské cvičení, kvůli 

zaškolení na nové opakovací pušky do Olomouce. 

 

24. 5.  

24. května 1888 byla konference učitelů v Šumperku.  

 

V červenci 1888 se volilo obecní zastupitelstvo v tomto složení: C. Lubich, Johann Stöhr č. 31, 

Josef Weiss č. 21, M. Langer vedoucí školy, Franz Weiss č. 10, Franz Wolf č. 23, Franz Stöhr č. 21, 

Franz Stöhr č. 15 a Franz Knitig č. 13. 

 

Dne 4. srpna byl ukončen školní rok 1888, školní mládež se zúčastnila mše svaté na Malé Moravě a 

obdržela vysvědčení. 

V srpnu byla volba obecní rady - starosta pan Fr. Stöhr č. 21, 1. radní pan Fr. Wolf č. 23, 2. radní 

Fr. Weiss č. 10. 

 

 

Školní rok 1888 - 89 

 

17. 9. 

Školní rok 1888 - 89 začal 17. září 1888. V tento den se zúčastnila školní mládež mše svaté 

v malomoravském farním kostele, pak se vrátila do tříd a vyslechla si školní pořádek. Na začátku 

školního roku bylo 35 chlapců a 47 děvčat. Nově nastoupili 3 chlapci a 10 děvčat. Pan dr. Leopold 

Rotter, ředitel šumperského gymnasia je školním inspektorem. Pan Franz Kuczera vyučuje 

náboženství. Pan Moriz Langer je zdejší učitel a vedoucí školy. Pan Johann Katzer zahrádkář z č. 7 

je předseda školní rady.  

 

4. 10.  

Dne 4. října 1888 se oslavily jmeniny císaře Franze Josefa I. zúčastněním mše svaté a pak měly děti 

den volna. 

 

14. 10.  

Tohoto dne byla slavnostně nasazená baňa na kostelní věži na Malé Moravě. Věž byla obnovená a 

krytá plechem a byl montován hromosvod. 

Hanušovických slavností dne 14. 10. 1888 se zúčastnili také občané Skleného. 

6. 11.  



Dne 6. listopadu 1888 byla školní inspekce provedena dr. Leopoldem Rotterem ze Šumperka, bylo 

vše v pořádku a dále pochválil inspektor učitele a vedoucího školy. 

 

19. 11.  

Dne 19. listopadu oslavila škola ve Skleném jmeniny císařovny Elizabeth volným dnem a účastí 

mše na Malé Moravě. 

 

3. 12.  

Čtyřicáté výročí vládnutí císaře Franze Josefa I. bylo zdejší školní mládeží 3. prosince slaveno. 

Školní mládež se shromáždila ve třídách a společně pod vedením učitele šli do Malé Moravy do 

kostela na mši. V čele skupiny šel muž se školním praporem. V kostele se postavil s praporem před 

oltář. Po bohoslužbě se zpívala národní hymna. Pak se vrátili domů.  

 

6. 2.  

Dne 6. února vystoupili ze školní rady pan Eduard Müller mlynář a pan Johann Spiller majitel 

pozemků. Pan Johann Stöhr č. 31 a pan Franz Wolf majitel pozemků byli voleni do školní rady. Pan 

Johann Stöhr byl volen jako předseda a pan Johann Katzer jako místopředseda školské rady. 

 

23. 5.  

23. května byla konference učitelů v měšťance v Šumperku. 

 

4. 8. 

4. srpna byl ukončen školní rok 1888 - 89. Školní mládež se zúčastnila bohoslužby na Malé 

Moravě, po mši svaté se vrátila do svých tříd, kde obdržela vysvědčení. 

 

 

Školní rok 1889 - 90 

 

Začátek školního roku 1889-90 byl 16. září 1889. Toho dne navštívily děti mši svatou na Malé 

Moravě, byly pak odvedeny do jejich tříd a dozvěděly se školní řád. 

Škola byla navštívená 35 hochy a 40 holkami. V prvním školním ročníku usedlo 7 chlapců a 3 

děvčata. V 7. ročníku jsou 3 chlapci a 6 děvčat. 8. ročník čítá 4 hochy a 2 holky.  

Školní inspektor je dr. Leopold Rotter, ředitel gymnasia v Šumperku. Moriz Langer je učitelem a 

vedoucím školy. Výuku náboženství má na starost Franz Kuczera z Malé Moravy. Pan Johann 

Stöhr, zahrádkář č. 31, je předseda školní rady. 

 

4. 10.  

Jmeniny císaře Franz Josefa I. byly slaveny mší svatou na Malé Moravě a při zpívání národní 

hymny a volným dnem. 

 

19. 10.  

Dne 19. listopadu 1889 na jmeniny císařovny se sešla mládež na mši v kostele a pak se vrátila 

domů.  

Prohlíženo 19. května 1890, dr. Leopold Rotter 

 



19. 5.  

Dne 19. 5. 1980 byla na zdejší škole školní inspekce, při které bylo vše v pořádku. Inspekci provedl 

dr. Leopold Rotter. 

 

12. 6.  

Dne 12. června v 9 hodin dopoledne byla v tělocvičně šumperské měšťanky okresní konference 

učitelů.  

 

30. 7.  

30. července byl ukončen školní rok 1989 - 90. S dětmi se šlo na Malou Moravu na bohoslužbu a 

pak zpět do tříd, kde obdržely vysvědčení. 

 

1. 8.  

V pátek 1. srpna musel vedoucí školy na povolávací rozkaz na 13denní vojenské cvičení. Vedení 

školy bylo přes prázdniny vedoucímu učiteli panu Pavlu Beilovi v Malé Moravě předáno. 

 

Prohlížel dne 16. listopadu 1891 dr. Leopold Rotter 

 

 

Školní rok 1890 - 91 

 

16. 9.  

Školní rok začal v úterý 16. září 1890. Toho dne se školní děti zúčastnily mše svaté na Malé 

Moravě, vrátily se potom do svých školních tříd, kde jim byl sdělen školní řád. 

Školu toho roku navštívilo 35 chlapců a 42 děvčat. Do prvního ročníku nastoupili 3 hoši a 3 

děvčata. V 7. ročníku bylo 6 hochů a 7 holek, 8. ročník čítá 2 hochy a 6 holek. Pan dr. Leopold 

Rotter, ředitel gymnasia v Šumperku, je inspektorem na zdejší škole. Moriz Langer je učitelem a 

vedoucím školy. Náboženství vyučuje pan Franz Kuczera, farář z Malé Moravy. Průmysl se na 

škole nevyučuje.  

 

4. 10. 

Jmeniny jejího veličenstva císaře Franze Josefa I. se oslavily mší svatou na Malé Moravě, zpíváním 

hymny a volným dnem. 

 

19. 11. 

Dne 19. listopadu na jmeniny císařovny Elisabeth se vedly děti do Malé Moravy na bohoslužbu a 

pak měly volno.  

 

21. 12.  

Dne 21. prosince se založil dobrovolný hasičský sbor, přitom byl inspektor pan Franz Krebernik ze 

Šumperka. Sbor čítal při založení 29 mužů. Jako velitel dobrovolných hasičů byl zvolen vedoucí 

školy Moriz Langer a jako zástupce pan Alois Müller, syn mlynáře. Pan Carl Lubich a pan Eduard 

Müller byli zvoleni jako členové výboru. 

 

27. 12. 



Při výborové schůzi 27. prosince byli voleni další členové výboru. Za výzbroj odpovídá Carl 

Lubich, pan Johann Hasleich pokladník, pan Anton Lubich zapisovatel, pan Johann Hanich velitel 

zásahové skupiny, Franz Wolf č. 24 jako jeho zástupce.  

 

19. 2.  

Ve čtvrtek 19. února byl v sále starostou Franzem Stöhrem č. 21 za přítomnosti vládního 

představitele pan Moriz Langer volen za předsedu volební komise pro volby do říšského sněmu, 

které se mají konat 2. 3. 1891. 

 

28. 2.  

Pan Franz Stöhr, starosta, se přestěhoval na Hedeč Čechy. Pan Franz Wolf, 1. obecní rada, převzal 

prozatím jeho místo. 

 

2. 3.  

Pan Carl Lubich byl 2. března s 252 hlasy volen jako poslanec říšského sněmu pro okresy Štíty, 

Šumperk, Staré Město, Loučná, Rýmařov, Šternberk a Olomouc.  

 

Kontrolováno dne 10. března 1891 u visity, dr. Leopold Rotter. 

 

10. 3.  

Školní inspekce byla provedena 10. března inspektorem panem dr. Leopoldem Rotterem. 

 

4. 6.  

Dne 4. června byla učitelská konference v měšťance v Šumperku.  

 

4. 8.  

Konec školního roku byl 4. srpna 1891. Školní rok byl ukončen zpěvem státní hymny a děkovnou 

mší. 

 

 

Školní rok 1891-92 

 

16. 9.  

Ve středu 16. září začal školní rok 1891-92 mší svatou na Malé Moravě. Odtud byly děti vedeny do 

svých tříd, kde si vyslechly školní pořádek a sdělilo se jim, jaké školní pomůcky budou pro další 

školní rok potřebovat. Na začátku školního roku bylo 39 chlapců a 42 děvčat. Nově nastoupili 4 

chlapci a 8 děvčat. V 7. ročníku je 6 chlapců a 4 děvčata, 8. ročník má 6 chlapců a 3 děvčata. Pan 

Franz Kuczera, farář z Malé Moravy, vyučuje náboženství na zdejší škole. Učitelem a vedoucím 

školy je, v Podlesí narozený, Moriz Langer. Školním inspektorem je dr. Leopold Rotter, ředitel 

šumperského gymnasia. Pan Johann Stöhr, zahrádkář č. 31, je předsedou školní rady. Průmysl se na 

škole nevyučuje. 

4. 10.  

Jmeniny císřaře Franze Josefa I. 4. října se oslavily přítomností na mši svaté na Malé Moravě a 

volným dnem. 

 



16. 11. 

16. listopadu byl na zdejší škole inspekční den provedený dr. Leopoldem Rotterem. 

 

19. 11.  

19. listopadu oslavila zdejší školní mládež jmeniny císařovny Elisabeth volným dnem a přítomností 

na bohoslužbě na Malé Moravě. 

 

5. 5. 

Každoroční učitelská konference byla 5. května v 9 hodin dopoledne v tělocvičně v Šumperku. 

 

22. 5.  

Dne 22. 5. byla školní oslava (vítězství arcivévoda Karl u Aspenu). 

 

2. 6.  

Dne 2. června uzavřel sňatek vedoucí školy se svou bývalou žákyní Marií Kratzel ve farním kostele 

ve Velkých Losinách. Marie Kratzel se narodila 5. března 1870 v Jeseníku a je dcerou kupce 

Konrada Kratzela, toho času ve Velkých Losinách. 

 

4. 7.  

Dne 4. července se přestěhovala paní Marie Langer s jejími rodiči do Skleného. 

 

20. 7.  

20. července byla školní oslava (bitva u Lissy). 

 

4. 8.  

4. srpna konec školního roku 1891/92, školní mládež se zúčastnila mše svaté na Malé Moravě, pak 

se vrátila do tříd, kde byla oslava na konec školního roku. 

Program: 

Píseň: Císař je milý muž 

Báseň: Karafiát 

Báseň: Johann Mydlář 

Píseň: Andreas Hofer 

Píseň:  Malý žák 

Báseň: Špaček 

Báseň: Píseň hodného muže 

Píseň: Orel z Rakouska 

Píseň: Zajíček 

Píseň: Dobrý příklad 

Píseň: Liška a kočka 

Promluva učitele a hymna 

Školní rok 1892-93 

 

V pátek 16. září začal školní rok 1892/93, toho dne zúčastnila se školní mládež mše svaté na Malé 

Moravě a na to byla odvedena vedoucím školy do Skleného do tříd. Byl předčítán školní pořádek a 

sděleno jaké školní pomůcky budou potřebovat. Školu navštěvuje 38 chlapců a 45 děvčat. V 1. 



ročníku je 6 chlapců a 8 děvčat. V 7. ročníku jsou 4 chlapci a 6 děvčat. 8. ročník čítá 6 chlapců a 3 

děvčata. Inspekci školy má na starosti dr. Leopold Rotter ředitel gymnasia v Šumperku. Moriz 

Langer je učitelem a vedoucím zdejší školy. Jako učitel náboženství je pan Franz Kuczera, farář na 

Malé Moravě. Průmyslové učení se neprovádí. 

 

4. 10. 

Dne 4. 10. byly oslaveny jmeniny císaře Franze Josefa I., v 7 hodin ráno se shromáždila školní 

mládež, kde k ní promluvil vedoucí školy, zazpívala hymnu a nakonec ji zavedl učitel do Malé 

Moravy na mši, aby se pomodlila za císaře. 

 

19. 11.  

Jmeniny císařovny se slavily promluvou učitele, zazpíváním poslední sloky hymny a návštěvou 

kostela na Malé Moravě. 

 

6. a 7. 12 

Toho dne bylo 6. a 7. 12. velké sněžení takže školu navštívilo jen 6 žáků. 

 

20. 2.  

20. února byl úmrtní den císaře Josef II. Učitel promlouval k dětem o životě císaře Josefa II., žáci 

zazpívali píseň „Rakouská hvězda“. 

 

Kronika prohlížena 6. března 1893 dr. Leopold Rotter 

 

6. 3.  

Dne 6. března byla třídní slavnost „bitva u st. Lucia“ plukovník Koyal. 

1) Učitel měl krátký proslov 

2) Děti zazpívaly národní hymnu. 

 

13. 5.  

Dne 13. května se narodil Alfred Langer, syn zdejšího učitele. 

 

31. 7.  

V pondělí dne 31. 7. 1893 byl ukončen školní rok 1892/93. Děti se zúčastnily mše svaté, poté se 

vrátily v doprovodu učitele do třídy, kde se konala oslava na konec školního roku. 

Program: 

Píseň: Císař je milý muž 

Přednes: W. Ernst - Domov (Anna Stöhr) 

Přednes: Lichtrer - Otec a ti tři syny (Hoffman) 

Píseň: Engelbert Lanz - Rakousko, Rakousko 

Píseň: národní - Unavený jsem, jdu spát 

Přednes: Grimm - Co stojí hříbě? (Franz Stöhr) 

Přednes: Herda - Vinná réva (Josef Schindler) 

Píseň: národní - Hofers smrt G dur 

Píseň: národní - Zloději D dur 

Přednes: Hebel - Císař Josef jako lékař (Baldermann) 



Přednes: Ebert - Paní Hütt (Bucker Franz) 

Závěrečný proslov učitele, na konec hymna 

 

 

Školní rok 1893-94 

 

16. 9.  

Školní rok 1893-94 začal v sobotu 16. září 1893. Ten den vedl učitel školní mládež do Malé 

Moravy na mši svatou, po mši ji vedl zpět do školy, aby si vyslechla školní pořádek, také se 

dozvěděla, jaké pomůcky budou potřeba pro další školní rok. Školu navštěvuje 36 chlapců a 44 

děvčat. V 1. ročníku bude 5 chlapců a 6 děvčat. V 7. ročníku bude 5 chlapců a 6 děvčat. V 8. 

ročníku jsou 4 chlapci a 5 děvčat. Pan dr. Leopold Rotter, ředitel šumperského gymnasia je 

inspektorem na zdejší škole. Moriz Langer je učitelem a vedoucím školy. Náboženství vyučuje 

Franz Kučera, farář z Malé Moravy. Průmysl se nevyučuje. 

 

4. 10.  

Třídní slavnost k jmeninám císaře Franze Josefa I., mládež se shromažďuje ve třídě. Učitel krátce 

promluvil k dětem, pak se zpívala hymna. Po školní oslavě vedl učitel mládež na Malou Moravu do 

farního kostela na mši svatou, aby se pomodlila za císaře pána. 

V průběhu léta a podzimu pod dohledem velitele hasičů M. Langera, starosty Johanna Katzera a 

obecních radních Johanna Spillera a Josefa Weisse byla postavená požární zbrojnice a šplhací stěna.  

 

19. 11. 

Proslovem učitele ke shromáždění mládeže, zazpíváním první a poslední sloky hymny, návštěvou 

mše svaté na Malé Moravě a dnem volna se oslavily jmeniny císařovny Elisabeth.  

 

Prohlíženo při školní inspekci 25. dubna 1894. Dr. Leopold Rotter. 

 

20. 2.  

20. února byla třídní slavnost ke dni úmrtí Andrease Hofera (+1810), učitel měl krátkou přednášku. 

 

25. 4.  

Dne 25. dubna byla školní inspekce, provedl pan dr. Leopold Rotter a našel všechno v pořádku. 

 

17. 5.  

Každoroční učitelská konference byla 17. května v 9 hodin dopoledne v tělocvičně v Šumperku. 

22. 5.  

22. května byla třídní slavnost jako vzpomínka na vítězství při bitvě u Aspenu v roce 1809. Učitel 

měl přednášku a zpívali píseň: Bitva u Aspenu. 

 

31. 7.  

V pondělí dne 31. července byl konec školního roku 1893/94. Školní mládež se zúčastnila mše 

svaté v Malé Moravě, po mši se s učitelem odebrala do třídy a oslavily konec školního roku. 

 

 



Školní rok 1894-1895 

 

Školní rok 1894-1895 začal 17. září 1894. Školní mládež za vedení učitele Morize Langera se 

zúčastnila mše svaté na Malé Moravě, po mši se vracela do třídy, kde jí byl sdělen školní pořádek a 

jaké školní potřeby se budou potřebovat. V tomto školním roce je 35 chlapců a 43  děvčat. 7. školní 

rok má 2 chlapce a 4 děvčata. 8. rok má 3 chlapce a 4 děvčata. Ředitel šumperského gymnasia dr. 

Leopold Rotter je okresní školní inspektor. Učitel náboženství je pan farář Franz Kučera z Malé 

Moravy. Moriz Langer je zdejším učitelem a vedoucím školy. Průmysl se na škole nevyučuje. 

 

3. 10.  

Dne 3. října byl zdejší učitel náboženství jako farář na Krasensko přeložen. Od 3. října je pan 

Zohner kooperátor ze Šternberka jako administrátor v Malé Moravě. 

 

4. 10.  

Třídní slavnost. Dne 4. října se oslavovaly jmeniny císaře Franze Josefa I. 

Kroniku prohlížel 29. prosince inspektor dr. Leopold Rotter.  

 

19. 11. 

Dne 19. listopadu oslavila škola jmeniny císařovny Elisabeth účastí na mši svaté ve farním kostele 

na Malé Moravě a dnem školního volna. 

 

29. 12.  

Dne 29. prosince navštívil zdejší školu dr. Leopold Rotter, školní inspektor. 

Dne 4., 5., 30. ledna a 16. února 1895 byly velké sněhové závěje. 

 

7. 4.  

Dne 7. dubna byla třídní slavnost. Den úmrtí Tegetthofa.  

 

26. 4.  

Dne 26. dubna odpoledne šla školní mládež ke svaté zpovědi. 

 

27. 4. 

Dne 27. dubna se zúčastnila školní mládež uvítání arcibiskupa dr. Kohna na Malé Moravě. 

 

30. 4.  

Dne 30. dubna byla generální visita malomoravského farního kostela a zároveň zkouška školní 

mládeže z náboženství. 

 

30. 5.  

Okresní učitelská konference byla 30. května v tělocvičně v Šumperku. 

 

18. 6. 

Dne 18. června 1895 bylo ve třídě slaveno vítězství u Kolína.  

 

24. a 25. 7. 



Dne 24. července byla školní mládež učitelem vedena ke svaté zpovědi a 25. července dopoledne ke 

svatému přijímání. 

 

31. 7.  

Ukončení školního roku 1894-95 bylo ve středu 31. července 1895. Školní mládež slyšela mši 

svatou ve farním kostele na Malé Moravě. Po mši se vrátila do třídy, kde byla závěrečná slavnost. 

 

 

Školní rok 1895-96 

 

16. 9.  

Školní rok začal v pondělí 16. září 1895. Toho dne vedl učitel školní mládež na mši do farního 

kostela na Malou Moravu, pak byla odvedena do třídy, vyslechla školní pořádek a jaké učební 

pomůcky se budou používat v novém školním roce. 36 chlapců a 43 děvčat navštívilo vyučování. 

Nově navštěvuje školu 5 chlapců a 5 děvčat. 7. ročník čítá 8 chlapců a 4 děvčata, 8. ročník 1 

chlapec a 4 děvčata. Školním inspektorem je dr. Leopold Rotter, ředitel gymnasia v Šumperku. 

Učitelem náboženství je Julius Zohner z Malé Moravy. Moriz Langer je učitelem a vedoucí školy. 

Průmyslová výuka na škole není.  

 

4. 10.  

Jmeniny císaře Franze Josefa I. se slavily třídní slavností. Ráno v 7 hodin se shromáždily děti ve 

třídě, kde měl vedoucí školy proslov, pak se zpívala hymna. Učitel vedl pak mládež do Malé 

Moravy na mši svatou, aby se pomodlili za císaře.  

 

Prohlížel při školní visitě 11. března 1896 dr. Leopold Rotter. 

 

19. 11.  

Dne 19. listopadu se slavily jmeniny císařovny Elisabeth volným dnem a účasti na svaté mši. 

 

7. a 8. 12. 

7. a 8. prosince bylo silné sněžení. 

 

 

12. 1.  

Dne 12. ledna byla třídní slavnost: úmrtní dne císaře Maxmiliana v roce 1519, učitelský proslov 

k založení domu Habsburg. 

 

17. 1.  

Dne 17. ledna byla velká vichřice se sněhem. 

 

27. 1. 

Dne 27. ledna byly vysoké závěje.  

11. března byla inspekce ve škole. Inspektor našel všechno v pořádku. 

 

15. a 16. 4.  



15. dubna byly školní děti vedeny na Malou Moravu ke zpovědi a 16. dubna dopoledne přijaly svaté 

přijímání.  

 

30. 5.  

Dne 30. května byla v Šumperku konference učitelů. 

 

14. 7.  

Třídní slavnost: úmrtní den generála Laudona, učitel měl proslov. 

 

31. 7. 

Dne 31. 7. končil školní rok 1895-96. Po mši svaté se uskutečnila oslava na ukončení školního 

roku. 

 

 

Školní rok 1896-97 

 

16. 9.  

Ve středu 16. září začal školní rok 1896-97. Žáci byli učitelem vedeni na Malou Moravu, kde se 

účastnili bohoslužby, potom byli vedeni do třídy, vyslechli školní pořádek a jaké učební pomůcky 

budou potřeba pro školní rok. Školu navštěvuje 39 chlapců a 41 děvčat. Nově nastoupilo 6 chlapců 

a 6 děvčat. 7. ročník má 3 chlapce a 3 děvčata. 8. ročník má 5 chlapců a  1 děvče. Školním 

inspektorem je dr. Leopold Rotter, ředitel gymnasia v Šumperku. Malomoravský farář pan Julius 

Zohner bude vyučovat náboženství. Moriz Langer je učitelem a vedoucím školy. Nebude 

průmyslové vyučování. 

 

4.10. 

Třídní slavnost: školní děti se shromáždily ve třídě, učitel měl k žákům proslov, pak následovaly 

písně, hymna a Císařská píseň jednoho dítěte. Pak pod vedením učitele šly na Malou Moravu do 

kostela, kde se modlily za císaře. 

 

19. 11. 

Jmeniny císařovny Elisabeth se slavily krátkým proslovem, účastí na mši svaté na Malé Moravě a 

zazpíváním hymny. 

Kronika prohlížena 13. ledna při inspekci, dr. Leopold Rotter. 

 

4. a. 5. 12. 

4. a 5. prosince byla sněžná vichřice. 

 

13. 1. 

Školní inspekce byla provedena 13. ledna 1897 panem dr. Leopoldem Rotterem a nacházelo se vše 

v pořádku. 

 

25. až 29. 1. 

Od 25. ledna do 29. ledna bylo silné sněžení.  

 



30. 4. 

30. dubna byla třídní slavnost: proslov učitele k obeplutí zeměkoule „Navarri“. 

 

10. 6.  

10. června byla učitelská konference v Šumperku. 

 

15. 6.  

Provedla se kostelní visita 15. června 1897. 

 

29. 6.  

Dne 29. června třídní slavnost: den úmrtí císaře Ferdinanda 29. června 1875, učitel měl krátký 

proslov. 

 

31. 7.  

Konec školního roku 1896/97. Po mši svaté se děti vrátily do školy, kde začala slavnost na 

ukončení docházky. 

 

 

Školní rok 1897-98 

 

16. 9.  

Školní rok 1897/98 začal ve čtvrtek 16. září. Školní mládež navštívila slavnostní bohoslužbu 

s učitelem Morizem Langerem na Malé Moravě. Po ukončení ji vedl učitel zpět do třídy, zde jí byl 

předčten školní pořádek a jaké školní pomůcky budou potřebovat k vyučování. Školu navštívilo 34 

chlapců a 42 děvčat. Nově nastoupili 3 chlapci a 4 děvčata. V 7. ročníku jsou 2 chlapci a 7 děvčat. 

V 8. ročníku jsou 2 chlapci a 2 děvčata. Školní inspekce provádí ředitel gymnasia v Šumperku dr. 

Leopold Rotter. Náboženství vyučuje malomoravský farář pan Julius Zohner. Vedoucí školy a 

učitel je pan Moriz Langer. Průmyslná výuka na škole není. 

 

4. 10.  

Dne 4. října se oslavily jmeniny císaře Franze Josefa I. Ráno v 7 hodin se shromáždila školní 

mládež, vedoucí školy měl krátký proslov, pak se zpívala hymna a potom šla s učitelem na mši 

svatou do Malé Moravy, aby se pomodlili za císaře. 

13. 10. 

13. října byla škola uzavřená kvůli epidemii spalniček, žáků chybělo 54. 

 

20. 10.  

Dne 20. října bylo zase normální vyučování. 

 

19. 11.  

19. listopadu slavila škola jmeniny císařovny Elisabeth, učitel měl krátkou řeč, zpívala se hymna a 

dále šli na Malou Moravu, aby se zúčastnili mše svaté.  

 

9. 1.  



Pan ministr kultury a školství uvolnil ředitele šumperského gymnasia dr. Leopolda Rottera z místa 

školního inspektora a jmenoval na jeho místo pana Josefa Harzera, ředitele měšťanské školy 

Svitavy, školním inspektorem pro německé školy pro okres Šumperk. Jeho veličenstvo vyslovilo 9. 

ledna 1898 uznání ředitelovi Gymnasia Franze Josefa v Šumperku dr. Leopoldu Rotterovi za jeho 

dlouholetou práci ve školní inspekci. 

 

Prohlížel u visity dne 17. června 1898 Josef Karzer inspektor.  

 

5. 5.  

Dne 5. května byla školní slavnost: Švédy před Brnem 1645. 

 

14. 6.  

Visita farního kostela byla 14. června a školní mládež byla zkoušená z náboženství. 

 

7. 7.  

Dne 7. července byla konference učitelů v Šumperku. 

 

30. 7. 

Sobota 30. července byl konec školního roku 1897/98. Školní mládež byla na mši svaté na Malé 

Moravě, po mši se vracela do tříd a oslavila konec školního roku 1897/98. 

 

 

Školní rok 1898-99 

 

10. 9.  

Dne 10. září 1898 byla její výsost císařovna Elisabeth anarchistou Luchenim zavražděna pilníkem 

v Ženevě.  

 

16. 9. 

V sobotu 16. září 1898 začal školní rok 1898/99. Školní děti byly učitelem vedeny do Malé Moravy 

na mši svatou. Po mši vyslechly ve třídě školní pořádek a bylo jim řečeno, co za pomůcky budou 

potřebovat ve školním roce. Školu navštěvuje 36 chlapců a 43 děvčat. V 1. ročníku jsou 4 chlapci a 

7 děvčat. 4 chlapci a 5 děvčat podle výnosu č. 8 mají ulehčení ve školní docházce. 5 chlapců a 3 

děvčata jsou v 7. ročníku. V 8. ročníku jsou 4 chlapci a 4 děvčata. Školním inspektorem je ředitel 

měšťanky ve Svitavách pan Josef Karzer, učitelem náboženství je farář Julius Zohner z Malé 

Moravy a jako učitel a vedoucí školy Moriz Langer. Průmysl se nevyučuje. 

 

19. 9.  

Z důvodu tragické smrti císařovny Elisabeth dne 10. září 1898 byla ve zdejší škole vyvěšena 5 

metrů dlouhá černá smuteční vlajka. Dne 19. září 1898 v 7 hodin ráno se shromáždila školní mládež 

ve třídě. Učitel měl nařízen smuteční proslov. Pak šla školní mládež za hasičským sborem do Malé 

Moravy, kde se zúčastnila smuteční bohoslužby, pak měla volný den. 

 

4. 10. 



Dne 4. října slavila škola jmeniny císaře Franze Josefa I. zpíváním hymny, proslovem učitele a 

účastí na mši svaté v kostele na Malé Moravě. 

 

19. 11.  

Dne 19. listopadu na jmeniny císařovny Elisabeth měl učitel smuteční proslov ke školní mládeži, 

pak se zúčastnili smuteční mše na Malé Moravě a měli volný den. 

 

Kroniku prohlížel dne 26. listopadu 1898 Josef Harzer, okresní školní inspektor.  

 

26. 11.  

26. 11. byl dnem školní inspekce na zdejší škole, inspektorem pan Josef Harzer. 

 

Císařův kámen: 

Na jihovýchodním svahu Suchého vrchu u Skleného stojí jako památka na 50leté jubileum vlády 

císaře Franze Josefa I. „Císařův kámen“ a pět horských javorů. Na něm je vytesané: „Císař Franz 

Josef I. 1848 - 1898“. 

 

Elisabethin kámen: 

Na severní straně Sviní hory stojí Elisabethin kámen s třemi pamětnými stromy, taktéž horské 

javory. Na tomto kameni čteme: „Císařovna Elisabeth +10. září 1898“. 

 

Na obou pamětních místech stojí po 1 lavici na spočnutí.  

 

Kámen knížeti: 

Na západní straně Suchého vrchu u Skleného se nám ukáže dubový lesík vysazený na počest 

Johanna z Lichtenštejna, v počtu 58 stromů, třech druhů dubů, ověnčení 30 douglaskami. Na konci 

toho vidíme postavený kámen s tímto nápisem: „Kníže Johannes duby k XXXX. výročí vládního 

jubilea XII. listopad MDCCXCVIII“. Alej z javorů vede k pamětnímu kameni. Je to obyčejný 

kámen, který měl 4,70 m délky a přes 1 m šířky. Hajný Anton Ruprich ho koupil u Kronfelzova za 

70 kr. Nechal ho koňmi dopravit do Skleného. Postavený kámen přišel celkem přes 70 guldenů. 

 

13. 1.  

Dne 13. ledna byla veliká sněhová vichřice. 

8. a 9. 4. 

Školní mládež byla vedena ke zpovědi do Malé Moravy, 9. 4. obdrželi svaté přijímání. 

 

13. 6.  

13. června byla kostelní visita a zároveň byla školní mládež zkoušená z náboženství. 

 

15. 6.  

Dne 15. června byla v Šumperku konference učitelů pod předsednictvím školního inspektora pana 

Josefa Harzera. 

 

28. 7.  

Školní děti byly ten den u svaté zpovědi. 



 

29. 7.  

Dne 29. 7. šly děti ke svatému přijímání. 

 

31. 7.  

31. července končil školní rok 1899, školní mládež zazpívala hymnu, učitel měl proslov k mládeži 

k ukončení školního roku a zúčastnili se mše svaté. 

 

 

Školní rok 1899-1900 

 

16. 9.  

V sobotu dne 16. září začal školní rok 1899-1900. Toho dne školní mládež doprovodil učitel na 

Malou Moravu do kostela na mši svatou. Potom se vrátila do třídy, kde si vyslechla školní pořádek 

a jaké věci budou potřebovat na výuku. Na výuku bude přítomno 35 chlapců a 40 děvčat. Nově 

nastoupili do školy 3 chlapci a 4 děvčata. Podle článku 2 školního výnosu č. 8 z 27. října 1879 č. 

7888 nemá škola ve Skleném ulehčení ve výuce. 7. ročník čítá 4 chlapce a 8 děvčat. V 8. ročníku je 

toho roku 5 chlapců a 2 děvčata. Pan Josef Harzer, ředitel měšťanky, je inspektor na zdejší škole. 

Náboženství vyučuje pan Julius Zohner, farář z Malé Moravy. Moriz Langer je učitelem a 

vedoucím školy. Průmysl se na škole nevyučuje. 

 

4. 10.  

Jmeniny císaře Franze Josefa I. se slaví proslovem učitele, zpíváním hymny, návštěvou kostela a 

volným dnem. 

 

3. a 4. 11.  

3. listopadu odpoledne byly školní děti na zpovědi a 4. listopadu dopoledne byly u svatého 

přijímání. 

 

18. 11.  

Podle výnosu okresní školní rady 15. listopadu 1899 č. 1384 byly jmeniny císařovny Elisabeth 

slaveny proslovem učitele před shromážděnou školní mládeží, pak účastí na mši svaté, po mši 

zpíváním 1 slohy hymny a volným dnem. Na školní budově byla vyvěšena černá vlajka. 

 

Kronika prohlížena u školní visity 7. května 1900. Josef Harzer, okresní školní inspektor. 

 

5. 12.  

Dne 5. prosince byla velká sněhová vánice. 

 

30. 3.  

30. března byla velká sněhová bouře, chybělo 58 žáků. 

 

28. 4.  

28. dubna byla školní mládež vedena ke svaté zpovědi a ke svatému přijímání. 

 



7. 5.  

Dne 7. května byla školní inspekce provedena školním inspektorem Josefem Harzerem. 

 

13. 7.  

Dne 13. července byla visita ve farním kostele v Malé Moravě. 

 

27. a 28. 7.  

Dne 27. července odpoledne byla školní mládež u zpovědi a 28. července dopoledne byla u svatého 

přijímání. 

 

31. 7.  

Dne 31. července končil školní rok a oslavily se také 70. narozeniny císaře Franze Josefa I. 

s následujícím programem: 

1. Dr. Jórg Simani, K císařské slavnosti   Marie Reichel 

2. „Císařská píseň“ 

1. Ferdinand Maria Wendt, Sláva Franz Josefa Josef Weis 

2. I. Habert, Císařova píseň 

1. I. K., Císařové     Alfons Langer 

2. W. A. Mozart: Píseň císařova 

1. W. Wenhart: Franz Josef hymna a báseň  Antonie Bierant 

2. I. Sch.: Bůh žehná císaře 

Slavnostní projev vedoucího školy 

Národní hymna a závěr školního roku 

Pod vedením učitele šla školní mládež do malomoravského kostela, aby se zúčastnila bohoslužby na 

ukončení školního roku. 

 

 

 

 

 

 

Školní rok 1900-1901 

 

16. 9.  

V neděli 16. září začal školní rok 1900-1901. Školní děti byly učitelem vedeny na mši svatou do 

malomoravského kostela, pak byly vedeny do třídy a vyslechly si školní pořádek a jaké školní 

pomůcky budou potřeba. Školu navštěvuje 34 chlapců a 35 děvčat. Nově nastoupilo 5 chlapců. 

Podle výnosu zemské školní rady z 9. března 1900 č. 3131 mají 3 chlapci a 6 děvčat ulehčení na 

školní docházku. 7. ročník čítá 5 chlapců a 7 děvčat. 8. ročník čítá 3 chlapce a 3 děvčata. Na zdejší 

škole provádí inspekce ředitel měšťanky ve Svitavách pan Josef Harzer. Učitel náboženství je farář 

z Malé Moravy pan Julius Zohner. Jako učitel a vedoucí školy je Moriz Langer. Průmysl se 

nevyučuje. 

 

4. 10.  



Dne 4. října slavila škola jmeniny jeho výsosti císaře Franze Josefa I. zazpíváním hymny, 

proslovem učitele a přítomností na bohoslužbě na Malé Moravě, potom dostali děti volno. 

 

6. a 7. 11. 

6. listopadu byly školní děti vedeny ke svaté zpovědi a 7. listopadu dopoledne ke svatému 

přijímání. 

 

19. 11.  

Podle výnosu okresní školní rady ze 4. listopadu 1900 č. 4490 byly jmeniny zemřelé císařovny 

Elisabeth slaveny návštěvou mše svaté, po mši zazpíváním 1 sloky hymny a volným dnem. 

 

Kronika prohlížena 30. března 1901. Josef Harzer okresní školní inspektor. 

 

21., 28., 29. a 30. 1. 

V těchto dnech byly veliké sněhové vánice. 

 

27. a 28. 4.  

Dne 27. dubna byla školní mládež vedena ke svaté zpovědi a 28. dubna byla na Malé Moravě u 

svatého přijímání. 

 

20. 6.  

20. června byla na Malé Moravě visita kostela, zároveň byla školní mládež zkoušena z náboženství. 

 

4. 7.  

4. července zasedala učitelská konference pod předsednictvím školního inspektora Josefa Harzera 

v tělocvičně v Šumperku. 

 

27. a 28. 7.  

Dne 27. července byla školní mládež u svaté zpovědi a 28. července obdržela svaté přijímání. 

 

31. 7.  

Dne 31. července byl konec školního roku 1900/1901. Konec školního roku byl slaven zazpíváním 

hymny, proslovem učitele a mší svatou. 

 

 

Školní rok 1901-1902 

 

16. 9.  

Úterý 16. září začal školní rok 1901-1902. Toho dne byla školní mládež učitelem vedena na Malou 

Moravu do kostela na mši svatou. Pak zase vedena učitelem do třídy, aby si vyslechla školní 

pořádek a také jí bylo řečeno, co bude potřebovat za školní pomůcky. Vyučování navštěvuje 30 

chlapců a také 30 děvčat. Nově nastoupilo 5 chlapců a 2 děvčata. Podle výnosu zemské školní rady 

z 9. března 1900 má ulehčení návštěvy školy 7 chlapců a 8 děvčat. 7. ročník čítá 3 chlapce a 4 

děvčata. V 8. ročníku jsou 4 chlapci a 4 děvčata. Pan Josef Harzer, ředitel měšťanky ve Svitavách, 



je školním inspektorem. Náboženství vyučuje pan Julius Zohner, farář z Malé Moravy. Moriz 

Langer je učitelem a vedoucím školy. Průmyslová výuka se zatím nezavedla. 

 

4. 10.  

Jmeniny jeho majestátu Franze Josefa I. se slavily slavnostním projevem učitele, návštěvou mše 

svaté na Malé Moravě, zazpíváním hymny a 1 dnem volna. 

 

16. a 17. 10.  

Dne 16. října byla školní mládež vedena ke svaté zpovědi a 17. října dopoledne obdržela svaté 

přijímání. 

 

19. 11. 

Dne 19. listopadu byly slaveny jmeniny císařovny Elisabeth zúčastněním mše svaté, zazpíváním 1 

sloky hymny a volným dnem. 

 

26. 11. 

Dne 26. listopadu po vybudování nových toalet byla provedena kolaudace. Komise byla sestavená: 

pan Wohlgemut, okresní inženýr Kuhn z Kuhnenfeldu, okresní lékař dr. Schwarz, starosta Johann 

Schwarz, obecní školní rada Anton Lubich a vedoucí stavby Johann Spiller. 

 

Inspekce kroniky provedena 13. ledna 1902. Josef Harzer, okresní školní inspektor. 

 

13. 1.  

Dne 13. ledna byla provedena školní inspekce panem Josefem Harzerem, okresním školním 

inspektorem. 

 

17. a 18. 3.  

Dne 17. března byla školní mládež vedena ke svaté zpovědi a 18. března obdržela svaté přijímání. 

 

6. 4. až 13. 4. 

V čase od 6. dubna až 13. dubna se zúčastnil vedoucí školy jarního zahradního kurzu pro školní 

zahrady v Lednicích. 

 

24. 6.  

24. června se konala visita v kostele na Malé Moravě a současně byla zkoušena školní mládež 

z náboženství.  

 

19. 6. 

Každoroční konference učitelů byla 19. června za předsednictví školního inspektora Josefa Zohnera 

v Šumperku. 

 

29. 6. až 5. 7.  

Od 29. června do 5. července se zúčastnil učitel Moriz Langer kurzu letního školního zahradnictví 

v Lednici. 

 



28. a 29. 6. 

28. července se zpovídala školní mládež a 29. června obdržela svaté přijímání. 

 

31. 7. 

Dne 31. července byl ukončen školní rok 1901-1902 státní hymnou a závěrečnou řečí a děkovnou 

bohoslužbou. 

20. 8.  

Podle výnosu zemské školní rady ze 7. srpna 1902 č. 1215 byl vedoucí školy Moritz Langer 

jmenován řídícím učitelem trojtřídní národní školy ve Wiesenu. 

Dle výnosu okresní školní rady v Šumperku dne 18. srpna 1902 byl jmenován pomocný učitel 

Adolf Hönig jako učitel a vedoucí školy ve Skleném. 

 

 

Školní rok 1902-1903 

 

16. 9.  

Úterý 16. září začal školní rok 1902-1903. Školní děti byly vedoucím školy vedeny na Malou 

Moravu do farního kostela na mši svatou. Po mši je vedl do třídy, kde si vyslechly školní pořádek a 

dozvěděly se, jaké školní potřeby budou k výuce potřebovat. Školu navštěvuje 29 chlapců a 30 

děvčat. Nově nastupují 4 děvčata a 4 chlapci. Podle výnosu z 9. března 1900 č. 3131 má ulehčení 

školní docházky 1 chlapec a 2 děvčata. 7. ročník čítá 5 chlapců a 5 děvčat. V 8. ročníku je 1 chlapec 

a 2 děvčata. Zdejším inspektorem je ředitel měšťanky ve Svitavách pan Josef Harzer. Učitel 

náboženství je malomoravský farář pan Julius Zohner. Jako učitel a vedoucí školy je Moritz Langer. 

Průmyslová výuka není na zdejší škole. 

 

4. 10.  

Dne 4. října, na jmeniny císaře Franze Josefa I., slavila škola zpíváním hymny, proslovem učitele a 

účastí na mši svaté na Malé Moravě, pak měly děti volný den.  

 

14. a 15. 10. 

Dne 14. října odpoledne byly školní děti vedeny k svaté zpovědi na Malou Moravu a 15. října 

obdržely svaté přijímání. 

 

19. 11. 

19. listopadu slavila škola jmeniny císařovny Elisabeth účastí na mši svaté v kostele na Malé 

Moravě a 1 dnem volna. 

 

Visita školní kroniky 23. března 1903. Josef Harzer, okresní školní inspektor. 

 

23. 3.  

Inspekce školy byla 23. března ředitelem měšťanky Josefem Harzerem ze Svitav.  

S dekretem ze 7. března 1903 č. 3836 bylo okresnímu školnímu inspektorovi Josefu Harzerovi 

vyslovená chvála a uznání za jeho činnost jako učitel, ředitel a inspektor. 

 

23. a 24. 4. 



Ten den 23. dubna šly školní děti ke zpovědi do Malé Moravy a dne 24. dubna obdržely svaté 

přijímání. 

 

24. 6.  

Visita farního kostela na Malé Moravě byla 24. června a následovala zkouška školní mládeže 

z náboženství. 

 

8. 7.  

Dne 8. července byla každoroční učitelská konference pod vedením pana Josefa Harzera, školního 

inspektora, v tělocvičně v Šumperku. 

 

27. a 28. 7. 

Dne 27. června byly školní děti vedeny ke svaté zpovědi na Malou Moravu a 28. července obdržely 

svaté přijímání. 

 

31. 7.  

Školní rok byl ukončen dne 31. 7. 1903. Zazpíváním hymny, krátkou závěrečnou řečí a děkovnou 

mší byl školní rok 1902-1903 ukončen. 

Podle výnosu zemské školní rady ze 7. srpna 1903 č. 1215 byl vedoucí školy Moritz Langer ve 

Skleném řídícím učitelem na trojtřídní národní škole ve Wiesenu, školní okres Šumperk, jmenován. 

Tím odchází dobrý kolega a obec ztrácí dobrého učitele. 

 

26. 8.  

Podle výnosu okresní školní rady z 18. srpna 1903 byl pomocný učitel Adolf Hönig jmenován 

učitelem a vedoucím školy v obci Sklené. Adolf Hönig se narodil 20. 3. 1880 ve Vikýřovicích u 

Šumperka. Studoval v letech 1895-1899 na učitelském ústavě v Olomouci, byl okresní školní radou 

v Šumperku 3. září 1899 č. 854 na dvoutřídní národní škole v Rudolticích jako pomocný učitel 

umístěn, složil v listopadu roku 1901 v Olomouci učitelskou zkoušku a byl přes presentace okresní 

školní rady zemskou školní radou s dekretem ze 7. dubna č. 5186 pomocným učitelem na národní 

škole v Rudolticích jmenován. 

 

 

Školní rok 1903-1904 

 

19. 9.  

Ve čtvrtek 17. září začal nový školní rok. Žáci byli vedoucím školy vedeni na Malou Moravu do 

farního kostela na mši. Po mši šli zpět do třídy, kde vyslechli školní pořádek a seznámili se, jaké 

školní pomůcky budou zapotřebí. Výuky se účastní 27 chlapců a 27 děvčat. Podle výnosu zemské 

školní rady z 9. března 1900 č. 3131dostanou 2 chlapci a 6 děvčat ulehčení ve školní docházce. V 7. 

ročníku jsou 2 chlapci a 7 děvčat. V 8. ročníku jsou 2 chlapci a 6 děvčat. Pan Josef Harzer, ředitel 

měšťanky, je okresním školním inspektorem. Pan Julius Zohner, farář z Malé Moravy, učí 

náboženství. Vedoucí školy je toho času Adolf Hönig.  

 

30. 9.  



Při společném jednání místní školy rady a místního zastupitelství 30. září kvůli nákupu nových 

kamen k vytápění školní třídy se shodli k nákupu kamen v ceně 160 K. 

 

4. 10.  

Dne 4. října se oslavily jmeniny císaře Franze Josefa I. proslovem vedoucího školy, zazpíváním 

národní hymny a návštěvou kostela na Malé Moravě.  

 

27. a 28. 10. 

27. října byly děti vedeny do Malé Moravy ke zpovědi a 28. října ke svatému přijímání. 

 

19. 11.  

Dne 19. listopadu slavila škola jmeniny císařovny Elisabeth zúčastněním mše svaté v kostele na 

Malé Moravě. 

 

22. 12.  

Podle výnosu zemské školní rady z 20. listopadu 1903 čl. 210309 učitel Karl Hauk v Malém Vrbně 

jmenován jako vedoucí školy ve Skleném. 

 

22. 1. 1904 

Dle výnosu okresní školní rady z 11. ledna 1904 č. 32 byl zdejší vedoucí školy na stejné místo 

přeložen do Malého Vrbna. 

 

13. 2. 1904 

13. února se přestěhoval vedoucí školy Adolf Hönig do Malého Vrbna a ve stejný den přišel Karl 

Hauk na svoje místo. Karl Hauk byl narozen 11. ledna 1874 v Kroměříži, studoval 1. třídu 

gymnasia v Šumperku, 2. až 4. třídu v Olomouci 1885/86 - 1888/89, navštěvoval potom 4 ročníky 

učitelského ústavu v Olomouci, vysvědčení obdržel v červenci 1893. Jeho první místo dostal 

v národní škole v Nových Losinách, kde byl 2 roky pomocným učitelem 1893 - 1895, potom byl 

v národní škole v Sobotíně. V měsíci listopadu dostal vysvědčení jako samostatný učitel 1896. 

Podle výnosu zemské školní rady z 5. 5. 1896 čl. 4469 byl jmenován jako vedoucí školy v Malém 

Vrbně, kde učil 5 let, od 15. dubna 1899 až do 13. února 1904. 

 

14. 4. 1904 

Dne 14. dubna šly školní děti ke svaté zpovědi do Malé Moravy a obdržely také svaté přijímání. 

 

Kronika prohlížena 5. 5. 1904. Josef Harzer, okresní školní inspektor.  

 

5. 5. 1904 

Toho dne byla školní inspekce provedená inspektorem Josefem Harzerem, ředitelem měšťanky ve 

Svitavách. 

 

22. 6. 1904 

Dne 22. června byla učitelská konference v Šumperku. Stejného dne byla kostelní visita na Malé 

Moravě a proběhla také zkouška z náboženství. 

 



2. 7. 1904 

Dne 2. července byla v tomto kraji prudká bouřka, jeden blesk zasáhl stodolu Franze Kargera, 

rychlý zásah dobrovolných hasičů uchránil obytný dům a sousední domy. 

 

Léto 1904 

Letošní léto se vyznačilo velkým suchem. Málo pršelo. Od 4. - 18. června nepršelo vůbec, taktéž 2. 

- 26. července nepršelo. Přesto nebyly škody na úrodě tak značné jako v jiných krajích. Len byl na 

jižních svazích částečně vypálený, otavy bylo málo, ozimy a letní žito bylo lepší, obec byl krátký. 

Termometr stoupl 17. července a 2. srpna na 23
o
R, dne 6. a 15. srpna dokonce na 24

o
R v poledne 

v 1 hodinu ve stínu. Rok 1904 se vyznačil jako dobrý rok včelího medu. Vedoucí školy měl 83 kg 

medu ze třech úlů a mimoto ještě tři roje. Z jednoho úlu měl 33 kg medu a 1 roj včel. Jinde měli 

dokonce až 50 kg a víc medu od jednoho včelího národa. V našem kraji dávala hodně medu švédská 

jetelina, lípa a jedle. 

 

26. 7.  

Dne 26. července se vedly školní děti ke zpovědi a také obdržely svaté přijímání. 

 

30. 7.  

30. července skončil školní rok 1903-1904. Školní mládež se zúčastnila na Malé Moravě děkovné 

bohoslužby. V neděli 31. července byla školní slavnost na ukončení školního roku. Ve 2 hodiny 

odpoledne se šlo k místu oslavy, pan Josef Spiller obstával místo, vpředu šla kapela, hasiči, pak děti 

a obyvatelé. Děti zazpívaly několik písní, recitovaly básně a nakonec byl ohňostroj, který sám 

nachystal vedoucí školy. 68 K bylo na darech. 

 

 

 

 

 

Školní rok 1904-1905 

 

16. 9.  

Pátek 16. září začal školní rok 1904-1905. Toho dne byly školní děti vedeny vedoucím školy na 

Malou Moravu do farního kostela na mši svatou, potom je doprovodil zpátky do školy. Učitel jim 

vysvětlil školní pořádek, rozdělil děti do skupin a řekl, jaké školní pomůcky budou potřeba. Podle 

třídní knihy navštěvuje: 

Dolní skupina: 1. oddělení 3 chlapci 7 děvčat 10 dětí 

    2. oddělení 8 chlapců 6 děvčat 14 dětí 

                         11 chlapců      13 děvčat 24 dětí 

 Horní skupina: 1. oddělení 8 chlapců 5 děvčat 13 dětí 

    2. oddělení 8 chlapců      11 děvčat 19 dětí 

              16 chlapců      16 děvčat 32 dětí 

 Žáci celkem            27 chlapců      29 děvčat 56 dětí 

Podle výnosu zemské školní rady z 9. března 1900 č. 3131 mají ulehčení školní docházky 1 chlapec 

a 3 děvčata. Okresní školní inspektor je pan Josef Harzer, ředitel měšťanky ve Svitavách. Vedoucí 



školy je Karl Hauk. Náboženství vyučuje pan farář Julius Zohner z Malé Moravy. Předsedou místní 

školní rady je pan Franz Wolf z č. 24, majitel pozemku.  

 

4. 10. 

4. října byla oslava ke jmeninám císaře Franze Josefa I., školní děti se účastnily slavnostní 

bohoslužby.  

 

Koncem října okresní hejtman pan Kohs ze Sternecku zanechal místo v okresní školní radě a 

převzal hejtmanství v Moravské Třebové. S jeho odchodem ztratilo učitelstvo okresu dobrého 

přítele a podporovatele. Vedení okresního hejtmanství převzal pan Eduard Karger. 

 

15. 11. 

Dne 15. listopadu byly děti vedeny ke svaté zpovědi na Malou Moravu a další den obdrželi svaté 

přijímání. 

 

19. 11.  

19. listopadu se slavilo jako obyčejný památný dne její výsosti. 

 

leden 1905 

Měsíc leden přinesl krutou zimu, až minus 17
o
 R a hodně sněhu, přitom ještě silný vítr. 

 

9. 5. 

9. května byla školní slavnost k stému výročí úmrtí básníka Fr. Schillera.  

 

Visitu kroniky provedl školní inspektor 9. 6. 1905 Josef Karger. 

 

9. 6.  

Toho dne byla školní inspekce inspektorem Josefem Kargerem. 

 

28. 6. 

Dne 28. června byla okresní konference učitelů v Šumperku.  

 

30. července byl konec školního roku 1904-1905. Děti se účastnily děkovné bohoslužby s vedoucím 

školy na Malé Moravě.  

 

Německo-moravský den učitelů byl 5. - 9. srpna v Šumperku. 

 

Rok 1905 se musí hodnotit jako velmi dobrý, plodiny se vydařily. Vedoucí školy sklidil hodně a 

dobrou zeleninu. Květák dosáhl velikosti polévkového talíře, zelí bylo veliké jako to olomoucké a 

také dobré. Některé hlávky vážily až 4 kg. Cibule veliké jako ruka, 65 ks velikých a na 100 kg 

menších. Celer jak 2 pěsti velký. Mrkve, karotky, pastinák a petržel byli také veliké. Z raných 

brambor vážily některé až 60 dkg. Také hrách a fazole nesly dobrou úrodu. Oči se mohli nechat na 

pěkných květinách. 



Podle usnesení obecního výboru byly vedoucímu školy 2 parcely obecního pozemku bezplatně 

přenechány na zřízení ovocné zahrady. Už na jaře zasadil 9 jabloní, dalších 17 stromků bylo 

nasazeno. Z těch na jaře sazených se skoro všechny ujaly.  

 

 

Školní rok 1905-1906 

 

16. 9.  

Nový školní rok začal v sobotu 16. září. Školu navštěvuje 30 chlapců a 25 děvčat, dohromady 55 

dětí. Nově nastoupilo 6 chlapců a 3 děvčata. 8. ročník navštěvují 3 chlapci a 5 děvčat a ti mají také 

ulehčení ve školní docházce. Okresním školním inspektorem je ředitel měšťanky Josef Karger ze 

Svitav. Náboženství vyučuje pan farář Julius Zohner z Malé Moravy. Vedoucí školy je pan Karl 

Hauk. 

 

4. 10.  

Dne 4. října byla jako obyčejná oslava jmenin císaře Franz Josefa I. Děti se zúčastnily s učitelem 

mše svaté v malomoravském kostele. 

 

19. 11.  

19. listopadu padl zrovna na neděli. Vedoucí školy s většími dětmi se účastnil mše svaté ve farním 

kostele na Malé Moravě.  

 

Koncem listopadu se přestěhoval pan farář Julius Zohner do města Neugasse na svoje určené místo. 

Nástupcem je administrátor pan Cyrill Soušek, kooperátor ve Šternberku.  

 

23. 12.  

23. prosince 1905 ve 2 hodiny odpoledne byla vánoční nadílka pro děti, na kterou byli zváni jak 

rodiče, tak místní školní rada, obecní zastupitelstvo. Po proslovu vedoucího školy a zazpívání 3 

vánočních písní se přistoupilo k rozdávání dárků, pro potřebnější děti oblečení (20) a pro všechny 

malý dárek.  

Jako dar se dostalo:  

50 Kr. od sekce sudetohorský spolek 

15 Kr. od správy knížecího statku v Rudě nad Moravou 

15 Kr. od lesního úřadu Hanušovice 

14 Kr. od nejmenovaných 

suma 94 korun 

 

31. 1.  

Předseda školní rady pan Franz Wolf, majitel pozemku č. 23, ukončil 31. ledna dopoledne sám svůj 

život. Škola ztratila v něm přítele a podporovatele a obec dlouholetého obecního zastupitele. Ať je 

mu zem lehká! 

 

8. 2.  



Na zasedání místní školní rady byl jako předseda volen pan Josef Stöhr č. 9. Podle příkazu 

moravského zemského výboru z 20. prosince 1905 č. 92202 obdrželo vedení školy 40 korun jako 

subvence pro školní zahradu. 

 

28. 3.  

Ve středu 28. března tohoto roku byl pan Johann Petřík, dříve farář v Alt Lublitz (Slezsko), jako 

farář na Malé Moravě zaměstnán. 

 

Na jaře tohoto roku byl školní vodovod instalován. Projekt byl vypracován technickým stavebním 

úřadem v Brně s předběžným rozpočtem 4.200 korun. Od moravského zemského výboru z 25. 10. 

1905 byla dána subvence 1.600 korun ze zemských prostředků. Kníže Johann z Lichtensteinu 

nechal 900 korun vyplatit, takže se mohlo začít budovat vodovod. Rezervoár a položení betonových 

rour převzal podnik Pittel a Bransewetter (filiálka Šumperk). Vedení z litinových rour a domácí 

vedení položil pan Bezdický instalatér ze Šumperka. 

 

Prohlížel 19. 4. 1906 Josef Harzer, okresní školní inspektor. 

 

19. 4.  

Dne 19. dubna byla provedena inspekce školy školním inspektorem Josefem Harzerem. 

 

24. a 28. 4. 

Úterý 24. dubna ve čtvrt na 6 večer tekla první voda v novém vodovodu do školy. V sobotu dne 28. 

dubna dokončil pan Bezdický vedení rour, on také provedl montáž bleskosvodu na škole. Vedoucí 

školy koupil od něj dynamo na výrobu elektrického proudu za 120 korun. V kuchyni se postavil 

nový sporák panem Franzem Rolleparem ze Šumperka za 140 korun.  

 

Dne 19. května inspiciente okresní hejtman Franz Karger zdejší školu. 

 

19. 5. 

19. května byl kolaudován nový školní vodovod, komisi vedl okresní hejtman Franz Karger a vše 

bylo v naprostém pořádku, takže povolení k užívání vodovodu bylo vyslovenou. 

 

15. 7.  

Ukončení školního roku bylo 15. července 1906. 

 

22. 8.  

Majitel rychty p. Anton Lubich prodal svůj majetek; koupil ho p. Knobloch a syn z Joachinnsdorfu 

v Čechách, kteří ho parcelovali.  

 

 

Školní rok 1906-1907 

 

17. 9.  

Školní rok začal 17. září 1906. Školu navštěvuje 31 chlapců a 23 děvčat, dohromady 54 dětí. Nově 

nastoupilo 5 chlapců a 2 děvčata. Ulehčení školní docházky mají 3 chlapci a 2 děvčata. Okresní 



školní inspektor je pan Josef Harzer. Učitelem náboženství je pan Johann Petřík z Malé Moravy. 

Předseda místní školní rady je pan Josef Stóhr č. 9. Vedoucí školy je pan Karl Hauk.  

 

25. 9. 

Toho dne začalo sněžit, sníh zůstal ležet a sněžilo také další den. Květiny na školní zahradě jsou 

zničené a na polních plodinách je velká škoda. 

 

4. 10.  

Jmeniny jeho majestátu se slavily jako obvykle. 

 

19. 11.  

19. listopadu se zúčastnil vedoucí školy a několik starších dětí (špatné počasí) mše svaté na Malé 

Moravě na jmeniny císařovny. 

 

26. a 27. 11. 

26. listopadu byly děti vedeny ke svaté zpovědi a 27. listopadu byly vedeny na svaté přijímání. 

 

10. 12.  

Podle výnosu okresní školní rady z 10. prosince 1906 č. 647/1 byly nemovitosti č.p. 42 a č.p. 97 

z Malé Moravy na Sklené začleněny.  

 

Dne 16. prosince proběhla volba do místního výboru a náhradníků. 23. 12. 1906 byla volba starosty 

obce, zvolen byl pan Josef Becker, on ale volbu nepřijal.  

 

prázdniny 1906 

Podle výnosu moravské zemské školní rady z 15. prosince 1906 č. 25678 jsou vánoční prázdniny od 

24. prosince do 1. ledna 1907. 

 

Při volbě starosty v březnu 1907 byl za starostu zvolen pan Franz Neumann č.p. 7. 1. radní pan 

Albert Weis, 2. radní pan Albert Stöhr č.p. 18. 

V sobotu 13. dubna šly větší děti ke svaté zpovědi a v neděli ke svatému přijímání. 

 

Kroniku viděl 17. 5. 1907 Josef Harzer, okresní školní inspektor. 

 

17. 5.  

Inspekci školy prováděl 17. května okresní školní inspektor Josef Harzer.  

 

Konec školního roku byl v sobotu 13. července. Už v tento den pršelo hodně a 14. července taktéž, 

byla povodeň, u zbrojnice stoupala voda tak, že nouzově prošla voda pod mostem, škody byly 

vyčísleny na 3000 K. 

 

14. 7.  

Na Malé Moravě způsobila povodeň větší škody. Silnice, která byla ve výstavbě, byla hodně 

poškozená. Voda vnikla do hodně domů, také do obchodu. 

 



Rok 1907, hlavně léto, nebyl příznivý. Po pár pěkných dnech následovalo zase deštivé počasí. Tím 

se opozdily žně, ozimní žito se kosilo uprostřed srpna, oves až o měsíc později, ale úroda byla 

přitom dobrá. 

 

Od zemské školní rady v Brně dostala obec státní dotace na úhradu výdajů za vodovod 500 korun. 

Protože náklady za školní vodovod byly již uhrazené, dal vedoucí školy návrh uložit tuto částku a 

z úroku uhradit menší opravy na vodovodu a v případě větší opravy je tu určitá rezerva. 

 

1. 9.  

Od 1. září 1907 byl zaveden příplatek na pivo, víno a tvrdý alkohol, který by měl sloužit na 

uhrazení obecních dluhů. 

 

Pan Albert Weiss byl zvolen jako předseda obecní školní rady, na místo Antona Lublicha byl do 

rady zvolen Franz Stöhr. 

 

Na ohrazení školní zahrady bylo pozinkované drátové pletivo nakoupeno, aby zajíci neškodili 

rostlinám, cena 60 K. 

 

 

Školní rok 1907-1908 

 

16. 9.  

16. září začal nový školní rok. Školu navštěvuje 28 chlapců a 27 děvčat, dohromady 55 dětí.  

Nižší skupina:  1. odd.  2 chlapci 7 děvčat 9 dětí 

   2. odd.  9 chlapců 5 děvčat        14 dětí 

                        11 chlapců      12 děvčat        23 dětí 

Vyšší skupina: 1. odd.  6 chlapců 9 děvčat        15 dětí 

   2. odd.           11 chlapců 6 děvčat         17 dětí 

              17 chlapců      15 děvčat         32 dětí  

5 chlapců a 1 děvče mají ulehčenou školní docházku. Předsedou školní rady je Albert Weiss, 

mlynář č.p. 32. Učitelem náboženství je pan farář Johann Petřík z Malé Moravy. Okresním školním 

inspektorem je Josef Harzer ze Svitav, ředitel měšťanky. Vedoucí školy je pan Karl Hauk. Ruční 

práce se nevyučují. 

 

2. 10.  

Dne 2. října byla okresní konference učitelů v Šumperku. 

 

4. 10.  

Císařovy jmeniny se oslavily jako obyčejně, větší děti se s učitelem zúčastnily bohoslužby na Malé 

Moravě. 

 

19. 11.  

19. listopadu, jako pamětní den, měly děti školní volno. 

 

14. 11.  



Podle výnosu ministra školství ze 14. listopadu č. 26791 byl ředitel měšťanky Viktor Haiek 

jmenován okresním školním inspektorem. 

 

Zima 1907/08 

Zima 1907/08 byla tuhá. Mnoho lidí ve vesnici bylo nemocných, hodně dětí mělo černý kašel, tím 

chybělo dost dětí ve vyučování. Vedoucí školy ztratil z 22 zazimovaných včelstev 7 (úplavice). 

 

9. a 10. 5.  

9. května šly děti zdejší školy ke svaté zpovědi a 10. května ke svatému přijímání.  

 

22. 5.  

Dne 22. května byla visita farního kostela na Malé Moravě a zároveň byly školní děti zkoušeny 

z náboženství. 

 

3. 6.  

Inspekce školy byla 3. června, provedena okresním školním inspektorem Viktorem Haikem. 

 

Visita školní kroniky 3. června 1908 okresním inspektorem Viktorem Haikem. 

 

V noci ze 4. na 5. června byla část Skleného postižená bouřkou s krupobitím, kroupy až ve velikosti 

ořechu způsobily velkou škodu na zelenině a obilí. Krupobití trvalo 5 minut a kroupy ležely ještě 

v 11 hodin dopoledne pod okapem. 

 

12. 7.  

Císařské jubileum se slavilo velikou školní slavností. V půldruhé odpoledne se scházela školní 

mládež a její rodiče. Pak se s muzikou šlo na slavnostně vyzdobenou louku, kde stála tribuna, 

s bustou monarcha. Zde se přednesly básně, písně, mažoretky ukázaly svoje umění. 4 balkony, 

z toho 2 byly 3 metry vysoké, strom na lezení a další hry. Hezké počasí přitáhlo lidi ze širokého 

okolí, kterým zůstala hezká slavnost v trvalé paměti. Na závěr měl vedoucí školy připraven 

ohňostroj. 

 

Dne 14. července skončil školní rok 1907/08. 

 

1. 9.  

V Šumperku skonal 29. srpna 1908 ve věku 56 let teprve nedávno jmenovaný školní inspektor, 

ředitel měšťanky v Šumperku Viktor Haiek. Předtím byl školním inspektorem v Zábřehu. Pohřbu se 

zúčastnilo na 300 učitelů, žáci mnoho smutečných hostů. 

 

 V roce 1908 se zde chytlo 245 kusů zmije a za ně bylo 245 korun. 

 

 

Školní rok 1908-1909 

 

Ve čtvrtek 17. září začal školní rok 1908-1909. Návštěva školy v tomto roce je následující: 

Nižší skupina:  1. odd.  3 děvčata 2 chlapci 5 žáků 



   2. odd.  8 děvčat 7 chlapců       15 žáků 

              11 děvčat 9 chlapců       20 žáků 

Vyšší skupina: 1. odd.           10 děvčat 9 chlapců       19 žáků 

   2. odd.  9 děvčat 7 chlapců       16 žáků 

              30 děvčat        25 chlapců       55 žáků 

3 děvčata a 3 chlapci mají ulehčení školní docházky. Jako školní inspektor byl prozatím ředitel 

měšťanky J. Harzer jmenován. Předsedou místní školní rady je pan Albert Weis č.p. 32. Učitel 

náboženství je pan farář Johann Petřík z Malé Moravy. Pan Karl Hauk je vedoucím školy.  

 

4. 10. 

Jmeniny se slavily jako obvykle. 

 

25. 10. 

Toho dne skončilo pěkné podzimní počasí, byly dny jako v srpnu. Další dny teplota rapidně klesla 

až na - 9
o
R pod nulou. To studené počasí přišlo tak nečekaně, že řepa na polích některým lidem, 

také brambory na poli, nebo ve stodolách nebo kůlnách zmrzly. Studené počasí trvalo jen krátce. 

29., 30. a 31. října bylo už 10
o
 až 12

o
 R ve stínu. Včely zase lítají, celý měsíc se vyznačil suchem, 

od 3. 10. nepršelo, trochu ranní rosy, 26. 10. trochu sněhu. Len se špatně rosil. Rok 1908 byl rokem 

dobrým na úrodu. Polní plodiny daly dobré výnosy, jen otavy bylo málo, působením sucha. Ve 

školní zahradě zelenina byla nádherná, jen cibulím uškodily kroupy. Vedoucím školy nasazené 

ovocné stromky nesly již první ovoce, jedna jabloňka dokonce 90 jablek. 

 

8. 1.  

Na výroční schůzi dobrovolných hasičů byl vedoucí školy zvolen jako velitel.  

 

 

15. 3.  

Podle výnosu z 15. března 1909 byl ministrem školství ředitel měšťanky v Loučné pan Johann 

Losert jmenován okresním školním inspektorem pro okres Šumperk. 

 

17. a 18. 4.  

Dne 17. dubna šly školní děti ke svaté zpovědi a 18. dubna obdržely svaté přijímání. 

 

14. 7. 

14. července 1909 byl uzavřen školní rok 1908-1909. 

 

18. 7.  

Vedoucímu školy panu Karlu Haukovi se podařilo vídeňskou firmu Beer přesvědčit ke koupi zdejší 

rychty. Dne 18. 7. byl kup potvrzen a 25. července 1909 byl ve Starém Městě podepsán. Firma chce 

zde zařídit mechanickou tkalcovnu. 

 

 

Školní rok 1909-1910 

 

Ve čtvrtek 16. září začal školní rok 1909-1910. Návštěva školy je následující: 



Nižší skupina:  1. odd.  6 chlapců 1 děvče      7 dětí 

   2. odd.  4 chlapci 8 děvčat             12 dětí 

             10 chlapců 9 děvčat             19 dětí 

Vyšší skupina: 1. odd.          10 chlapců 7 děvčat             17 dětí 

   2. odd.  9 chlapců      11 děvčat             20 dětí 

              19 chlapců      18 děvčat             37 dětí  

Žáků je celkem:        29 chlapců      27 děvčat celkem 56 dětí 

Ulehčení školní docházky mají 4 chlapci a 3 děvčata. Školním inspektorem je ředitel měšťanky pan 

Johann Losert. Předsedou místní školní rady je pan Albert Weis, mlynář ve Skleném č.p. 32. 

Náboženství vyučuje pan farář Johann Petřík z Malé Moravy. Vedoucí školy je pan Karl Hauk. 

Ruční práce se nevyučují.  

 

4. 10.  

Dne 4. října je školní slavnost z důvodu jmenin císaře Franze Josefa. 

 

18. a 19. října 

V pondělí 18. října byly starší děti vedeny na svatou zpověď na Malou Moravu a 19. října obdržely 

svaté přijímání. 

 

Na podzim 1909 byl postaven kolem dvora nový dřevěný plot. Sloupy a tyče jsou z obecního lesa. 

1000 plotovek z knížecího lesa stálo 30 korun. Za práci 2 mužů po 2 dnech je 8 koruna 3 balíky 

hřebíků 6 korun, pro obec je to celkem 44 korun. Tyče odkůroval vedoucí školy (2,40), vykopání 

děr (2,20), dovoz latěk (1,40), 1a1/2denní mzda jednoho dělníka (3 K.), 2 balíky hřebíků (1,60) 

platil vedoucí školy z vlastních peněz a přibíjel laťky na plotě, bylo to od několika místních 

obyvatel kritizováno. 

 

19. 11.  

19. listopadu byl jako pamětní den na císařovnu Elisabeth volný den. 

 

12. 12.  

Dne 12. prosince byly nové volby obecního zastupitelstva, zvoleni byli: Franz Stöhr, Albert Stöhr, 

Karl Simon, Franz Wagner, Johann Neumann, Josef Stöhr č.p. 15, Johann Prause, Willibald 

Olbricht a Josef Stöhr č.p. 9. 

 

19. 12.  

Na zasedání 19. prosince byl jako starosta zvolen Johann Neumann, jako 1. radní pan Albert Stöhr a 

jako 2. radní Willibald Olbricht. Z místní školní rady odcházeli (Weis a Stöhr č. 9) a voleni byli pan 

Karl Simon a pan Stöhr Josef č. 15, jako náhradníci Johann Neumann a Johann Prause. 

 

13. 2.  

Za předsedu místní školní rady byl 13. února pan Karl Simon zvolen, zástupce je Franz Stöhr.  

 

20. 2.  

Památeční oslava smrti Andrease Hofera. 

 



6. 3.  

Dne 6. března došlo k dohodě mezi majiteli skotu ze Skleného a majiteli skotu z horního konce 

Malé Moravy, na oboustrannou podporu při nutné porážce skotu. 

 

Letošní zima byla vcelku mírná, obzvlášť měsíc únor, roztál sníh a 6. března byla školní zahrada 

bez sněhu, což byla skutečná zvláštnost.  

 

Kroniku prohlížel 30. června 1910 Josef Losert, okresní školní inspektor. 

 

30. 6.  

Toho dne byla provedena inspekce zdejší školy školním inspektorem Josefem Losertem. 

 

11. 7.  

Ten den šly děti ke svaté zpovědi a další den obdržely svaté přijímání. 

 

15. 7. 

15. července byl ukončen školní rok 1909-1910. 

 

Během podzimu ukončila firma D. Beer přístavbu továrny na rychtě a má být instalováno dalších 23 

tkalcovských stavů, má se tam tkát i hedvábí. 

 

Vedoucí školy Karl Hauk se zúčastnil 1. srpna až 3. září kurzu dalšího zemědělského vzdělání. 

 

 

Školní rok 1910-1911 

 

Nový školní rok začal v pátek 16. září 1910. Školu navštěvuje 26 chlapců a 25 děvčat, takže 51 dětí, 

a to: 

Nižší skupina:  1. odd.    2 chlapci 2 děvčata   4 děti 

   2. odd.    8 chlapců 4 děvčata 12 dětí 

     10 chlapců 6 děvčat 16 dětí 

 

Vyšší skupina: 1. odd.    6 chlapců   6 děvčat 12 dětí 

   2. odd.  10 chlapců 13 děvčat 23 dětí 

     16 chlapců 19 děvčat 35 dětí 

Na ulehčení školní docházky mají nárok 4 chlapci a 4 děvčata, ale všech 8 dětí navštěvuje školu 

normálně. Předseda místní školní rady je pan Karl Simon, zemědělec č.p. 21. Náboženství vyučuje 

pan farář Johann Petřík z Malé Moravy. Ruční práce se ještě nezavedla. 

 

Dne 4. října byla třídní slavnost k jmeninám císaře, slavily se také přitom 80. narozeniny ze srpna. 

Kvůli špatnému počasí zúčastnil se mše svaté jen učitel a několik starších žáků. 

 

7. a 8. 11. 

Školní děti jdou ke zpovědi a další den obdrží svaté přijímání. 

 



Celý listopad byl studený a koncem měsíce bylo půl metru sněhu. Některým zemědělcům zůstal len 

pod sněhem, například Stöber F., Klav 48, Stöhr M. č. 47, Weiser Al. 27, Stöhr č.p. 9. Ale také 

v okolí, Malá Morava, Červený Potok, Vysoký Potok zůstal len pod sněhem. 1. prosince začalo tání 

a za několik dnů bylo po sněhu.  

 

Kronika prohlížena 8. května 1911. Johann Losert, školní inspektor. 

 

Dne 8. května provedl J. Losert školní inspekci. 

 

Na jaře 1911 se začalo s přestavbou mechanické tkalcovny. Ze stájí mají být 2 tkalcovské sály a ze 

stodoly dělnické byty.  

 

Letošní léto bylo mimořádně suché. Od prostředku května do konce srpna skoro nepršelo. To 

zapříčinilo, že nebyla skoro žádná otava. Žně začaly o 2 týdny dřív než jiné roky. Ve školní zahradě 

se obzvlášť dařilo okurkám a rajčatům. 

Konec školního roku byl 15. července 1911. 

 

Prázdniny 1911 

O těchto prázdninách navštívil vedoucí školy Český Ráj. Navštívil kraj kolem Teplic, také světové 

lázně Karlovy Vary. Pro školní zahradu vedoucí zhotovil betonové schody. Na nákup cementu a 

dovoz písku mu poskytl londýnský lékař dr. Ernst v. Ofenheim, který tu byl 2 dny na návštěvě, 40 

korun. Začátkem září byly ve zdejší továrně zhotoveny 2 tkalcovské sály, jeden v přízemí a jeden 

v 1. poschodí. Továrník p. D. Beer chce postavit tkalcovské stavy na koňský vlas, koupil patent na 

tyto stavy. 4 z těchto stavů již pracují, 50 kusů se ještě během roku mají stavět. Jsou to první 

v Rakousku a nesmí se už jinde postavit. 

 

 

Školní rok 1911-1912 

 

16. září začal nový školní rok. Nově nastoupili do školy 2 chlapci a 3 děvčata. Školu navštěvuje 26 

chlapců a 26 děvčat. 

Nižší skupina:  1. odd.    3 chlapci 3 děvčata   6 dětí 

   2. odd.    8 chlapců 3 děvčata 11 dětí 

     11 chlapců 6 děvčat 17 dětí 

 

Vyšší skupina: 1. odd.     4 chlapci   8 děvčat 12 dětí 

   2. odd.  11 chlapců 12 děvčat 23 dětí 

     15 chlapců 20 děvčat 35 dětí 

Celkem    26 chlapců 26 děvčat 52 dětí 

Ulehčení školní docházky se odmítlo. Ruční práce se také v tomto školním roce nebude učit.  

 

Září 1911 

Nový hostinec se otevřel na pouti, majitelem je pan Franz Neumann. 

 

6. 10. 



Toho dne byl první mráz a zničil všechny květiny na zahradě. 

 

V čase od 9. až 25. října byl ve zdejší továrně vybudován vodovod, nejen pro obytný dům, ale také 

pro dělnický dům a pro dům Franze Göttlichera č.p. 39. Vybudován byl panem Carlem Bezdiczkem 

a firmou Ast a comp. ze Šumperka. 

 

8. a 9. 11. 

Dne 8. listopadu byly školní děti vedeny ke svaté zpovědi a 10. 11. obdržely svaté přijímání. 

 

2. 12. 

Dne 2. prosince byl podle výnosu zemské školní rady zaveden den ochrany dětí. Děti obou skupin 

se shromáždily ve třídě, učitel jim vysvětlil význam tohoto dne. Několik básní a písní se předneslo, 

potom šly děti od domu k domu a vybíraly na dětskou ochranu. Vybraná částka 18 korun a 30 

haléřů byla odeslána na okresní školní radu. 

 

17. 12.  

Na zasedání obecní rady se jednohlasně usneslo nevybírat školní peníze. Má se to zvýšením daně 

nahradit. 

 

1. 4.  

1. dubna proběhla inspekce školy inspektorem panem Johannem Losertem. 

 

13. a 14. 4. 

V sobotu 13. 4. byly starší děti vedeny ke svaté zpovědi na Malou Moravu a další den obdržely 

svaté přijímání.  

 

30. 5.  

30. května proběhla v malomoravském kostele zkouška z náboženství, které se zúčastnila zdejší 

školní mládež. 

 

11. a 12.  

11. července šly děti ke svaté zpovědi a 12. července dostaly svaté přijímání. 

 

14. 7.  

V neděli 14. července byl konec školního roku 1911-1912. 

 

 

Školní rok 1912-1913 

 

Nový školní rok začal v neděli 16. září 1912. Nově nastoupili 2 chlapci a 7 děvčat. Celkem 

navštěvuje školu 27 chlapců a 28 děvčat, tj. 55 školních dětí. 

Nižší skupina:  1. oddělení 2 chlapci 8 děvčat 10 dětí 

   2. oddělení 6 chlapců 4 děvčata 10 dětí 

     8 chlapců       12 děvčat 20 dětí 

Vyšší skupina: 1. oddělení 7 chlapců 6 děvčat 13 dětí 



   2. oddělení    12 chlapců      10 děvčat 22 dětí 

               19 chlapců      16 děvčat 35 dětí 

   celkem           27 chlapců      28 děvčat 55 dětí 

Ruční práce se nevyučuje. Předseda místní školní rady je pan Karl Simon, majitel pozemku č.p. 21. 

Náboženství vyučuje pan Johann Petřík, farář z Malé Moravy.  

 

Dne 26. července shořel obytný dům pana Johanna Katzera na Malé Moravě. Zdejší hasiči se 

zúčastnili hašení, dále hasiči z Malé Moravy, Vysokého Potoka, Podlesí, Vojtíškova a Červeného 

Potoka. 11. září spěchali naši hasiči zase k ohni na Malou Moravu, tentokrát to byla stodola na 

rychtě majitele Moritze Langera. 

Letošní žně trpěly špatným počasím. Narostlo toho dost, ale převážně stále pršelo. Oves už začal 

vyrůstat. Zelenina na školní zahradě byla krásná. Vedoucí školy měl z 21 úlů včel 239 kg medu a 22 

rojů. V okolí si včelaři naříkali na špatný výnos. 

 

23. a 24. 9. 

23. září byly školní děti vedeny ke svaté zpovědi a další den obdržely svaté přijímání. 

 

Obecní zastupitelstvo 7 hlasy z 9 rozhodlo učební pomůcky jako sešity, pera, tužky atd. pro všechny 

žáky z obecních prostředků uhradit. 

 

4. 10.  

4. října byl jako každý rok pro děti volným dnem, ale děti kvůli špatnému počasí nebyly vedeny na 

mši do Malé Moravy. 

U továrny D. Beera byla další přístavba pro 60 tkalcovských stavů šumperským stavitelem H. 

Naderem ukončena. Také byla na podzim postavena strojovna na parní stroj 60 koňských sil. 

27. října byl majitel pozemku Johann Katzer z Malé Moravy pohřben. Všude uznávaný muž měl 

poslední dobou několik osudových ran, nevydržel to nervově a ukončil svůj život. Byl dlouhé roky 

předsedou u Reifeisen kasy a pracoval pro blaho obce. 

 

1. 11.  

Dne 1. listopadu 1912 o půl desáté večer shořela stodola zemědělce Franze Stowitschka 46. 

Pravděpodobně byl oheň založen. Jen velikým úsilím se podařilo hasičům obytný dům zachránit.  

 

10. 11.  

Volba obecního zastupitelstva 

3) Franz Neumann 4 hlasy, Eduard Becker 3 hlasy, Johann Neumann 3 hlasy 

2) Franz Göttlicher 7 hlasů, Josef Bierent, Franz Stöleer 

1) Johann Prause 7 hlasů, Willibald Olbricht 6 hlasů, Johann Becker 6 hlasů 

náhradníci: Paul Weiser 7 hlasů, Franz Stowitschek 4 hlasy. 

Stížnost proti této volbě podal: Alexander Weiser 27, Franz Wagner 34, Josef Weis 10. Stížnost 

předal 13. listopadu Johann Olbricht.  

 

15. 11.  

Vedoucí školy vypověděl čištění a vytápění školy od 1. prosince 1912. Od 1. ledna 1913 také 

obecního zapisovatele. 



 

24. 11. 

Na 24. listopadu vypsané místo školníka se nikdo nehlásil. Na 28. listopadu vypsané místo přišel 

Johann Olbrich 12, Magdalena Wagner 31, Mathilda Bauer a Josef Schremmer. Po přečtení prací, 

které je třeba vykonat, neměl nikdo zájem. Od 1. až 15. 12. vzal místo školníka Josef Schremmer za 

denní mzdu 80 ha a byl vypsáno potřetí místo školníka. 

 

15. 12.  

Při zasedání místního výboru dne 15. prosince byl projednán rozpočet na rok 1913 a zároveň mělo 

být zadáno místo školníka. Obě již jmenované ženy, také Anna Tonn a Schremmer byly přítomny. 

Anna Tonn chtěla jednu korunu za den, levněji ne. Knížecí tajemník hanil průběh jednání a 

pokoušel se s vedoucím školy se domluvit. Vedoucí školy byl ochoten čištění a topení převzít za 

paušální částku 270 K., což nebylo více než dříve. Dřevo a uhlí si sám obstaral. Nikdo to levněji 

dělat nechtěl, tak byla nabídka přijata. 

 

Vánoce 1912 

O vánocích je tak teplé počasí, že včely létají, teploměr ukazuje ve stínu 9
o
R a je bez sněhu. 

 

29. 1.  

Z úřadu z Brna přišel přípis, že stížnost podaná kvůli obecním volbám 13. 11. 1912 je 

bezpředmětná a může se volit starosta obce. 

 

9. 2.  

Starostou byl volen pan Franz Göttlicher č.p. 39 s hlasy, Bierent Josef měl 4 hlasy. 

 

19. 4.  

19. dubna 1913 byla školní slavnost 200 výročí pragmatické sankce. 

 

29. a 30. 3. 

V sobotu 29. března šly školní děti ke svaté zpovědi a další den k přijímání.  

 

3. 6. 

3. června byla letošní zkouška z náboženství v kostele na Malé Moravě.  

 

10. 6. 

V úterý 10. června ukončil svůj život pan Franz Karger oběšením. Ve čtvrtek 12. června byl 

pohřben. 

 

10. 7.  

Ve čtvrtek 10. července byly školní děti vedeny ke svaté zpovědi a v pátek obdržely svaté přijímání. 

 

15. 7.  

V úterý 15. července byl konec školního roku 1912-1913. 

 

17. 8. 



Den před narozeninami jeho majestátu, byla neděle, byla naše vesnice postižena velkou vodou, silně 

pršelo již den předtím. Voda v potoce stále přibývala a přinesla z lesa dřevo, strhla veškeré dřevěné 

mosty. Kamenné mosty sice vydržely, až na jeden, byly ale silně poškozeny. Obytný dům č.p. 11 

(majitel Karolina Starker) byl postižen nejvíc. Kůlna se dřevem a stodola byla úplně stržená, také 2 

stěny z obytného domku. Už nebyl obyvatelný. Velké nebezpečí bylo u domu č.p. 21 Karla Simona, 

č. 61 Johanna Schuberta, č. 4 Alberta Kosche, č. 2 Bierenta Josefa, č. 42 Lindenthala Rudolfa. 

Celková škoda dosáhla 45000 korun. Pan okresní hejtman Franz Karger prohlížel napáchanou 

škodu a zařídil pomocnou akci. Také v Malé Moravě a Velké Moravě byly veliké škody. 

V knížecím lese je škoda nepopsatelná. Nová cesta je na mnoha místech úplně stržená, vytvořily se 

díry, kde by se celé stromy schovaly. Ve vesnici si potok udělal nové koryto. Z obce byla poslaná 

žádost na hrazení bystřin na zemský výbor a na ministerstvo zemědělství. Obec dostala 700 korun. 

Jako podporu přes okresního hejtmana paní Karolina Starker obdržela od knížete Lichtensteina 50 

korun. 

 

 

Školní rok 1913-1914 

 

V úterý 16. září začal školní rok 1913-1914. Nově nastoupila jen 4 děvčata, v tomto školním roce 

navštěvuje školu 49 dětí. 

 

Nižší skupina:  1. oddělení - chlapců 4 děvčata   4 děti 

   2. oddělení 5 chlapců   7 děvčat 12 dětí 

     5 chlapců        11 děvčat 16 dětí 

Vyšší skupina: 1. oddělení    10 chlapců 4 děvčata 14 dětí 

   2. oddělení 9 chlapců 10 děvčat 19 dětí 

     19 chlapců 14 děvčat 33 dětí 

Dítě starosty a tkalcovského mistra navštěvují školu na Malé Moravě. Náboženství vyučuje pan 

farář Johann Petřík z Malé Moravy. Ruční práce se nevyučuje. Předseda školní rady je Karl Simon, 

majitel pozemku č. 21. 

 

4. 10. 

4. října 1913 byly jmeniny jeho majestátu oslaveny běžným způsobem.  

 

16. a 17. 10. 

Ke svaté zpovědi byly děti vedeny 16. října a 17. 10. obdržely svaté přijímání. 

 

Dne 3. listopadu bylo nad naší obcí letadlo viděno se 3 osobami na palubě. Letělo ze severu na jih, 

letělo rychle a přes výšku byli poznat tři pasažéři pruští důstojníci, kteří letěli Strasburg-Berlin-

Vroclav-Vídeň a dobře v Aspennu přistáli. 

 

Dne 9. listopadu koupil dočasný předseda školní rady pan Karl Simon větší zemědělskou usedlost 

v Nových Losinách a jeho usedlost koupil pan Rudolf Weis z č. 5. 

 

16. 11.  



V místní školní radě vzali 1. náhradníka a při volbách předsedy dne 16. listopadu padla volba na 

pana Johanna Neumanna č. 8.  

V místní školní radě jsou: 

Franz Stöhr č. 49 1913-1919 

Josef Stöhr č. 15 1910-1915 

Johann Neumann č. 8 1910-1915 

Johann Prause č. 36 1910-1915 náhradník 

Eduard Becker č. 20 1913-1919 náhradník 

 

Ve středu 19. 11. byl památní den na císařovnu Elisabeth, děti měly školní volno.  

Za 40 korun, co daroval Moravskoslezský horský spolek pro chudé děti, bylo nakoupeno oblečení a 

bylo takto rozděleno: 

chlapci Scholz Oswald, Schremmer Karl, Simon Karl, Tonn Rudolf, Tonn Josef, Bartsch Karl 

každý kalhoty od krejčího na míru šité. Pfeffer Ferdinand klobouk a 3 kapesníky. Winkler Marie 

látku na šaty. Olbrich Gusti a Spiller Marie látku na blůzku, Olbrich Olga a Wunder Anna každá 

šálu a Stöhr Anna 1 pár punčoch a 2 kapesníky. 

 

1914 

Leden byl mimořádně studený, termometr ukázal ráno -17
o
 Celsius. U nádraží v Podlesí bylo 23

o
-

24
o
 minus. Přestože v prosinci 1913 bylo již hodně sněhu, netvořila se tvrdá cesta pro saně, lidé se 

nadřeli při dopravě dřeva na topení. 

25. 1. 

V neděli 25. ledna byla v Hanušovicích výstava lnu, vzorky tam dali Spiller Johann 23, Harbich 

Karolina 44 a Bierent Josef 2. Všichni tři obdrželi ceny. 

Z výnosu I 1914 je ředitel měšťanky z Loučné zase okresním školním inspektorem pro okres 

Šumperk. 

 

27. 4.  

Toho dne se odstěhoval majitel zdejšího mlýna pan Albert Weis se ženou a dětmi Adolfem, 

Albertem a Annou do Jižní Ameriky. Byl se tam na rok předtím podívat do republiky Paraguay 

osady Italia a dostal od tamější vlády 18 ha země přidělen (bezplatně). Cestu mu platila vláda, teď 

se vrátil a přijel pro svou rodinu. Ze školní zahrady si vzal několik malých ovocných stromků a keřů 

bobulovin s sebou.  

 

18. 4. 

V sobotu 18. 4. byly školní děti vedeny do Malé Moravy ke zpovědi a v neděli obdržely svaté 

přijímání.  

 

2. 6.  

Toho dne lehl popelem obytný dům a stodola pana Antona Bergmanna č. 37. Oheň vypukl ve 3 

hodiny ráno, kdy všechno spalo, tak se nic nezachránilo. Ale že byl pojištěn není škoda tak veliká. 

 

16. 6.  

16. června byla zkouška z náboženství v kostele na Malé Moravě. 

 



Kronika zhlédnuta 4. července 1914. Johann Losert, okresní školní inspektor. 

 

Dne 28. června večer v půl jedenácté přišla smutná zpráva o zavraždění Arciherzog a Franz 

Ferdinanda a jeho ženy paní Sophie z Hohenbergu v Sarajevu. V úterý 7. července byla smuteční 

bohoslužba ve farním kostele na Malé Moravě. Zdejší školní děti s vedoucím školy se zúčastnily 

mše svaté.  

Ve čtvrtek 9. června šly zdejší děti ke zpovědi a v pátek dostaly svaté přijímání. 

Ve středu 15. července byl konec školního roku 1913-1914. 

1. října 1914 dostal vedoucí školy povolávací rozkaz, do svého 42 roku musel rok co rok na 

vojenské cvičení. Povolávací rozkaz dostal z důvodu příhody v Srbsku. 

 

 

Školní rok 1914-1915 

 

Nový školní rok začal v sobotu 19. září. Nově nastoupili do školy 2 chlapci a 1 děvče. Celkem 

navštěvuje školu 35 dětí a sice: 

1. oddělení   2 chlapci   2 děvčata   4 děti 

2. oddělení   3 chlapci 12 děvčat 15 dětí 

3. oddělení   7 chlapců   9 děvčat 16 dětí 

  12 chlapců 23 děvčat 35 dětí 

Dítě starosty, tkalcovského mistra a 2 chlapci od pana Winklera navštěvují školu na Malé Moravě. 

Z důvodu povolání vedoucího škola Karla Hauka k vojenské službě byl výnosem okresní školní 

rady č. 1395 učitel Alois Gödet z Temenice od začátku školního roku do Skleného jako učitel 

umístěn. Náboženství vyučuje pan farář Johann Petřík z Malé Moravy. Předseda školní rady je pan 

Johann Neumann č.p. 8. Ruční práce se i tento rok nevyučuje. Ruční práce se i tento rok nevyučuje. 

Protože několik pánů ze školní rady muselo narukovat, je ve školní radě jen Johann Neumann a 

Franz Stöber.  

 

4. 10.  

Dne 4. října se oslavily jmeniny jeho majestátu, padly na neděli. Protože vedoucí školy bydlí na 

Malé Moravě ve škole a musí denně chodit do Skleného, povolila mu okresní školní rada jen 

dopolední vyučování. 

 

29. a 30. 10. 

Ke svaté zpovědi byly děti vedeny ve čtvrtek 29. října a 30. října přijaly svaté přijímání. 

 

Ke sběru různých věcí pro vojáky na frontě byla ustanovená komise z pánů Paula Weisera, Olbricha 

Johanna 12, Olbricha Wilhelma 30, Stöhra Josefa 9 a paní Otílie Frank. Bylo sesbíráno: 25 košil, 43 

spodků, 22 ručníků, 2 deky, 13 obvazových balíčků a 1 pár ponožek. Mimo to bylo ještě 108 korun 

a obec ještě přidala 100 korun. 

19. listopad bylo jako památný den císařovny Elisabeth slaven, děti měly den volna a byly vedeny 

na mši svatou do Malé Moravy.  

30. listopadu bylo ukončeno 1. školní čtvrtletí. 

 

2. 12.  



Na výročí nastoupení vlády císaře byla školní slavnost, děti šly na mši svatou a měly pak školní 

volno. Zároveň byl také 4. den ochrany dětí. Vedoucí školy vysvětlil dětem význam těchto dnů a 

vyzval děti ke sbírání peněz. Přes chudé poměry to vyneslo 5 korun, které byly odeslány na 

zemskou komisi. 

 

4. 12. 

Od 4. prosince se vrátil starý vyučovací plán, protože vedoucí školy získal ubytování ve Skleném.  

 

23. 12.  

Dne 23. prosince začaly vánoční prázdniny, vánoční nadílka pro chudší děti letos nebude. 

 

1915 

14. 1.  

14. ledna onemocněl vedoucí školy a teprve 14. února začalo vyučování. 1 měsíc výuka nebyla.  

 

15. 2.  

15. února se uzavřelo 1. pololetí. Školní zprávy byly 18. února rozdány.  

 

29. 3.  

29. března byla ustanovená žňová komise ve složení: Johann Olbrich předseda, Josef Scholz, 

Alexander Weiser, Franz Wagner a vedoucí školy Alois Gödet jako jednatel.  

 

30. 3.  

Bylo rozhodnuto během osevu plodin uznat starším dětem ulehčení ve školní docházce. 

30. března začaly velikonoční prázdniny a trvali do 8. dubna.  

 

10. a 11. 4. 

Dne 10. a 11. dubna šly děti k velikonoční zpovědi a přijímání.  

 

Johann Losert, okresní školní inspektor. 

 

 

Školní rok 1915-1916 

 

Nový školní rok začal 16. září. Nově nastoupilo 6 chlapců a 6 děvčat. Ve školním roce navštěvuje 

školu 46 dětí a sice: 

Nižší skupina:  1. oddělení 9 chlapců   7 děvčat 16 dětí 

   2. oddělení -  chlapců   7 děvčat   7 dětí 

     9 chlapců 14 děvčat 23 dětí 

Vyšší skupina: 1. oddělení 6 chlapců   7 děvčat 13 dětí 

   2. oddělení 6 chlapců   4 děvčata 10 dětí 

              12 chlapců 11 děvčat 23 dětí 

2 děti starosty a 1 chlapec továrního dělníka Klennera chodí do Malé Moravy. Podle výnosu okresní 

školní rady z 12. 9. 1915 byla učitelka Stephanie Stanzel z Malé Moravy pověřená výukou 

v Skleném a jako vedoucí školy potvrzená. Náboženství vyučuje pan farář Johann Petřík z Malé 



Moravy. Ruční práce se nevyučuje. Předseda školní rady je pan Johann Neumann č. 8, majitel 

pozemku. 

 

4. 10.  

4. října se slavily jmeniny císaře obvyklým způsobem.  

 

říjen 

V říjnu šlo školní děti do Malé Moravy ke svaté zpovědi a další den ke svatému přijímání.  

 

19. 11. 

19. listopadu měly děti školní volno na památku na císařovnu Elisabeth. 

 

2. 12.  

2. prosince se ukončil 1. kvartál a dětem byly rozdány školní zprávy. 2. prosince měly děti volný 

den, výroční den nastoupení vlády císař Franze Josefa I. Vážnost doby nebyl vhodný pro zvláštní 

oslavu. Ten den byl také 4. německý den ochrany dětí. Dětem se vysvětlila důležitost toho dne, 

obzvlášť v těchto těžkých časech, kdy děti ztratily otce, aby lidé darovali na pomoc takto 

postiženým dětem. Výtěžek byl odeslán na zemskou komisi pro ochranu dětí a péče o mládež.  

 

Dne 24. prosince začaly vánoční prázdniny. 

Tak jako v loňském roce, tak i letos nebyla vánoční nadílka.  

 

1916 

17. ledna byla školní inspekce ve zdejší škole okresním inspektorem Johannem Losertem. 

Z důvodu dobytí Montenegru byla malá třídní oslava. Bylo dětem vysvětleno, jak vojáci musí na 

frontě bojovat a jak je potřeba provádět sbírku pro Červený kříž. 

 

13. 3.  

Podle výnosu zemské školní rady z 1. března 1916, podle přípisu z 26. února č. 10604, vedoucí 

školy Karl Hauk byl na neurčitou dobu uvolněn z vojenské služby. Dne 13. března nastoupil zase 

jako učitel ve zdejší škole. Učitelka Stephanie Stanzel byla umístěná v národní škole v Novém 

Malíně. 

 

30. 4.  

30. dubna šly starší děti ke svaté zpovědi a další den ke svatému přijímání. 

 

13. a 14. 7. 

13. července byly školní děti zase vedeny ke svaté zpovědi a 14. července obdržely svaté přijímání. 

15. července byl konec školního roku 1915-1916. Školní návštěva byla slabší kvůli válečným 

okolnostem, děti musely pomáhat na poli. Školní vysvědčení nedopadlo ke spokojenosti učitele. 

 

 

Školní rok 1916-1917 

 



16. září nemohla výuka začít, třída se musela vymalovat a pak se musel provést generální úklid. 

Vlastní vyučování začalo 22. září. Nově nastoupili 2 chlapci a 4 děvčata. Tento školní rok 

navštěvuje školu 52 dětí a sice: 

Nižší skupina:  1. oddělení   4 chlapci   7 děvčat 11 dětí 

   2. oddělení   7 chlapců   6 děvčat 13 dětí 

     11 chlapců 13 děvčat 24 dětí 

Vyšší skupina: 1. oddělení   4 chlapci 11 děvčat 15 dětí 

   2. oddělení   8 chlapců   5 děvčat 13 dětí 

     12 chlapců 16 děvčat 28 dětí 

   Celkem 23 chlapců 29 děvčat 52 dětí 

2 děti starosty Göttlichera č. 39 navštěvují školu v Malé Moravě. Náboženství vyučuju pan farář 

Johann Petřík z Malé Moravy. Ruční práce se nevyučuje. Místo na vojenskou službu 26. 2. 1916 

povolaného předsedy školní rady byl obecním výborem pan Willibald Oldřich určen jako 

prozatímní předseda školní rady. Na vojnu povolán byl také pan Josef Stöhr 15, místo něho byl 

zvolen pan Johann Becker 22. 

 

30. 9.  

Toho dne odpadla výuka ve škole, na úřední příkaz musel vedoucí školy žňovou statistiku připravit.  

 

4. 10.  

Jmeniny jeho majestátu proběhly jako obvykle. 

V době od 4. do 8. října nařízená sbírka školními dětmi vynesla 15 korun 70 h.  

 

23. 10.  

Toho dne nebyla školní výuka, nebylo uhlí. Vedoucí školy to měl včas školní radě nahlášené. 

Dne 1. února se začalo zase vyučovat, uhlí již bylo na topení.  

 

21. 11.  

Císař Franz Josef I. už není. 21. listopadu zemřel císař. Škola truchlila pro svého císaře. Jeho 

nástupcem je synovec Karl I. 

 

Zima 

Letošní zima je úplně abnormální pro zdejší kraj, do konce ledna jen málo sněžilo a je poměrně 

teplo. Koncem ledna začalo mrznout a tuhá zima trvala celý únor. Dřevo se mohlo na saních dovézt 

až začátkem března.  

Od 3. do 7. února byly sepisovány zásoby obilí, mouka, brambory, sena a slámy. 6 vojáků šlo od 

domu k domu. Vedoucí komise byl vedoucí školy Vitus Stanzel, odhadce pan Gottlieb Scholz ze 

Zlatého Potoka. Z obce se zúčastnil: starosta pan Göttlicher, pan Johann Becker č. 22 a Willibald 

Olbricht 38. Sepisování šlo hladce, jen u 2 obyvatelů bylo najito na půdě schované obilí. 

 

Jaké důsledky měla světová válka 1914, 1915, 1916, 1917 na naši vesnici. 

I. Škola: výuka byla ve školním roce 1914/15 po povolání vedoucího na vojnu nahrazená 

učitelem Aloisem Gödlem, který ze začátku na Malé Moravě bydlel. A dále starší děti kvůli 

práci na polích se nemohly vyučování účastnit, protože jejich otcové byly na vojně, byl 

vyučovací čas hodně omezen. V červnu 1915 musel učitel Gödl k vojákům a školní rok byl 



předčasně ukončen. Ve školním roce 1915/16 vyučovala provizorně učitelka Stephanie 

Stanzel z Malé Moravy. Také ona bydlela na Malé Moravě. 10. března 1916 převzal vedení 

školy zase Karl Hauk, výuka byla slabá, protože starší děti chyběly hlavně na jaře a při 

žních, na pomoc při polních pracích museli zůstat doma. Ve školním roce 1916/17 musela 

výuka být ukončena kvůli otopu, nebylo uhlí, takže výuka nebyla od 30. 11. 1916 - 1. 12. 

1917.  

Při žňové komisi nebyl učitel Gödl, ale vedoucí školy Hauk. Také u komise pro mouku a 

chleba nebyl. Starosta Göttlicher a jednatel Olbricht Willibald si u obce udělali písemnou 

práci sami a tak vedoucí školy mohl pomáhat jen rodinám při sepisování žádostí a dopisů 

atd. Nařízené sbírky se prováděly: vlna, bavlněné látky, kovy a podobné, nepřinesly žádaný 

výsledek. Lepší výsledky byly při sběru ostružinových a jahodových listů a kopřiv. 

Vedoucí školy Hauk sloužil tehdy jako XXXX a 2. 8. 1914 dostal povolávací rozkaz, 

narukoval do Šumperka, kde byl instruktorem pro brance a písař. Po přesídlení do 

Olomouce navštívil školu pro účetnictví a složil zkoušku jako poddůstojník účetní a 

pracoval v účetnictví až do 10. 3. 1916, kdy byl z vojny propuštěn. Při svém propuštění 

dostal pochvalu od velitele lodi. 

Žákovská představení se v roce 1914/15 a 1915/16 nekonala. Sbírka pro Červený kříž 1. - 6. 

května vynesla 61 korun. Sbírka konaná 4. až 8. října vynesla 15 K 70 h. 

II. Válka a občané: po vyhlášení mobilizace se množily povolávací rozkazy, mnozí jeli již 1. 

srpna 1914 do Šumperka, nejvíce až 2. srpna ráno. Veliká místnost u nádraží Podlesí - 

Morava byla přeplněná těmi, co z okolních vesnic rukovali. Vlak měl velké zpoždění a 

málem se všichni do vlaku nedostali. Po několikahodinovém zpoždění dojel vlak do 

Šumperka. 

Následující občané, kteří byli v 1. vlně povolávacího rozkazu: 

Becker Eduard z č.p. 20 od podzimu 1914 pohřešovaný 

Christen Anton z č.p. 57  

Hauk Karl z č.p. 25 

Kosch Gustav z č.p. 18 

Langer Rudolf z č.p. 64 zraněn 

Lusc Hermann z č.p. 11 

Neumann Franz z č.p. 6 padl 6. 3. 1916 

Prause Johann z č.p. 36 

Stöhr Johann z č.p. 47 

Stöhr Josef z č.p. 15  zraněn 

Stöhr Josef z č.p. 9 

Schubert Adolf z č.p. 68 padl 28. 8. u Krasníku 

Stöber Albert z č.p. 30 pohřešovaný 

Tonn Rudolf z č.p. 3  zajat 

Tonn Rudolf z č.p. 44  zajat 

Tonn Adolf z č.p. 65  padl 26. 5. 1915 

Weis Josef z č.p. 10  zraněn 

Wolf Anton z č.p. 24 

Weiser Alex z č.p. 26  zraněn 

Wunder Rudolf z č.p. 32 přejet 12. 2. 1915 Zauchtel 

Při odvodu byli prohlášeni za schopné vojenské služby 



10. 7. 1915 a narukoval 27. 11. 1915: 

Schubert Johann 1894 č.p. 68 padl 16. 5. 1916 

Weiser Hugo 1894 č.p. 27  

Bierent Franz 1894 č.p. 19  padl 26. 1. 1916 

Simon Franz 1894 č.p. 62   

Göttlicher Franz 1892 č.p. 32 jako starosta zadržen 

Weis Emil 1892 č.p. 60 

z ročníku 1878-1890 byli odvedeni a rukovali: 

Kosch Albert č.p. 4  15. 1.  jako invalida se vrátil 21. 7. 1916 40% inv. 

Amler Anton č.p. 53  15. 1.   

Rinesch Josef č.p. 69  30. 1. 

Bierent Josef č.p. 2  15. 5.  pohřešovaný 

Weis Anton č.p. 5  15. 2.  v ruském zajetí, červen 1918 se vrátil 

Olbrich Josef č.p. 57  15. 2.   

Harbich Rudolf č.p. 44 15. 1.  vrátil se 30. 1.  

Olbrich Josef   15. 2.  

Stöhr Johann č.p. 16  30. 1.  

Z ročníku 1895 odveden: 

Stöhr Emil č.p. 9  povolán 15. 3.   zraněn 

Simon Josef č.p. 62  povolán 15. 3.  

Harbich Hermann č.p. 44 povolán 15. 3.  

Stöber Franz č.p. 48  povolán 15. 3.   jako neschopný se vracel 21. 9. 1915 

Z ročníku 1896 odveden: 

Scholz Franz č.p. 42  povolán 15. 4.   zajat v Rusku 

Kristen Johann č.p. 36 povolán 15. 4.   padl 22. 9. Chomanovsky 

Schubert Alois č.p. 17 povolán 15. 4.  

Odvod ročníku 1872 - 1877: 

Chrun Nikolaus č.p. 65 povolán 15. 5.  

Ročník 1897: 

Stöhr Alois č.p. 16        padl 13. 2. 1916 Ravaney 

Jako pracovníci v zázemí narukovali: 

Wolf Adolf č.p. 69  povolán 1. 5. 1915 zemřel na choleru 15. 8. 1915 

Simon Josef č.p. 55  povolán 15. 6.  

Další odvod: 

Stöhr Adolf   povolán 21. 7.  

Stöber Franz č.p. 49  povolán 21. 7.  

Scholz Josef   povolán 21. 7.  

Weiser Rudolf č.p. 27 povolán 21. 7.   zemřel v nemocnici v Opavě 

Wolf Franz č.p. 24  povolán 21. 6.   padl 

Stöber Josef č.p. 49  povolán 21. 6.  

U odvodu ročníků 1865 - 1871: 

Weiser Paul č.p. 43  povolán 21. 2. 1916 

Olbrich Johann č.p. 12 povolán 21. 2. 1916 

Kosch Josef   povolán 21. 1. 1916 

Spiller Johann č.p. 20  povolán 21. 1. 1916 



Bierent Engelbert č.p. 19  povolán 21. 1. 1916 

Olbrich Heinnich č.p. 61 povolán 17. 1. 1916 

Olbrich Julius č.p. 45  povolán 17. 1. 1916 

Scholz Franz č.p. 42  povolán 15. 1. 1916 

Wunder Eduard č.p. 28 povolán 21. 1. 1916 

Neumann Johann č.p. 8 povolán 21. 1. 1916 

Christan Valentin č.p. 7 povolán 21. 1. 1916 

Stöhr Josef č.p. 16  povolán 17. 1. 1916 

Při odvodu 15. 10. 1915 ročníků 1872 - 1877: 

Schremmer Josef č.p. 52 

Schembera Franz č.p. 69 

Weis Josef č.p. 60 

Při odvodu 12. 7. 1916 ročník 1898: 

Klar Adolf č.p. 48   povolán 2. 10. 1916 

Stöhr Albert č.p. 9  povolán 10. 9. 1916 

Karger Franz č.p. 33  povolán  

Harbich Rudolf č.p. 44 povolán 10. 9. 1916 

Olbrich Anton 1878  povolán 2. 10. 1916 

Odvod 8. února 1917 ročník 1899: 

Harbich Johann č.p. 44 povolán 

Olbrich Heinrich č.p. 61 povolán 10. 3. 1917 

Weiser Johann č.p. 27 povolán  

Tonn Eduard č.p. 69  povolán 10. 3. 1917 

Odvod 10. března 1917: 

Weis Josef č.p. 60 1874 

Weis Rudolf č.p. 21 1883 

Stöhr Alois č.p. 47 

Klemm Alois č.p. 69 

V obci Sklené byli také uprchlíci ubytováni, 2 rodiny, celkem 11 osob z Kanvanaro okres 

Pola. Bydleli v továrním domě č. 69 od 18. června až do 10. října 1915. Převážná většina 

obyvatel sledovala dění na frontě, nemohli tomu věřit, že padla pevnost Přemysl. Velká byla 

ale radost, po průlomu u Gorlie, jak zase osvobodili Přemysl a Lemberg. Následující vojáci 

dostali vyznamenání: Tonn Rudolf stříbrnou medaili za statečnost v bojích o vánocích 1914. 

Kristen Anton č. 56 bronzovou a stříbrnou medaili za statečnost.  

Oběti světové války z naší vesnice jsou:  

Schubert Adolf padl 28. 8. 1914 u Krasníka  

Wunder Rudolf 12. 2. 1915 přejet na stráži v Zaucht 

Tonn Adolf č. 65 padl 26. 5. 1915 

Schubert Johann č. 68 (1894) padl 16. 5. 1916 

Kristen Johann č. 36 padl 22. 9. 1915 u Chromanovsky 

Wolf Adolf č. 69 zemřel 15. 8. 1915 Ranziano (Krain) cholera 

Bierent Franz č. 19 padl 26. 1. 1916 u Grybowa Galicie 

Stöhr Alois č. 16 padl 13. 2. 1916 východní Baraney 

Neumann Franz č. 6 padl 4. 3. 1916 jižní Škerbína 

Weiser Rudolf č. 27 zemřel 21. 6. 1916 v nemocnici v Opavě 



Wolf Franz č. 24 padl 1916 

Zdravotní poměry v obci přes válečné roky 1914, 1915, 1916 byly dobré. Infekční nemoci 

v té době nebyly, očkování se neprovedlo. 

 

Shlédnuto 12. 5. 1917, Josef Losert, okresní inspektor 

III. Válečná péče ve Skleném: v listopadu 1914 byla sbírka a do Šumperku odevzdány byly 

košile a jiné spodní oblečení, polštáře a 108 korun z obecního výboru. Sbírka na Červený 

kříž 1. - 6. 5. 1916 vyneslo 61 korun, obětní dny 4. - 8. 10. 1916 vynesly 15 K. 70 h. 

Ostružinové a jahodové listy byly dětmi sbírány, nasušeno 19 kg odevzdáno. Také kopřivy, 

kosti a starý papír bylo sbírané. Pro Červený kříž se vybralo v roce 1914/15 4 K. 26 h., ve 

školním roce 1915/16 68 K. 90 h. a ve školním roce 1916/17 33 K. 88 h. 

IV. Hospodářské poměry za války: pracovní poměry v zemědělství byly za války horší, přesto 

byla všechna pole obdělaná, žňové výsledky byly za první 2 válečné roky dobré. 1916 byla 

neúroda v obilovinách ve zdejším kraji. 

Firma D. Beer musela na jaře pro nedostatek materiálu výrobu zastavit.  

Dodávka potravin byla ve zdejší obci velmi špatná, komise pro chléb a mouku byla 

sestavena z výrobců, kteří neměli porozumění pro zdejší obyvatele. V roce 1916 byli pod 

tlakem občanů také do komise voleni komunisté. V tom roce byly také vydány lístky na 

chléb a mouku, na 1 osobu na 14 dní byl příděl 2,8 kg chleba nebo 3,5 kg mouky. Těžce 

pracující měli přídavné lístky na 1,4 kg. Také cukr byl na lístky, začátkem 1 kg, později ¾ 

kg a od 1. 1. 1919 1¼ kg na hlavu a měsíc. Taktéž mýdlo, káva a máslo byly na lístky. 

Lístky sice byly, ale jak dne 1. 10. 1916 pan Willibald Olbricht svůj obchod se smíšeným 

zbožím zavřel, založili místní obyvatelé konzumní společnost přes jednu šumperskou 

společnost. Politováníhodné bylo, že místní obecní zastupitelstvo, které mělo jen několik 

členů, nebylo pro.  

Ceny potravin z roku 1916: 

1 kg pšeničné mouky 65 h později 88 h 

1 kg žitné mouky 48 h 

1 kg pšeničné krupice 88 h 

1 kg másla 6 K 80 h 

1 kg vepřového masa 8 K a více 

1 kg cukru 1,14 K 

1 kg hovězího masa 6 K 80 h 

1 kg slaniny 10-12 K 

1 l mléka 26 h 

1 vejce 18 h 

 

12. 5. 1917 

12. května byla inspekce školy provedená okresním inspektorem J. Losertem. 

 

Dne 10. a 11. července šli starší žáci ke svaté zpovědi a další den ke svatému přijímání. 

V sobotu 15. července byl školní rok 1916/1917 ukončen. 

Koncem června a začátkem července sepisoval vedoucí školy osevní plochy a vzal to s sebou do 

Malé Moravy, kde zastával od 15. 5. místo jednatele. 

 



 

Školní rok 1917-1918 

 

Ve čtvrtek dne 16. září začal školní rok 1917/18. Nově nastoupili 4 chlapci a 7 děvčat. V tomto 

školním roce navštěvuje školu 20 chlapců a 34 děvčat, to je 54 dětí.  

Nižší skupina:  1. oddělení    4 chlapci   7 děvčat 11 dětí 

   2. oddělení   8 chlapců 11 děvčat 19 dětí 

     12 chlapců 18 děvčat 30 dětí 

Vyšší skupina:  1. oddělení    2 chlapci   6 děvčat   8 dětí 

   2. oddělení   6 chlapců 10 děvčat 16 dětí 

       8 chlapců 16 děvčat 24 dětí 

3 děti starosty navštěvují školu na Malé Moravě. Náboženství vyučuje pan farář Johann Petřík 

z Malé Moravy. Ruční práce se nevyučuje. 

 

15. 10.  

Dne 15. října byl vedoucí školy na úředním dni ve Starém Městě kvůli válečné půjčce. 

 

25. a 26. 10. 

25. října byly školní děti vedeny ke svaté zpovědi a 26. 10. ke svatému přijímání. 

 

4. 11.  

4. listopadu byla třídní slavnost ke jmeninám jeho majestátu císaře a zároveň se oslavilo dobytí 

Görzu. 

 

V listopadu a prosinci byl soupis obilí, mouky, brambor a krmiva. Vedoucí školy byl určen 

komisařem pro obce Velká Morava, Malá Morava, Pusté Žibřidovice, Sklené a Potůčník v době od 

21. listopadu do 6. ledna 1918. V té době vypadla výuka na škole ve Skleném. 

 

20. 1.  

Od 20. ledna do 17. února nebyla výuka ve škole kvůli nedostatku topiva.  

 

V čase od 6. až 10. února byl revizní soupis zásob, vedoucí školy byl určen komisařem pro obec 

Hynčice. 

 

4. 4.  

Dne 4. dubna byla další rekvizice kovů a vedoucí školy byl určen jako předseda komise na Malé 

Moravě.  

26., 27. a 28. byl určen na odběr zásob obilí pro výrobce pro dobu od 1. června do 15. července. 

Vedoucí školy byl zase určen pro obec Hynčice. Množství na osobu je toho času 300 gr. pro těžce 

pracující, pro lehce pracující 225 gr. Konsumenti obdrží na 14 dní 2,3 kg chleba nebo 3,7 kg 

mouky. V době od 5. května až do 19. června 1918 byl soupis osevní plochy v každé obci. V naší 

obci to sepisoval vedoucí školy Johann Dopita ze Šléglova. Vedoucí školy Hauk byl určen pro 

Malou Moravu. Stanovení ploch se děje na základě údajů výroben, s ohlédnutím na pozemek, 

parcelu a podle skicu berního úřadu. 

 



20. 6.  

Dne 20. června byla letošní visita farního kostela na Malé Moravě a byly děti vedeny na Malou 

Moravu ke zkouškám z náboženství. 

 

1. a 2. 7. 

V těchto dnech byl vedoucí školy určen za vedoucího komise na rekvizice obilí v obcích Kunčice, 

Chrastice a Hynčice. 

 

15. července byl ukončen školní rok 1917/18. 

 

 

Školní rok 1918-1919 

 

Dne 16. září začal nový školní rok. Školu navštěvuje 20 chlapců a 39 děvčat, dohromady 61 dětí a 

jsou rozděleny takto: 

Nižší skupina:  1. oddělení    4 chlapci   5 děvčat   9 dětí 

   2. oddělení    8 chlapců 11 děvčat 19 dětí 

     12 chlapců 16 děvčat 28 dětí 

 Vyšší skupina: 1. oddělení   7 chlapců   7 děvčat 14 dětí 

   2. oddělení   3 chlapci 16 děvčat 19 dětí 

     10 chlapců 23 děvčat 33 dětí 

   Celkem: 22 chlapců 39 děvčat 61 dětí 

Předseda školní rady je pan Neumann Johann č.p. 8. Náboženství vyučuje pan farář Johann Petřík 

z Malé Moravy. Ruční práce se nevyučuje. Pro šumperský okres je školním inspektorem Josef 

Losert, který po operaci žaludku je zase schopen tuto činnost vykonávat.  

 

10. a 11. 10. 

Ve čtvrtek dne 10. října byly školní děti vedeny ke svaté zpovědi do Malé Moravy a 11. října 

obdržely svaté přijímání. 

 

Od 17. až do 27. října 1918 byla škola kvůli epidemii chřipky uzavřena. 30. října 1918 byl pohřeb 

školního inspektora J. Loserta, kterého se také účastnil vedoucí školy. Inspektorem byl  

určen c. rada J. Körger.  

 

Válka najednou skončila, ale tak, jak si to nikdo nepředstavoval. Vojáci se vrací domů. Vláda už 

neexistuje. Rakousko-Uhersko se rozpadá. My už nemáme císaře. Češi, Poláci, Jihoslováci a 

Maďaři jsou samostatné státy. Němci Severní Moravy patří k provincii Sudeti. Pro okres Šumperk 

byla volená Německá národní rada. Okresní hospodářský úřad a další úřady spadají pod ni. Byla 

postavená národní obrana. V každé obci je zvolena obecní hospodářská rada. Za výrobce pan 

Johann Olbrich č. 12, Josef Weis č. 11, Gustav Kosch a Alois Wiser č. 26. Za konsumenty pan 

Julius Olbrich č. 45, Josef Weis č. 60, Franz Scholz č. 42, Alois Klenner č. 69. Vedoucí školy zřekl 

se volby, protože je moc zatížen s jednatelstvím na Malé Moravě, ale slíbil, že písemné práce 

vykoná bezúplatně. Češi visitují na nádražích v Bludově a Bohdíkově všechny cestující a zabavují 

potraviny. Nyní se to stává také v Hanušovicích od německé národní obrany. Mouka, cukr, petrolej 

se musí vozit ze Šumperka přes Kopřivnou, Hanušovice, což je obtížné a drahé. Dnes v neděli 10. 



12. obsadili Češi Šumperk, Králíky a Hanušovice. Stalo se to bez prolití krve, že se Němci xxxx 

xxx, ale za protest městské rady pana Kargera a dvou komisařů dr Kubína a Heinke. Vedení 

politického okresu převzal dr. Dostal a dr. Julius Makovitz. Okresní hospodářský úřad řídil na 

začátku národní komisař Pospíšil z Bludova, teď dr. Langer. Tím jsme se dostali pod českou vládu. 

Německé názvy stanic se přemalují. 

 

10. až 23. 12. 

Od 10. až do 23. 12. je výuka zastavená, protože vedoucí školy musí jako komisař provést soupis 

zásob v obci Malá Morava. Zemědělcům zůstává na hlavu a měsíc jako těžce pracujícím (přes 15 

roků starší) 11 kg a ostatním 9 kg obilí na chléb, zbytek se musí odevzdat. Od půlky prosince 

dostávají konsumenti (zemědělci ne) a 14 dní místo nynějších 2,3 kg zase 2,8 kg mouky, 

samozřejmě to nestačí, hlavně proto, že byla neúroda brambor, často se urodilo ještě jednou tolik. 

Ceny potravin stoupají stále, 1 kg cukru 2 K 94 h, 1 vajíčko 50 h, 1 kg másla 13 k 60 h. Na černém 

trhu stojí kilogram másla až 60 K a kdo na to má, zaplatí tu cenu. Zemědělci dostali na podzim za 

100 kg žita 80 K a nyní 60 K, oves a ječmen nyní za 50 K, brambory 100 kg za 28 K. Sádlo se 

dostává na lístek 3 dkg na osobu a týden, s takovým množstvím není možné vystačit. Vedoucí školy 

chce pořídit místo kozy krávu. Kráva ale stojí 1500-2000 K, koza 200 K, kůň 8-12000 K, sele 4 

týdny staré 560-600 K, 100 kg sena 28 K, 100 kg slámy 12 K, 1 kg hovězího masa 8-10 K, 1 kg 

vepřového masa 30 K a více. 

 

7. 1.  

Vánoční prázdniny trvaly podle okresní školní rady do 7. ledna 1919. 19. 12. 1918 měla být oslava 

Masaryka ve zdejší škole, výnos přišel až 24. 12., takže dětem byl vysvětlen význam toho dne až po 

začátku vyučování.  

Po výnosu okresní školní rady se zastaví užívání starých vysvědčení a musí se používat nové 

výtisky. Od 26. ledna do 2. února byl vedoucí školy určen jako komisař při soupisu zásob v obcích 

Vysoké Žibřidovice, Chrastice, Hynčice a Habartice, proto odpadla výuka na škole.  Měsíc leden 

byl obnormálně teplý, sníh roztál, školní zahrada je úplně bez sněhu. Termometr ukazuje 10
o
R ve 

stínu. Včely mají prolet jako v létě, noci jsou bez mrazu. Teprve v únoru začalo sněžit a nastoupily 

mrazy.  

 

27. s 28. 2.  

27., 28. února a 1. března se musí nechat orazítkovat válečné půjčky na sběrném úřadě ve Starém 

Městě. Tento výnos se sem dostal 28. 2. Vyvolalo to veliký nepokoj mezi lidmi, neorazítkované 

papíry by ztratily jejich platnost. 

 

5. a 6. 3.  

Dne 5. a 6. března byly peníze razítkovány. Tak se stalo v Hanušovicích ve škole, kde přijala 

komise peníze, půlka se zadržela a druhá půlka byla orazítkována následovně: na 10korunovou 

bankovku přišlo 10haléřové razítko, na 20 K. 20 haléřů, na 50 K. 50 haléřů a na 100korunu přišlo 

razítko 1 koruna. V obci Sklené bylo 70000 korun a v obci Malá Morava více než 140000 korun 

předloženo k razítkování. Kvůli zadržení půlky peněz byli lidé rozhořčení. Částka pod 250 korun 

byla po nějakém čase vrácena, vyšší obnosy byly považovány za státní půjčku.  

 

4. - 6. 3. 



V době od 4. do 6. března byla v obci Sklené rekvizice obilí a brambor. Vedoucí komise byl 

Richard Berg z Rabenova a 3 vojáci a četníci. S výnosem okresní školní rady v Šumperku byly 

školní slavnosti 4. listopadu, 27. dubna a 9. května zrušeny. Za to byly nově nařízeny 28. října den 

svobody, 28. březen (Komenský) a 6. červenec (Hus). 

 

19. 4.  

Od 19. do 24. dubna byla další rekvizice obilí, vedoucí komise byl Gieler se 4 vojáky a 1 četníkem. 

Zemědělcům byla kvóta na hlavu 10 kg na 1 měsíc za dobu od 15. 7. - 15. 8. zrušena.  

1. 5.  

Z výnosu okresní školní rady v Šumperku č. 901 z 30. 4. 1919 je 1. květen jako národní svátek 

určen a je nařízeno vyvěšení státní vlajky na budově školy. Vlajky vyvěšeny nemohly být, za prvé 

nebyly a za druhé bylo obyvatelstvo rozhořčeno.  

Počasí v dubnu bylo nestálé, déšť a sníh se střídali, takže nebylo 5. května nic zaseto. 

 

11. 5.  

Dne 11. května 1919 byla postavená kandidátní listina pro obecní volby dne 15. června 1919. Obec 

Sklené má podle československého obecního řádu mít 167 voličů. Každý volič odevzdal 1 list s 12 

jmény. Po počítání hlasů dostali tito pánové hlasy: 

pan Willibald Olbricht se 100 hlasy  pan Johann Becker se 71 hlasy 

pan Anton Weis s 87 hlasy   pan Gustav Kosch se 70 hlasy 

pan Johann Neumann s 83 hlasy  pan Josef Weis č. 10 se 68 hlasy 

pan Anton Wolf se 75 hlasy    pan Josef Stöhr č. 15 s 67 hlasy 

pan Rudolf Weis se 72 hlasy   pan Johann Prause s 66 hlasy 

pan Olbricht Wilhelm se 64 hlasy  pan Kosch Josef s 61 hlasy 

 

8. 5.  

Dne 8. května byly všechny spořitelní knížky ve Starém Městě orazítkovány. Současně bylo 50% 

vkladu blokováno.  

 

12. 5.  

12. května 1919 o ½ 11 dopoledne bylo spatřeno letadlo, směr letu ze západu na východ, hodně 

vysoký a rychlí let.  

Na slavnostním zasedání okresního spolku dne 14. 5. v 13.30 hodin v Šumperku k 50. výročí 

zákonu o národních školách se také účastnil vedoucí školy. 

 

Kronika prohlížena 23. května 1919, Johann Körger, okresní školní inspektor.  

 

23. 5.  

Visita zdejší školy byla 23. května 1919 okresním školním inspektorem Johannem Körgerem. 

 

11. 6.  

Toho dne byla visita farního kostela na Malé Moravě a zároveň byla zkouška z náboženství. 

 

21. a 22. 6  

V sobotu dne 21. června šly děti ke svaté zpovědi a v neděli 22. června ke svatému přijímání. 



 

25. 6.  

Dne 25. června přijaly školní děti v Hanušovicích svátost biřmování.  

Letošní rok byl ukončen 28. června na rozhodnutí okresní školní rady.  

 

 

 

 

Školní rok 1919-1920 

 

16. září začal nový školní rok, měl sice začít 1. září, ale v poslední chvíli byl začátek školního roku 

posunut na 16. září. Zdejší školu navštěvuje 22 chlapců a 41 děvčat. Nově nastoupil 1 chlapec a 5 

děvčat.  

Nižší skupina:  1. oddělení    2 chlapci   7 děvčat   9 dětí 

   2. oddělení   7 chlapců 10 děvčat 17 dětí 

       9 chlapců 17 děvčat 26 dětí 

Vyšší skupina: 1. oddělení   9 chlapců 11 děvčat 20 dětí 

   2. oddělení   4 chlapci 13 děvčat 17 dětí 

     13 chlapců 24 děvčat 37 dětí 

Předseda školní rady je pan Johann Neumann č.p. 8. Náboženství vyučuje pan farář Johann Petřík 

z Malé Moravy. Ruční práce nebyla zavedená.  

 

6. 10.  

Podle výnosu Moravské zemské školní rady č. 10423 z 26. září bude vedoucí školy Karl Hauk jako 

vedoucí školy na Malou Moravu umístěn a jako nástupce pan Franz Fischer z Vysokých Žibřidovic 

vedoucím školy jmenován. S přestěhováním vedoucího školy Karla Hauka ztrácí obec muže, který 

téměř 16 roků pro blaho obce pracoval. Zvláštní zásluhu má na zřízení školní zahrady, o kterou se 

vzorně staral. Pod ním byl zaveden školní vodovod a také výroba cementového vodního bazénu. 

Jako chovatel včel byl vyhlášen v okolí.  

 

1. 11.  

Podle výnosu okresní školní rady z 27. října 1920 č. 2174 byl od 1. listopadu vedoucím školy Franz 

Fischer z Vysokých Žibřidovic. Franz Fischer se narodil 2. prosince 1889 v Bouzově, navštěvoval 

učitelský ústav v Olomouci a byl v červenci 1908 promován jako učitel. Začal jako pomocný učitel 

na národní škole v Rudě 1908/09. Se začátkem školního roku 1809/10 přišel do Vysokých 

Žibřidovic, kde dostal vysvědčení na učitele a samostatnost dostal v květnu 1911. 

 

15. 11.  

Razítkované 100korunové bankovky byly staženy z oběhu a mohou být vyměněny do konce 

prosince jen u banky v Praze.  

 

Zima 1919/20 

Zima začala brzy, od 1. listopadu byla zima, sněžení a tání se střídalo. Mnohé polní plodiny se 

nestačily schovat, zvláště brambory, řepy, len a oves se nestačili sklidit. Zimní hrušky nedozrály a 

mráz je zničil. Listy zůstaly hodně na stromech a jednoroční výhonky zmrzly. 



 

Únor 1920 

Bývalý vedoucí školy Karl Hauk byl jmenován řídícím učitelem na Malé Moravě.  

 

7. 3. 

Toho dne byla slavnost k 70. narozeninám pana prezidenta Masaryka, k tomu byla využita poslední 

vyučovací hodina. Dětem byla vysvětlena důležitost dne a životní průběh prezidenta.  

 

Březen 1920 

V březnu 1920 byla vypsána státní prémiová půjčka, učitelé měli za úkol ji propagovat. To ale bylo 

bez úspěchu. Obce byly silně přetížené kvůli stavbě silnice Sklené - Vojtíškov a dokud by válečné 

půjčky stát nenakoupil. Takové stanovisko měli také občané.  

 

Jaro 1920 

Teplé slunečné dny provokovaly blížící se jaro, sníh rychle roztál a koncem března se mohlo začít 

s polními pracemi, skoro o měsíc dříve než normálně. Též v dubnu bylo teplo, teprve „ledoví muži“ 

přinesli mrazy.  

 

15. 3.  

15. března se postavily ve zdejší továrně 4 tkací stavy. Ze začátku pracovaly 4 později 7 stavů. 

Vyrobeno na nich bylo plátno.  

 

18. 4.  

Toho dne byla volba do poslaneckého domu (volební kraj Olomouc). Ve volební komisi byli pan 

Johann Olbrich č. 12 jako předseda, Heinrich Olbrich jako zástupce předsedy, slečna Marie Weiser 

č.p. 27 a Adolf Stöhr jako členi. Jednatel byl pan Willibald Olbrich. Učitel Franz Fischer byl 

dohlížecím orgánem. Podle obecním úřadem sestavené volební listiny se mohlo volby účastnit 74 

voličů mužského a 90 voličů ženského pohlaví. Celkem 164 voličů. Z toho volilo jen 71 mužského 

a 87 ženského pohlaví (158 hlasů), hlasy se rozdělily takto: 

pro kandidáty č. 12  Svaz zemědělců      87 hlasů 

pro kandidáty č. 6  Německá sociální demokratická dělnická strana  53 hlasů 

pro kandidáty č. 10 Německý vol. spolek      10 hlasů 

pro kandidáty č. 9  Křesťanská demokratická strana      7 hlasů 

pro kandidáty č. 5  Čsl. živnost. obchod. strana      1 hlas 

 

25. 4.  

Pod tou samou komisí proběhly volby do senátu od 8 do 10 hodin 25. 4. 1920. Voleb se mohli 

zúčastnit voliči starší 26 let.  

Podle volební listiny bylo:   z toho volilo: 

  67 voličů mužského pohlaví  66 voličů mužského pohlaví 

  83 voličů ženského pohlaví   78 voličů ženského pohlaví  

150 voličů              144 hlasy 

Odevzdané hlasy se rozdělily na tyto kandidátní listiny: 

Kandidátní listina č. 10  Svaz zemědělců   64 hlasů 

Kandidátní listina č. 2  Něm. soc. dem. dělnická strana  58 hlasů 



Kandidátní listina č. 4  Něm. vol. společnost    15 hlasů 

Kandidátní listina č. 7  Křesť. soc. nar. strana     7 hlasů 

 

Květen 1920 

Pro Masarykovu ligu v Praze k boji proti tuberkulóze byly od školní rady 4 koruny darovány a 

odeslány. 

 

27. 5. 1920 

Ze státního školního nakladatelství v Praze objednaný obraz presidenta Masaryka byl poslán, cena 6 

kr. balení a poštovné 5 kr. 

 

26. 6.  

Toho dne složili sliby učitelé soudního okresu Staré Město v tělocvičně měšťanky ve Starém Městě. 

Přísahu převzal okresní hejtman dr. Makovic.  

 

20. 7.  

Místo vedoucího na škole ve Skleném bylo vypsáno v úředním listě č. 6 z července 1920 a 

prozatímní vedoucí Franz Fischer podal žádost na toto místo na okresní školní radu.  

 

22. 8. 

Na základě okresní školní rady poslané psaní z 25. května 1920 č. 681 byla provedená sbírka pro 

sibiřské válečné zajatce. Výtěžek 14 K. odeslán do Brna.  

 

30. 6.  

Ve smyslu výnosu okresní školní rady z 11. května 1920 č. 783 byl školní rok 1919/20 ukončen dne 

30. června 1920 a bylo školním dětem rozdáno vysvědčení. 

 

13. 7. 

13. července zemřela paní Hördler Ludmilla ve věku 99 roků a 10 měsíců, skoro sto roků, málokdo 

se toho věku dožije. 

 

 

Školní rok 1920-1921 

 

Ministerstvo školství výnosem z 14. 12. 1919 č. 17205 o trvání školního roku a prázdnin platné pro 

celý stát. Začátek školního roku pro národní školy a měšťanky je stanoven na 1. září a konec 

školního roku na 28. červen, toho dne budou rozdána vysvědčení. Hlavní prázdniny jsou stanovené 

od 29. června do 31. srpna. V průběhu školního roku jsou tyto volné dny: 28. říjen a 1. květen, 2. 

listopad, je-li 4. listopad v neděli, je také 3. listopadu volno. Vánoční prázdniny jsou od 23. 12. 

(včetně) až do 6. ledna. Padne-li 21. prosinec na neděli, tak začínají prázdniny tento den. Je-li 6. 

leden pátek, tak končí vánoční prázdniny až 8. ledna. Velikonoční prázdniny trvají od květné neděle 

až do středy po velikonocích.  

Školní rok 1920-1921 začal 1. září. Školu navštěvuje 27 chlapců a 38 děvčat, celkem 65 dětí, 

rozděleny jsou následovně: 

Nižší skupina:  1. oddělení   8 chlapců   5 děvčat 13 dětí 



   2. oddělení   6 chlapců   9 děvčat 15 dětí 

     14 chlapců 14 děvčat 28 dětí 

Vyšší skupina: 1. oddělení   8 chlapců 12 děvčat 20 dětí 

   2. oddělení    5 chlapců 12 děvčat 17 dětí 

     13 chlapců 24 děvčat  37 dětí 

Nově nastoupilo 7 chlapců a 3 děvčata, celkem 10 žáků. 1 chlapec (Schubert Franz) se o 

prázdninách přistěhoval z Nové Vsi. Předseda školní rady je pan Johann Neumann č.p. 8. 

Náboženství vyučuje pan farář Johann Petřík z Malé Moravy. Okresní školní inspektor je pan Hugo 

Langer, ředitel měšťanky v Šumperku. Ruční práce nebyla zavedená. Vedoucí školy je pan Franz 

Fischer.  

 

28. 10.  

Tento den je státním svátkem, založení Československé republiky, při oslavě je dětem vysvětlen 

význam toho dne a zároveň je to den ochrany dětí. Pro ochranu dětí byla provedena sbírka, která 

vynesla 20 korun. Tento obnos byl odeslán zemské komisi pro ochranu dětí v Brně.  

 

1. 11. 

Americká pomoc dětem byla ukončena, začala 20. listopadu 1919 a potraviny určené pro Sklené se 

dovezly z Podlesí, byly převzaty tyto dodávky: 

5. 11. 1919 - 7 kg slaniny, 2 kg rýže, 2 kg fazolí, 8 kg mouky, 28 plechovek kondenzovaného 

mléka, 18 konz. kyšky, 9 porcí (2,78 kg) kakaa 

20. 12. 1919 - 8 kg sádla, 2 kg rýže, 2 kg fazole, 8 kg mouky, 38 plechovek kondenzovaného mléka, 

16 konz. kyšky, 9 porcí kakaa 

26. 1. 1920 - 7 kg sádla, 9 kg rýže, 9 kg fazolí, 16 kg mouky, 38 plechovek kondenzovaného mléka, 

23 konz. kyšky, 9 porcí kakaa 

14. 3. 1920 - 3 kg cukru, 6,9 kg sádla, 3,10 kg rýže, 5,20 kg fazolí, 11,45 kg mouky, 34 plechovek 

kondenzovaného mléka, 20 konz. kyšky, 3,15 kg kakaa 

21. 4. 1920 - 1,40 kg cukru, 5,60 kg sádla, 3,20 kg rýže, 7 kg fazolí, 2 kg mouky, 22 plechovek 

kondenzovaného mléka, 16 konz. kyšky, 1,80 kg kakaa. 

V komisi péče o mládež byly tyto osoby: předseda pan farář Johann Petřík, jednatel vedoucí školy 

pan Karl Hauk, později F. Fischer, pokladník pan Josef Kosch, skladník pan Johann Olbrich č. 12. 

Podělení byli na 9 dětí do 6 let a 20 dětí od 6 do 14 let.  

4. 11.  

Prozatímní vedoucí školy Franz Fischer byl dekretem z okresní školní rady k definitivnímu vedení 

školy ve Skleném jmenován.  

 

10. 11.  

Okresní komise pro péči o mládež v Šumperku dala k rozdělení pro potřeby dětí toto oblečení: 3 ks 

dětského pláště, 3 páry dětské obuvi, 3 páry punčoch. To bylo rozděleno na tyto žáky: Stöhr Adolf, 

Amler Otto, Tonn Olga každý 1 plášť. Schremmer Anna č. 68, Wolf Anna č. 69, Simon Franz č. 62 

dostali po 1 páru obuvi. Kristen Gustav č. 58, Olbrich Stephanie č. 57, Scholz Hubert č. 42 po 1 

páru punčoch.  

 

15. 11.  



K 250tému dnu úmrtí Jana Komenského byla třídní slavnost a byl vysvětlen význam tohoto muže 

pro národ jako národního učitele. Děti měly volno. 

 

16. 11.  

Sněhová vánice. 

 

Skrz světovou válku nastala bída a nouze. Aby se dětem střední Evropy pomohlo, byla v Americe 

odstartovaná pomocná akce pro děti, zdarma přišla potravinová pomoc, kterou Československá 

péče o mládež v Praze převzala a rozdělila. Ve městech byly postaveny kuchyně, kde podvyživené 

děti dostaly polévku a kakao. Dodávky byly měsíční a sice: mouka, kondenzované mléko sladké a 

kyselé, sádlo, fazole rýže, kakao. Ve Skleném se začalo 20. listopadu 1919 a přišlo 5 dodávek. 

Léto bylo chladné, obzvlášť srpen byl deštivý a chladný, pro žně to nebylo vůbec příznivé. 

Obzvlášť oves ležel dlouho venku a začal klíčit. Brambory dostaly plíseň. Ale len byl moc pěkný. 

Na chladné léto přišel prostředkem září pěkný podzim a trval až do listopadu. V prosinci se střídalo 

sněžení a tání. Také leden byl mírný. Sníh nezůstal ležet a vypadalo to jako předjaří. Lidé nedostali 

z lesa dřevo domů. Teprve prostředkem února začalo sněžit, tak se vrhli lidé na dovoz dřeva na 

saních z lesa.  

 

31. 12.  

V ten den byla místní školní rada rozpuštěna a na základě vládního výnosu z 6. listopadu 1920 nově 

ustanovena a tvořila se: 

1) z předsedy 

2) ze zástupce školy 

3) ze zástupce obce 

Na základě toho zákona byly také rozpuštěny okresní školní rady a místo nich budou okresní školní 

výbory.  

 

1921 

14. 1.  

14. ledna byla volba místní školní rady, voleni byli: Neumann Johann č.p. 8, Prause Johann č. 36. 

Náhradníci: Kosch Gustav č. 18, Weiss Anton č. 5, Weiss Rudolf č. 21. Jako zástupce školy je 

vedoucí školy Franz Fischer. Po zveřejnění v moravském školním věstníku bude tento list zastaven 

a místo toho přijde věstník ministerstva pro školy. Tento časopis přijde 1. a 15. každého měsíce a 

roční poplatek je 60 korun. Podle výnosu ministerstva školství z 15. ledna 1921 č. 2 byl profesor 

zemské reálné školy ve Šternberku dr. Franz Peter jmenován okresním školním inspektorem pro 

okres Šumperk.  

 

16. 2.  

16. února proběhlo v celé zemi Československé republiky sčítání obyvatelstva. Sčítání provedli 

jmenovaní komisaři, kteří byli pod přísahou. Za obec Sklené to byl Olbricht Willibald, hostinský 

č.p. 38 a provedl také sčítání. Revizor byl farář z Vojtíškova, který listiny zkontroloval. Po tomto 

sčítání má Sklené 300 obyvatel.  

 

26. 2.  



Toho dne proběhla volba místního vzdělávacího výboru. Podle zákona musí v každé obci být tento 

výbor zvolen. Je zodpovědný za přednášky, pořádání zábav, slavností, výstav a podobně. Také musí 

být v každé obci národní knihovna. K tomu účelu musí obec v rozpočtu na osobu 50 h. počítat na 

tyto účely. Pro rok 1920 to bylo 150 korun. Do místního vzdělávacího výboru bylo voleno:  

předseda Franz Fischer:  vedoucí školy 

zapisovatel Franz Fischer  vedoucí školy 

knihovník Gustav Kosch  zemědělec č. 18 

ošetřovatel knih Alois Göttlicher  zemědělec č. 6 

 

7. 3. 

Toho dne byla třídní slavnost k narozeninám presidenta T. G. Masaryka, učitel dětem vysvětloval 

práci a důležitost presidenta.  

 

20. 3.  

Protože tento rok bekyně sosnová v lese způsobila velkou škodu, vyzval úřad ke zničení toho 

škůdce, Lichtenštejnský hajný Paul Weiser učinil opatření.  

 

30. 3.  

30. března složili slib členové místní školní rady, starosta obce převzal slib. Pak byla volba 

předsedy a zástupce. Jako předseda byl volen Johann Neumann č. 8, zástupce Johann Prause č. 36.  

V březnu a dubnu onemocnělo hodně dětí planými neštovicemi, ve škole chyběla víc jak polovina 

žáků. 

 

1. 5.  

jako státní svátek, děti měly volno. 

 

1. 6.  

Z důvodu nedostatku moučných produktů byl počet lístků na chleba omezen ze 196 na 171. Od toho 

času budou lístky na chleba dané jen méně zámožným občanům, ostatní jsou nuceni si chleba 

obstarávat ve volném obchodě, tam je to ovšem dost dražší. 1 kg žitné mouky stojí 7 až 8 korun, 

pšeničná mouka 10-12 korun. 

 

28. 6.  

28. června byl ukončen školní rok 1920/21, žáci obdrželi vysvědčení.  

Jaro se vyznačilo teplým a slunečným počasím. Pole se mohla zavčas obdělat. Obzvlášť v květnu 

bylo sucho. Červen proti tomu byl studený a větrný. Prostředkem června dokonce padal několik dní 

sníh. Pak byla zase veliká vedra a sucha, což přetrvalo přes celé léto. Léto bylo nejteplejší za 

několik let. Obilné žně dopadly docela dobře, horší to bylo s krmivem, obzvlášť otavy nebylo, lidé 

vozili na trakařích trávu z lesa. Nedostatek sena vyhnal ceny vzhůru, 1 metr. cent stál ze začátku 

200 korun a za několik týdnů až 400 korun. Kvůli drahému krmivu omezili zemědělci stav krav. 

Hovězí maso zlevnilo z 20 až 22 korun, padly ceny až na 8 korun za kilo, později zase na 14 korun.  

 

 

Školní rok 1921-1922 

 



1. září 

Školní rok 1921-22 začal ve čtvrtek 1. září. Žáci si vyslechli školní pořádek a byli rozděleni do 

jednotlivých skupin a oddělení a dozvěděli se, jaké učební pomůcky budou potřebovat.  

Nově nastoupil 1 chlapec a 3 děvčata. Zdejší školu navštěvuje 28 chlapců a 35 děvčat, dohromady 

63 žáků. Jsou rozděleni do skupin a oddělení takto: 

Nižší skupina:  1. oddělení   1 chlapec   3 děvčata   4 žáci 

   2. oddělení 10 chlapců 10 děvčat 20 žáků 

     11 chlapců 13 děvčat 24 žáků 

Vyšší skupina: 1. oddělení   8 chlapců 10 děvčat 18 žáků 

   2. oddělení   9 chlapců 12 děvčat 21 žáků 

     17 chlapců 22 děvčat  39 žáků 

Okresní školní inspektor je pan profesor dr. Franz Peter. Předseda školní rady je pan Johann 

Neumann č. 8. Zástupce školní rady je pan Johann Prause č. 36. Náboženství vyučuje pan farář 

Johann Petřík z Malé Moravy. Ruční práce se nevyučují.  

 

3. 9.  

S tímto dnem začíná zásobovací rok 1921/22. Pro tento rok se mění příděl mouky. Příděl mouky a 

produktů dostanou nezámožné rodiny. Místo lístků na chleba dostanou tyto rodiny průkaz na 3 

měsíce a pak se musí zase obnovit. Pro obec Sklené bylo vydáno 36 průkazů pro 117 později pro 

122 osob. Ostatní občané se musí zásobovat ve volném prodeji. 1 kg žitné mouky je za 6 K., 1 kg 

pšeničné až 8 K. Naproti tomu na průkaz 1 kg žitné mouky je za 1 K., 1 kg pšeničné mouky za 5 K. 

V říjnu přestaly lístky na cukr. 1 kg cukru stojí 7,80 K. 

 

25. 10.  

25. října 1921 byli obyvatelé tiché vesničky kvůli částečné mobilizaci vystrašení. Podle vyhlášení 

mobilizace byli pěší vojáci, z dělostřelectva, jezdectva a letectva ročníků 1895-1898 povoláni do 

zbraně. Lidé se báli, že přijdou zase zlé časy. Nakoupili potraviny a oblečení. Důvod k mobilizaci 

byl, že král Karl z Habsburgu zkoušel se dostat k moci. S letadlem přistál v Maďarsku, ale tam 

narazil na odpor a byl zatčen. 27. říjen byl prvním mobilizačním dnem a narukovalo 7 rezervistů. 

28. říjen je státním svátkem a proto mají děti volno. 

 

10. 11.  

Se zajetím Karla bylo nebezpečí války zažehnáno. 10. listopadu byl začátek demobilizace a 

povolaní se vrátili domů. Od 4. do 11. prosince byl týden ochrany dětí, proběhla sbírka na péči o 

mládež a výsledek 30 korun byl odeslán do Brna. Vánoční prázdniny trvaly do 23. prosince 1921 až 

2. ledna 1922 podle oznámení ministra školství z 15. prosince 1921 č. 121120. 

 

1922 

Podle výnosu ministerstva školství z 26. ledna 1922 č. 714 byly církevní svátky 2. února, 25. března 

a 8. října zrušeny a v těchto dnech se vyučuje. Nově ražené mince 20 h a 50 h jdou do oběhu a 

zároveň staré rakouské 20 h mince mají hodnotu 10 h. 

 

20. 3.  

Rakouské 20 h mince budou staženy z oběhu a ztrácí platnost.  

 



 

22. a 23. 3.  

V těchto dnech byly sněhové vánice a vyučování se účastnilo 9 dětí.  

 

1. 5.  

Státní svátek, děti mají volno. 

 

Velikonoční prázdniny trvaly od 10. do 19. dubna. 

 

19. 6.    

Dne 19. června bylo očkování 7 a 14letých školních dětí. 

 

28. 6.  

Toho dne byl konec školního roku 1921/22 a děti obdržely vysvědčení. Na jaře, obzvlášť v měsíci 

květnu a červnu, bylo veliké sucho, což nepřálo růstu rostlin. Minulý rok bylo veliké sucho, a proto 

bylo málo vlhkosti v půdě a při tání na jaře voda odtekla, místo aby se vsákla do půdy. Ozimní obilí 

sice dobře přezimovalo a má docela slušné výnosy, proti tomu jarní obilí zůstalo krátké. Krmení, 

seno a jeteliny se nevydařily. V červenci a srpnu byly silné bouřky. Všeobecně bylo léto deštivé a 

chladné. V mnoha krajích v Krušných horách, v Krkonoších a v Jesenických horách dělá bekyně 

mniška veliké škody na lesních porostech. Obce byly vyzvány ke zničení tohoto škůdce a vrchní 

knížecí hajný Paul Weiser měl řídit celý úkol. Ale tento motýl nebyl u nás skoro spatřen.  

 

23. 7.  

Místní školní rada žádala okresní školní výbor o povolení k výuce ruční práce. Podle výnosu 

zemské školní rady z 11. srpna 1922 č. 12240 byla výuka povolená od školního roku 1922/23 4 

hodiny týdně. Výukou byla pověřena učitelka na ruční práce slečna Emilie Klameth, která vyučuje 

také ruční práce v Malé a Velké Moravě.  

 

 

Školní rok 1922-1923 

 

Školní rok 1922/23 začal v pátek 1. záři. Žákům byl vysvětlen školní pořádek a byli rozděleni do 

jednotlivých skupin a oddělení a řeklo se jim, jaké školní pomůcky budou užívat. Zdejší školu 

navštěvuje 28 chlapců a 38 děvčat, celkem 66 žáků. Z toho 1 chlapec a 1 děvče ještě nemá školní 

věk. Nově nastoupili 2 chlapci a 4 děvčata. V 8. školním ročníku je 5 chlapců a 6 děvčat. V 7. 

školním ročníku je 1 chlapec a 5 děvčat. Žáci byli rozděleni na jednotlivé skupiny a oddělení: 

Nižší skupina  1. oddělení   2 chlapci   4 děvčata    6 žáků 

   2. oddělení   9 chlapců   7 děvčat 16 žáků 

     11 chlapců 11 děvčat 22 žáků 

Vyšší skupina  1. oddělení   7 chlapců 10 děvčat 17 žáků 

   2. oddělení 10 chlapců 17 děvčat 27 žáků 

     17 chlapců 27 děvčat 44 žáků 

Okresní školní inspektor je pan profesor dr. Franz Peter. Předseda školní rady je pan Johann 

Neumann č. 8. Zástupce školní rady je pan farář Johann Petřík z Malé Moravy. Ruční práce vyučuje 

slečna Emílie Kameth. Učitel a vedoucí školy je pan Franz Fischer. V tomto školním roce budou 



tyto nové knihy: Německá čítanka pro národní školy, vydaná německým učitelským svazem, 

slabikář „Radost z učení“ od profesora Schlegla. Obecní výbor se na zasedání 20. července usnesl, 

že nové knihy uhradí z obecních prostředků.  

 

8. 9.  

8. září byl ministerstvem určen jako vyučovací den. Děti ale nepřišly do školy.  

 

17. 10. 

17. října byla ukončena výstavba silnice a byla převzata okresní správou jako okresní silnice.  

 

28. 10. 

Sobota 28. říjen byl jako státní svátek pro děti volným dnem. 

 

26. 11. 

26. listopadu byl zasvěcen zvon pro kapličku, sbírky na zvon byly při různých příležitostech. Zvon 

byl koupen u firmy Hillers v Brně. Pan starosta Josef Weis č. 10 osobně dovezl zvon dne 26. října. 

Je z cínové slitiny a má váhu 50 kg. Cena je podle účtů zvon 1800 korun, upevnění 400 korun, 

dovoz 295,80 korun, celkem 2495,80 korun. Kaple byla slavnostně vyzdobená, před vchodem byla 

postavená slavobrána. Na slavnostní den byla sněhová vánice, takže svěcení muselo proběhnout 

v kapli. Kmotry byli Emilie a Valentin Kristen č. 7 ve Skleném, dávali dar na zvon 600 korun. Za 

účasti obecního zastupitelstva, hasičů a mládeže, přenesly čestné ženy zvon ze zbrojnice do kaple, 

kde byl panem farářem Johannem Petříkem slavnostně vysvěcen. Přes nepříznivé počasí se účastnili 

skoro všichni vesničané. Jako obzvlášť čestný host byl poslanec Rötel a vedoucí škly z Vysokého 

Potoka Vitus Stanzel vítán, kteří také měli slavnostní projev. Paní Anna Olbrich č. 12 sepsala báseň, 

kterou přednesla slečna Anna Wunder. Školní mládež byla ve škole pohoštěna kávou a koláčky. 

 

27. 11. 

Toho dne byla silná sněhová vánice, cesty byly zaváté, ve škole chybělo 27 dětí, z toho 20 

dopoledne a 7 odpoledne.  

 

1. 12.  

Vedoucí zdejší továrny zastavil na 3 měsíce výrobu kvůli odbytu. Mnohé rodiny přijdou o  výdělek.  

Zemská školní rada přes výnos z 25. října 1922 č. 17151 se shodou zemského výboru zařídit další 

vyučovací třídu pro trvání školního roku 1922/23. Třída byla otevřená 1. prosince 1922 a okresní 

školní radou 24. 11. 1922 učitel Kunz Franz výukou pověřen.  

Učitel Kunz Franz byl předtím učitelem v Branné a bude zde vyučovat třídu I.a, vedoucí školy bude 

vyučovat I.b třídu. Pan Kunz Franz je 27. listopadu 1898 v Šumperku narozen, absolvoval 8 tříd 

gymnasia v Šumperku (1909-1916). Byl pak v učitelském ústavu v Olomouci, tam dostal 25. 6. 

1919 maturitní vysvědčení. 29. 11. 1921 obdržel učitelské vysvědčení. Byl pomocným učitelem 

v Hanušovicích od 15. 9. 1919 do 31. 3. 1921, pak na Malé Moravě od 18. 9. 1921 do 31. 12. 1921 

a v Branné od 2. 1. 1922 do 30. 11. 1922. 1. 10. 1920 byl jmenován učitelem bez stálého místa.  

 

8. a 9. 12. 

V těchto dnech byly silné sněhové vánice, dopoledne bylo 9 dětí, odpoledne 10 dětí ve škole.  

 



15. 12.  

Od obou skupin byly udělány snímky, 1 fotografie stojí 2 koruny. 

 

Vánoce 

Od 23. prosince do 2. ledna trvaly vánoční prázdniny. Kolem vánoc obdrželi všichni majitelé 

pozemků z daňového úřadu přípis o výši daně od 500 do 5000 korun. Může se platit v 6 pololetních 

dávkách. Proti předpisu se skoro všichni odvolali.  

 

31. 12. 

5korunové bankovky byly z oběhu staženy a ztrácí platnost, za to byly dány do oběhu nové 

5korunové bankovky.  

 

15. - 18. 1. 

15. - 18. ledna byla silná sněhová vánice. 

 

2. 2.  

Toho dne rodiče neposlali děti do školy, že měly ten den jako církevní svátek.  

3. února se ukončilo 2. čtvrtletí, děti obdržely vysvědčení.  

 

18. 2.  

18. února zemřel ministr financí, podlehl svým těžkým zraněním. 

 

21. 2.  

Ve škole byla smuteční oslava na popud okresního školního výboru z 19. 2. č. 502. Na školní 

budově byla smuteční vlajka a učitel měl proslov k dětem. 

 

16. 3.  

Z německé okresní komise pro péči o mládež ve Starém Městě bylo pro děti nezaměstnaných toto 

oblečení rozděleno: 1 plášť pro chlapce, 1 plášť pro děvčata, 3 obleky pro chlapce, 1 šaty pro děvče, 

2 páry bot, 3 prádelní garnitury pro děvčata, 3 prádelní garnitury pro chlapce. Bylo rozděleno na 

následující děti: Reinhard Elisabeth č. 69, Scholz Hubert č. 42 po jednom plášti, Olbrich Josef č. 57, 

Schremmer Josef č. 68, Simon Franz č. 62 po jednom obleku, Wolf Anna č. 69 jedny šaty. Stöhr 

Adolf č. 44, Kristen Anton č. 59 po jednom páru bot. Stöhr Adolf č. 44, Kloss Erwin č. 69, 

Lindenthal Alois po 1 prádelním kompletu. Tonn Anna č. 44, Olbrich Stephanie č. 57 prádelní 

komplet. Winkler Otti č. 69 košilku a Olbrich Marie spodní kalhotky. 

 

Velikonoce 

Od 25. března do 3. dubna byly velikonoční prázdniny. 

 

Kroniku prohlížel 8. května 1923 okresní školní inspektor dr. Franz Peter. 

 

8. 5. 

Toho dne byla školní visita školním inspektorem dr. Franzem Peterem.  

 

28. 6. 



Ukončen školní rok 1922-23. Výdej vysvědčení dětem.  

 

15. 7.  

V neděli 15. července byla na louce Katzera Wenzela č. 23 školní slavnost. Ve 2 hodiny odpoledne 

byl odchod od školy na slavnostní místo. Děti zazpívaly písně, recitovaly básně, předvedly různé 

hry, běhaly o závod a tancovaly a postaraly se o slavnostní náladu. Děti dostaly koláče a kávu a 

pečivo. Počasí se vydařilo, takže tam bylo hodně návštěvníků. Večer se šlo s lampionovým 

průvodem domů.  

Počasí pro polní plodiny bylo dobré. Obilí, krmivo a len se vydařily.  

 

 

Školní rok 1923-1924 

 

1. září  

Nový školní rok 1923/24 začal v sobotu 1. září. Školu navštěvuje 26 chlapců a 35 děvčat, celkem 61 

dětí a jsou rozděleny podle skupin a oddělení: 

Nižší skupina:  1. oddělení   3 chlapci   2 děvčata   5 žáků 

   2. oddělení    5 chlapců   8 děvčat 13 žáků 

       8 chlapců 10 děvčat 18 žáků 

Vyšší skupina: 1. oddělení 12 chlapců 10 děvčat 22 žáků 

   2. oddělení   6 chlapců 15 děvčat 21 žáků 

     18 chlapců 25 děvčat 43 žáků 

Okresní školní inspektor je pan dr. Franz Peter. Předseda místní školní rady je pan Johann Neumann 

č. 8. Zástupce místní školní rady je pan Johann Prause č. 36. Náboženství vyučuje pan farář Johann 

Petřík z Malé Moravy. Ruční práce vyučuje slečna Emilie Klameth. Učitel a vedoucí školy je pan 

Franz Fischer. Kvůli nižšímu počtu dětí nebyla další třída povolena. 

 

8. 9. 

8. září neposlali rodiče děti do školy (bývalý svátek). 

 

16. 9.  

Dne 16. září byla volba do obecního zastupitelstva, už 29. srpna byla postavená kandidátka, podle 

ní byli do obecního zastupitelstva zvoleni: 

  1) Kosch Albert č. 4 se 109 hlasy  11) Weiss Anton se 71 hlasy 

  2) Katzer Wencel č. 23 s 97 hlasy  12) Stöhr Josef č. 15 se 71 hlasy 

  3) Weis Josef č. 10 s 94 hlasy  náhradníci: 

  4) Göttlicher Alois s 92 hlasy  Prause Johann s 66 hlasy 

  5) Wolf Anton č. 24 s 91 hlasy  Olbrich Josef s 62 hlasy 

  6) Olbricht Willibald č. 90 s 90 hlasy Stöhr Josef č. 47 se 60 hlasy 

  7) Kosch Gustav s 86 hlasy   Olbricht Wilhelm s 56 hlasy 

  8) Wess Rudolf s 86 hlasy   Göttlicher Franz s 56 hlasy 

  9) Christen Valentin se 76 hlasy  Bauer Mathias se 40 hlasy 

10) Neumann Johann se 73 hlasy 

Za starostu byl zvolen Christen Valentin, zemědělec č. 27. 

 



28. 10.  

Státní svátek. Na školní budově byla vyvěšena vlajka. 

 

17. 11.  

Čtvrtletí bylo ukončeno a rozdáno vysvědčení.  

 

22. 12. 

Protože ze školní slavnosti v létě zbyly peníze 108,60 korun a mimo to firma Johann Flesch, pila a 

velkoobchod se dřevem v Šumperku daroval 375 korun přes obec pro děti, byl v sobotu 22. prosince 

uspořádán vánoční večer. Děti měly nastudované divadlo, přednášely básně a zpívaly dvouhlasně 4 

vánoční písně. Pak následovala nadílka. Každé dítě obdrželo 1 vánočku, ¾ kg pečiva a jablka. 

 

Vánoce 

Od 24. prosince do 2. ledna trvaly vánoční prázdniny. S koncem prosince byla zrušena místní 

vzdělávací komise a knižní rada. Místo toho místní vzdělávací výbor se členy: předseda Josef 

Weiss, zapisovatel Franz Fischer, pokladník Olbricht Wilhelm, knihovník Fr. Fischer.  

 

15. 1. 

Žákyně Mann Marie se přistěhovala z Moravského Karlova do Skleného, byla vrchním hajným 

adoptovaná.  

 

29. 1.  

Druhé čtvrtletí bylo ukončeno a rozdáno vysvědčení. 

 

1. 2. 

Učitelka ruční práce slečna Emilie Klameth odcházela do důchodu a podle výnosu okresního 

školního výboru z 28. 1. 1924 č. 192 byla slečna Ludmilla Polaschek z Rudy pověřena vyučováním 

ruční práce.  

 

2. 2.  

V sobotu 2. února zase nepřišly děti na vyučování.  

 

24. 2.  

V neděli 24. února v hostinci Aloise Göttliechera byl uspořádán večer rodičů s dětským 

představením. Děti předvedly tanec, zpěvní hry, recitovaly básně atd. 

 

Velikonoce 

Od 14. do 22. dubna trvaly velikonoční prázdniny. 

 

 

1. 5. 

Státní svátek, na školní budově byly vyvěšena státní vlajka. 

 

26. 6.  



Dne 26. června umřel dlouholetý obecní jednatel Willibald Olbricht. On to byl, co tehdy dával 

návrh, aby byly dětem hrazeny knihy, sešity apod. z prostředků obce.  

 

28. 6. 

V sobotu 28. června končil školní rok 1923/24 a dětem jsou rozdána vysvědčení.  

 

6. 7.  

V neděli 6. července byla toho roku zase školní slavnost. Pan Wenzel Katzer dal k dispozici svou 

louku. Vyhrávala kapela Nitsche z Podlesí. Ze začátku to vypadalo na déšť, ale brzy se vyjasnilo a 

počasí nekazilo radost. Děti předvedly různé kolové tance, zpěvní hry. Všem dětem byla dána 

k občerstvení káva a koláče, večer končila slavnost lampionovým průvodem vesnicí.   

 

 

Školní rok 1924/25 

 

Školní rok 1924/25 začal v pondělí dne 1. září. Školu navštěvuje 27 chlapců a 34 děvčat, celkem 61 

dětí, které jsou rozděleny na skupiny a oddělení. 

Nižší skupina:  1. oddělení    2 chlapci   1 děvče   3 děti 

   2. oddělení    6 chlapců   6 děvčat 12 dětí 

       8 chlapců   7 děvčat 15 dětí 

Vyšší skupina: 1. oddělení 12 chlapců   9 děvčat 21 dětí 

   2. oddělení    7 chlapců 18 děvčat 25 dětí 

     19 chlapců 27 děvčat 46 dětí 

Okresním školním inspektorem je dr. Franz Peter. Předsedou místní školní rady je Johann Neumann 

č. 8, zástupce místní školní rady je Johann Prause č. 36. Učitel a vedoucí školy je Franz Fischer. 

Náboženství vyučuje pan farář Johann Petřík z Malé Moravy. Ruční práce vyučuje slečna Ludmilla 

Polaschek.  

 

28. 10. 

Státní svátek, školní budova má státní vlajku.  

 

3. 11. 

Bylo školní volno, na ten den padly letos dušičky. 

 

Kronika prohlédnuta 21. listopadu 1924. dr. Franz Peter, okresní školní inspektor.  

 

21. 11. 

Školní inspekce provedena okresním školním inspektorem dr. Franzem Peterem.  

 

 

23. 12.  

Toho dne uvedly děti vánoční hru o 7 dějstvích „Vánoce na Heidensteinu“ a pohádku „Kámen 

mudrců“ o 3 dějstvích. Následovala vánoční oslava u stromků se svíčkami, dětský sbor zpíval 

dvojhlasně vánoční písničky, nakonec obdržely děti vánočku.  

 



26. 12. 

Tuto vánoční hru opakovaly děti ještě 26. prosince. V obou byla předvedená hra velmi dobře 

navštívená a trvala 3 hodiny.  

 

23. 12. - 3. 1. 

Od 23. prosince do 3. ledna trvaly vánoční prázdniny.  

 

31. 1.  

Dne 31. ledna bylo ukončeno 2. čtvrtletí a rozdáno vysvědčení.  

 

22. 2. 

22. února, v neděli odpoledne, byl v sále hostince Aloise Göttlichera žákovský věneček, žáci jím 

zpestřili odpoledne se zpěvními a tanečními hrami. Nižší skupina předvedla: Na hoře Sinai, Tiroláci 

jsou veselí, Milá sestřička, Tancuj se mnou a Nejsem přítel smutků. Vyšší skupina předvedla: Byl 

jednou císař na Rýně, V Polsku stojí dům, Kde je zelený, tu je zelený pod nohami, Šest statečných 

hochů v kruhu, Podívejte se na nohy, podívejte se na boty. Mezitím se zpívalo.  

 

7. 3. 

7. března byla narozeninová oslava presidenta republiky T. G. Masaryka 75 roků. Ten den je 

výnosem ministerstvem školství z 6. února 1925 č. 16811 školním volnem. Na školní budově je 

vyvěšená státní vlajka. 

 

18. 4.  

18. dubna byla nová volba místní školní rady. Voleni byli jako členové rady: Johann Neumann č. 8, 

Johann Prause č. 36, náhradníci: Wolf Anton č. 21, Weis Anton č. 5, Kosch Albert č. 4, jako 

zástupce školy je Franz Fischer.  

 

1. 5.  

Státní svátek, na školní budově byla vyvěšená státní vlajka. 

 

9. 5.  

9. května byl Rudolf Weiss č. 21 zvolen starostou Skleného. 

 

15. 5. 

15. května na zasedání převzal starosta Rudolf Weiss slib školní komise. Následovala volba 

předsedy a zástupce místní školní rady. Jako předseda byl volen Johann Neumann č. 8. Jako 

zástupce byl volen Johann Prause č. 36. 

 

 

27. 6. 

S koncem června končí přihláška válečné půjčky k výměně za státní půjčky. 

Toho dne byl ukončen školní rok 1924/25 a byla rozdána vysvědčení. 

 

6. a 7. 7. 



6. a 7. července byl školní výlet vyšší skupiny na Praděd. Při odjezdu bylo zamračeno. Při jízdě 

vlakem na Ramzovské sedlo se už vyčasilo a při sluníčku v poledne jsme byli na Šeráku. Tam jsme 

měli krásný rozhled do Slezska. Při dalším putování přes Vozku, Keprník, Vřesovou studánku, 

Červenou horu na Praděd se měnilo počasí stále, hned oblačno a zase slunečno. Na Praděd jsme 

dorazili v 7 hodin večer, tam jsme zažili krásný západ sluníčka. Na Ovčárně jsme přenocovali. 

Dalšího dne jsme v mlze vystoupili ještě jednou na Praděd. Pak následoval sestup do údolí Divoké 

Desné na Kouty a Loučnou. Počasí se zase vyčasilo a při krásném svitu jsme projeli údolím Desné. 

Delší zastávka v Šumperku nám dala příležitost se podívat do města. Od poslední zastávky Malá 

Morava přijeli pro nás žebřiňákem a jeli jsme s veselou myslí domů. 26 dětí se zúčastnilo výletu. 

 

10. 8.  

Po delším deštivém počasí byla 10. srpna povodeň. Potok šel přes břehy a několik domů bylo 

v nebezpečí, obzvlášť č. 2, 4, 11 a 21 byla v ohrožení. Nejhorší to bylo v pondělí dopoledne, 

odpoledne přestalo pršet a postupně šla voda zpět. Louky byly poseté kamením, vodní masy vzali 

s sebou velké kameny, zídky a mosty byly silně poškozené.  

 

 

Školní rok 1925 - 1926 

 

Školní rok 1925/26 začal v úterý 1. září. Nově nastoupili 3 chlapci a 4 děvčata. Školu navštěvuje 26 

chlapců a 28 děvčat, dohromady 54 dětí, kteří jsou na skupiny a oddělení rozděleny: 

Nižší skupina:  1. oddělení   4 chlapci   4 děvčata   8 dětí 

   2. oddělení   4 chlapci   3 děvčata   7 dětí 

dohromady      8 chlapců   7 děvčat 15 dětí 

Vyšší skupina: 1. oddělení   7 chlapců   9 děvčat 16 dětí 

   2. oddělení 11 chlapců 12 děvčat 23 dětí 

dohromady    18 chlapců 21 děvčat 39 dětí 

Okresní školní inspektor je pan profesor dr. Franz Peter. Předseda školní rady je pan Johann 

Neumann, zemědělec č. 8. Zástupce školní rady je pan Johann Prause, zemědělec č. 36. Učitel a 

vedoucí školy je pan Franz Fischer. Náboženství vyučuje pan farář Johann Petřík z Malé Moravy. 

Ruční práce vyučuje slečna Ludmilla Polaschek.  

 

3. 9. 

Vedoucí školy na základě výnosu okresního školního úřadu se zúčastnil tělocvičného kurzu 

v Hanušovicích. Ten den byla jen výuka ruční práce.  

 

28. 9. 

Památný dne svatého Václava, školní volno. 

21. 10. 

V ten den nechala obec ve škole a v tírně na len instalovat elektrické osvětlení od pana Erwina 

Thona z Hanušovic. V tírně 2 lampy a ve škole 4 lampy (předsíň, kuchyň, 2 světnice po 1 lampě). 

 

28. 10. 

Státní svátek: na školní budově byla vyvěšena vlajka.  

 



2. 11. 

Dušičky, školní volno. 

 

12. 11.  

Úřední den ve Starém Městě kvůli volbám do sněmovny a senátu. Vedoucí školy byl pověřen 

úřadem zúčastněním se této akce, proto ten den odpadla výuka na škole. Jen ruční práce se učila.   

 

15. 11.  

15. listopadu se konaly volby do sněmovny a senátu provedené volební komisí. Ve volební komisy 

byli: 

Alois Göttlicher jako zástupce Svazu zemědělců 

Franz Winkler jako zástupce Křesťanské demokratické národní strany 

Adolf Stöhr jako zástupce Sociálně demokratické dělnické strany 

Ernst Schramm jako zástupce Německé sociální strany 

Zapisovatelem byl pan Wilhelm Olbricht. Jako zástupce úřadu byl vedoucí školy přítomen. Podle 

obecním úřadem sestavené volební listiny mohli volit: 

Do sněmovny 75 mužů a 89 žen = 164 osob 

Do senátu 68 mužů a 81 žen = 149 osob.  

Do sněmovny hlasovali pro jednotlivé kandidáty: 

Kandidátní listina VI.    Německá národní strana         4 hlasy 

Kandidátní listina  IX.    Německá demokratická dělnická strana     37 hlasů 

Kandidátní listina XI.    Německá křesťanská sociálně národní strana      8 hlasů 

Kandidátní listina XVII.    Německá národně sociálně dělnická strana      6 hlasů 

Kandidátní listina  XXVII. Svaz zemědělců     107 hlasů 

   dohromady       159 hlasů 

Pro senát hlasovali takto: 

Kandidátní listina 6    Německá národní strana         4 hlasy 

Kandidátní listina  9    Německá demokratická dělnická strana     27 hlasů 

Kandidátní listina 11    Německá křesťanská sociálně národní strana    10 hlasů 

Kandidátní listina 17    Německá národně sociálně dělnická strana      6 hlasů 

Kandidátní listina  27   Svaz zemědělců       97 hlasů 

   dohromady       144 hlasů 

 

14. 11. 

Konec 1. vyučovacího čtvrtletí, žáci obdrželi vysvědčení. 

 

8. 12. 

8. prosince církevní svátek. 

 

23. 12. - 2. 1. 

Od 23. prosince do 2. ledna trvaly vánoční prázdniny. 30. ledna byl konec druhého čtvrtletí, žákům 

bylo rozdáno vysvědčení. 

 

1. a 2. 2.  

Pololetní prázdniny 



Podle přípisu z 22. ledna č. 279 platí výnos ministerstva školství z 12. července 1925 č. 66636/I 

také o pololetích pro národní školy. Proto je 1. a 2. února školní volno. 

 

7. 3. 

Dne 7. března na narozeniny pana presidenta T. G. Masaryka, byla na školní budově vyvěšena 

vlajka a dětem byl vysvětlen význam toho dne. Podle výnosu ministerstva školství z 6. března 1926 

č. 24739-II se má každoročně na památku narození Jana Amose Komenského 27. 3.  půl hodiny 

věnovat dětem na vysvětlení mírového úsilí kulturních národů.  

Od 29. března do 7. dubna jsou velikonoční prázdniny. 

 

15. 4.  

Dne 15. dubna bylo ukončeno 3. čtvrtletí a dětem bylo rozdáno vysvědčení. 

 

1. 5.  

Státní svátek, na školní budově byla vyvěšená vlajka. 

 

25. 5.  

25. května svatodušní pondělí, podle přípisu okresního školního výboru je školní volno. 

 

26. 6. 

26. června se ukončil školní rok 1925/26. Dětem bylo rozdáno vysvědčení.  

 

 

Školní rok 1926-27 

 

Protože 1. září padlo na středu, začala výuka teprve ve čtvrtek 2. září. Školu navštěvuje 21 chlapců 

a 25 děvčat, dohromady 46 dětí. Nově nastoupili 2 chlapci a 3 děvčata. Prostřednictvím okresní 

péče o mládež ve Starém Městě jdou 2 chudé děti do stravovací péče do cizích rodin, Olbrich Josef 

z domu 57 přešel do Uničova a Olbrich Anna do Dětřichova u Uničova. Školní děti jsou rozděleny 

do skupin a oddělení.  

Nižší skupina:  1. oddělení    2 chlapci   3 děvčata   5 dětí 

   2. oddělení   6 chlapců   4 děvčata 10 dětí 

  celkem     8 chlapců   7 děvčat 15 dětí 

Vyšší skupina: 1. oddělení   5 chlapců   5 děvčat 10 dětí 

   2. oddělení   8 chlapců 13 děvčat 21 dětí 

  celkem   13 chlapců 18 děvčat 31 dětí  

Okresní školní inspektor je pan profesor dr. Franz Peter. Předseda školní rady je pan Johann 

Neumann č. 8. Zástupce školní rady je pan Johann Prause č. 36. Náboženství vyučuje pan farář 

Johann Petřík z Malé Moravy. Ruční práce vyučuje slečna Ludmilla Polaschek. Učitel a vedoucí 

školy je Franz Fischer.  

 

28. 10.  

Na školní budově byla vyvěšená státní vlajka.  

 

1. a 2. 11. 



Svátek všech svatých a dušičky, školní volno. 

 

15. 11.  

Bylo ukončeno 1. čtvrtletí a žáci obdrželi vysvědčení. 

Ministerstvo školství rozhodlo výnosem z 27. října 1926 č. 126454, že na všech školách bude 

prozatím na zkoušku dopolední vyučování od 8.30 do 12.05 (od 1. listopadu do konce února). První 

2 hodiny jsou po 50 minutách a další po 45 minutách. Po žádosti místní školní rady povolil okresní 

školní výbor z 1. 12. 1926 č. 3608 začátek vyučování na zdejší škole od 8.00 hodin. 

 

24. 12.  

24. prosince bylo ve škole vánoční představení. Děti předvedly tyto hry: 1) Pohádka o Rusalce o 2 

dějstvích, 2) Návštěva u Ježíška, 3) Vánoční sen. Nakonec byla krátká oslava u stromku a děti 

dostaly vánočku.  

 

26. 12.  

26. prosince děti opakovaly představení, pokaždé dobrá návštěva 150 osob. 

 

Od 23. prosince do 2. ledna byly vánoční prázdniny. 1. pololetí končilo 29. ledna 1927 a děti 

dostaly vysvědčení. 2. pololetí začalo 3. února. Ministerstvo pro zásobování přes péči o mládež 

povolilo subvence 600 korun pro chudé děti na přilepšení ke stravě. Chudým dětem se má po 3 

měsíce dávat ¼ l plnotučného mléka a 2 žemle. Tak rozhodla místní skupina pro péči o mládež. 

S akcí se začalo 17. ledna a zahrnuto do toho bylo 11 dětí. 

 

17. 2.  

17. února se vzpomínalo 100leté úmrtí velikého učitele Johanna Heinnicha Pestalozzi. Učitel 

vzpomínal v promluvě k žákům tohoto národního učitele. Letošní zimu byla zase epidemie chřipky. 

Také tady onemocnělo hodně osob, okresní školní správě byly podány týdenní zprávy o počtu 

nemocných školních dětí.  

 

7. 3. 

Dne 7. března byla oslava k 77. narozeninám pana presidenta. Dětem byl vysvětlen význam toho 

dne. Na školní budově byla vyvěšená státní vlajka. 

 

Kronika prohlížena 5. dubna 1927. dr. Franz Peter, okresní školní inspektor.  

 

5. 4.  

Toho dne byla školní inspekce okresním školním inspektorem dr. Franzem Peterem provedená. 

 

9. 4.  

9. dubna bylo ukončeno 3. čtvrtletí a děti obdržely vysvědčení. 

 

Velikonoce 

Od 10. do 20. dubna byly velikonoční prázdniny. 

 

1. 5. 



Státní svátek, na školní budově byla vyvěšená státní vlajka.  

 

27. 5.  

Toho dne byl národním shromážděním opět zvolen presidentem dr. T. G. Masaryk. 

 

6. 6.  

6. června, svatodušní pondělí, bylo školní volno. 

 

10. 6.  

10. června proběhlo očkování 7 a 10letých školních dětí.  

 

28. 6.  

28. června byl ukončen školní rok 1926/27, děti obdržely školní vysvědčení. 

 

 

Školní rok 1927-28 

 

Nový školní rok začal ve čtvrtek 1. září. Školu navštěvuje 24 chlapců a 24 děvčat, celkem 48 dětí. 

Prostřednictvím okresní komise péče o mládež je 1 chlapec a 1 děvče dáno do cizí stravovací péče, 

a sice Olbrich Josef do Uničova a Olbrich Anna do Bukovic u Červené Vody. Nově nastoupilo do 

školy 6 chlapců a 6 děvčat, celkem 12 dětí. Na jednotlivé skupiny a oddělení jsou takto rozděleny: 

Nižší skupina:  1. oddělení   6 chlapců   6 děvčat 12 dětí 

   2. oddělení   6 chlapců   6 děvčat 12 dětí 

  celkem   12 chlapců 12 děvčat 24 dětí 

Vyšší skupina: 1. oddělení   3 chlapci   3 děvčata   6 dětí 

   2. oddělení   9 chlapců   9 děvčat 18 dětí 

  celkem   12 chlapců 12 děvčat 24 dětí 

Okresní školní inspektor je pan profesor dr. Franz Peter. Předseda místní školní rady je zemědělec 

Johann Neumann. Zástupce školní rady je Johann Prause. Náboženství vyučuje pan farář Johann 

Petřík z Malé Moravy. Ruční práce vyučuje slečna Ludmilla Polaschek. Učitel a vedoucí školy je 

Franz Fischer. 

 

 

6. 9. 

6. září se účastnil vedoucí školy tělocvičného kurzu pod vedením profesora Franze Schratta 

v Hanušovicích. 

 

28. 9. 

Sv. Václav 28. září, školní volno. 

 

16. 10. 

16. října byly volby do obecního zastupitelstva, byla jen jedna platná volební listina, tak platili 

kandidáti zvolení a vlastní volba odpadla. 

 

28. 10.  



28. října byla ve škole oslava osvobození a byla vyvěšená státní vlajka na školní budově od 27. října 

12 hodin v poledne do 29. října ráno.  

 

1. a 2. 11. 

Na den všech svatých a dušiček bylo školní volno. 

 

11. 11. 

11. listopadu byla volba starosty a obecní rady, starostou byl zvolen pan Alois Göttlicher. 

 

15. 11.  

15. listopadu bylo ukončeno 1. čtvrtletí, děti dostaly vysvědčení.  

 

Vánoce 

Od 23. prosince do 2. ledna trvaly vánoční prázdniny.  

 

31. 1. 

31. ledna končilo 1. pololetí. 1. a 2. února je školní volno. 

 

7. 3. 

7. března byla z důvodu narozenin presidenta republiky T. G. Masaryka vyvěšená státní vlajka na 

budově školy.  

Od 9. února do 17. března byla provedena akce pro chudé děti, stát dal 220 korun a obec přidala 52 

korun. 10 dětí dostalo denně ¼ l mléka a 2 housky na dítě. 

 

27. 3.  

Dne 27. března byla držena takzvaná mírová půlhodinka, byla promluva k dětem o vývoji mírového 

soužití mezi národy. 

 

Velikonoce 

Velikonoční prázdniny jsou od 1. do 11. dubna. 

 

14. 4. 

14. dubna bylo ukončeno 3. čtvrtletí a rozdáno vysvědčení. 

1. 5.  

Státní svátek, na školní budově je vyvěšená státní vlajka. 

 

25. 5.  

25. května byly 7 a 14leté děti očkovány. 

 

28. 5.  

Svatodušní pondělí, děti mají školní volno. 

 

28. 6.  

Ve čtvrtek 28. června byl ukončen školní rok 1927/28. Děti dostaly vysvědčení. 

 



 

Školní rok 1928-1929 

 

Nový školní rok začal v sobotu dne 1. září, podle matriky je 24 chlapců a 23 děvčat školou 

povinných, celkem 47 dětí. Z toho počtu navštěvuje zdejší školu 23 chlapců a 21 děvčat. 1 chlapec a 

2 děvčata jsou prostřednictvím komise péče o mládež dáni do cizí péče do Bukovic u Červené 

Vody. Jedná se o Olbricha Josefa, Annu a Bertu. Nově nastoupilo 6 chlapců a 1 děvče. Žáci jsou 

rozděleny na skupiny a oddělení. 

Nižší skupina:  1. oddělení    6 chlapců   1 děvče   7 dětí 

   2. oddělení   8 chlapců   9 děvčat 17 dětí 

  celkem   14 chlapců 10 děvčat 24 dětí 

Vyšší skupina: 1. oddělení   5 chlapců   3 děvčata   8 dětí 

   2. oddělení   4 chlapci   8 děvčat 12 dětí 

  celkem     9 chlapců 11 děvčat 20 dětí 

Jednotlivé skupiny jsou odděleně vyučovány. Dopoledne vyšší skupina a odpoledne nižší skupina. 

Okresní školní inspektor je pan profesor dr. Franz Peter. Předseda školní rady je Johann Neumann, 

zástupce je Johann Prause. Náboženství vyučuje pan farář Johann Petřík z Malé Moravy. Ruční 

práce vyučuje slečna Ludmilla Pollaschek z Malé Moravy. Učitel a vedoucí školy je Franz Fischer. 

 

28. 9. 

Dne 28. září je školní volno, sv. Václav. 

 

28. 10.  

28. října byla oslava 10. výročí samostatnosti republiky. Vlajková výzdoba je od 27. 10. 12 hodin 

v poledne do 29. 10. 8 hodin ráno. Protože státní svátek byl v neděli, byla oslava o půl osmé 

dopoledne. Vedoucí školy měl kvůli významu dne proslov k dětem. Po oslavě byly děti vedeny na 

Malou Moravu ke mši svaté. 

 

1. a 2. 11. 

1. a 2. listopadu bylo školní volno a 3. listopadu byla sobota, tak i tento den bylo volno. 

 

 

10. 11. 

10. listopadu bylo 10. výročí Polské republiky, ve vyučování se na to myslelo. 

 

15. 11.  

15. listopadu se ukončilo 1. čtvrtletí, děti obdržely vysvědčení. 

 

1. 12.  

Dne 1. prosince se pamatovalo na založení Jugoslávie. 

 

2. 12.  

2. prosince byly volby do zemského a okresního zastupitelstva, a sice do zemského zastupitelstva to 

bylo v lokále hostince, do okresu ve škole. Volební komise do okresního zastupitelstva byla 

složená: 



Göttlicher Alois hostinský Sklené č. 6 předseda komise 

Göttliecher Franz kovář  Sklené č. 39 

Katzer Wenzel zemědělec Sklené č. 23 

Johann Stöhr  zemědělec Sklené č. 9 

August Langer stolař   Sklené č. 2 

Franz Winkler    Sklené č. 32 

Následující hlasy byly dány: 

List č. 3 Zemský svaz        1 hlas  

List č. 4 Komunisté        2 hlasy 

List č. 6 Dělnická strana     59 hlasů 

List č. 7 Něm. nac. soc. dělnická strana     2 hlasy 

List č. 8 Svaz zemědělců     76 hlasů 

List č. 9 Něm. živn. strana        6 hlasů 

List č. 11 S.K.L.V.P.        5 hlasů  

  celkem     151 hlasů 

Volební komise do zemského zastupitelstva byla složená: 

Kosch Albert    Sklené č. 4 

Weiss Josef  zemědělec Sklené č. 10 

Weiss Anton  zemědělec Sklené č. 5 

Neumann Johann zemědělec Sklené č. 8 

Stöhr Albert  zemědělec Sklené č. 9 

Olbrich Rudolf stolař  Sklené č. 20 

Hlasy byly dány následovně: 

List č. 1 Něm. křesť. nár. strana     2 hlasy 

List č. 4 Něm. živnostenská strana     5 hlasů 

List č. 6 Svaz zemědělců     82 hlasů 

List č. 7 Něm. děln. a hospod. strana      5 hlasů 

List č. 8 Něm. soc. dem. děln. strana    54 hlasů 

List č. 12 Komunistická strana       1 hlas 

List č. 14 Živnost. obchodní strana      1 hlas 

List č. 16 Něm. nac. soc. děln. strana      2 hlasy 

  celkem     152 hlasy 

Vánoce 

Od 23. 12. do 2. ledna byly vánoční prázdniny. V neděli 23. prosince uspořádaly děti s učitelem 

vánoční představení v sále hostince Aloise Göttlichera a předvedly tyto hry: Trpasličí král, Návrat 

domů, Vánoční pohádka se zpěvem a tancem. Obzvlášť se líbil lampionový tanec trpaslíků a tanec 

víl, který tancovalo 8 víl v bílém oblečení při vílím valčíku. Následovala slavnost u stromku a 

vánoční nadílka, každé dítě dostalo vánočku ¾ kg a pečivo. Od 3. do 15. ledna nebyla výuka ruční 

práce, kvůli nemoci učitelky. 

 

24. 1. 

24. ledna, v den založení nového Rumunska, se pamatovalo při vyučování této události.  

 

31. 1. 

31. ledna se ukončilo 2. čtvrtletí, bylo rozdáno vysvědčení. 1. a 2. února byly prázdniny. 



 

3. 2.  

Dne 3. února vypukl při taneční zábavě na půdě požár, kterému podlehl obytný dům a stodola. 

Dobytek se podařilo zachránit, také byt a sál stačili vyklidit. Na půdě všecko shořelo, rovněž nářadí 

a stroje ve stodole se nedařilo zachránit. Oheň vypukl krátce po 10 hodině večer, nepřišlo se na to, 

jak k tomu došlo.  

 

7. 3.  

7. března byla oslava k 77. narozeninám pana presidenta T. G. Masaryka, na školní budově visela 

vlajka a učitel promluvil k žákům. 

Ministerstvo pro zásobování dávalo subvence 300 korun přes okresní péči o mládež ve Starém 

Městě a nařídilo rozdělit 150 korun v prosinci 1928 a 150 korun v březnu 1929. 10 dětí dostalo 

mléko a housky v 41 dnech přidáno.  

Zima v roce 1928/29 byla obzvlášť krutá a nastaly škody mrazem. Řepy a brambory, co nebyli 

v teplých sklepích, zmrzly. Takže více sedláků nemělo na jaře sadbové brambory. Hodně zvěře 

zahynulo hladem a mrazem. Rovněž lesní kultury trpěly mrazem, smrky a hlavně jedle namrzly.  

 

Velikonoce 

Od 24. března do 3. dubna jsou velikonoční prázdniny. 

 

15. 4. 

15. dubna bylo ukončeno 3. čtvrtletí, děti obdržely vysvědčení. 

 

1. 5. 

1. květen, státní svátek, na školní budově je vyvěšená vlajka.  

 

Kronika prohlížena 11. května 1929, okresní školní inspektor dr. Franz Peter 

 

11. 5. 

11. května provedl okresní školní inspektor dr. Franz Peter inspekci školy. Ten den byla také volba 

místní školní rady, zvoleni byli jako členi Johann Neumann č. 8 a Johann Prause č. 36. Náhradníci 

jsou Wolf Anton č. 24 a Alois Becker č. 22. Jako zástupce školy Franz Fischer, vedoucí školy. 

Ze světové války do vlasti se nevrátilo 22 vojáků. Tito hrdinové budou mít trvalou památku. Vrchní 

hajný našel v lese u druhého mostu kámen 3 m dlouhý a 1 m široký. 19. března se kámen na saních 

přivezl na určené místo. Trámy potřebné k dovozu a postavení dala lesní správa. Práce potřebné při 

budování pomníku provedli dobrovolní hasiči zadarmo. Opracován byl kameníkem Eduardem 

Katzerem z Červeného Potoka. Zedník Anton Christen zhotovil základ. Před pomníkem postavil 

vrchní hajný Paul Weiser slavobránu, tam dával elektrické žárovky, aby to mohlo být večer 

osvíceno. Slavnostní odhalení a vysvěcení bylo 16. června skrze pana faráře Johanna Petříka z Malé 

Moravy. V průběhu polní mše byla zpívána německá mše Franze Schuberta, kterou vedoucí školy 

Franz Fischer s dětmi měl nacvičenou. Kaple byla ženami a dívkami vyzdobená. Po obou stranách 

oltáře byla dána nová okna. Celková cena pomníku padlých a okna byla 5000 korun. Peníze byly 

sbírkami obstarané. Na přední straně je černá mramorová tabule, na kterou jsou pozlacenými 

písmeny psána jména padlých hrdinů z první světové války.  

 



Amler Anton 1917   Schubert Adolf 1914 

Baldermann Anton 1915  Schubert Johann 1915 

Becker Alois    Schindler Hugo 1914 

Bierent Josef    Tonn Adolf 

Bierent Franz 26. 1. 1915  Tonn Alois 

Christen Johann   Tonn Rudolf 

Harbich Rudolf 13. 12. 1918  Wolf Adolf 7. 8. 1918 

Harbich Johann 7. 12. 1918  Wolf Franz 18. 6. 1916 

Neumann Franz 16. 3. 1916  Weiser Rudolf 1916 

Stöhr Albert    Wunder Rudolf 12. 2. 1915 

Stöhr Alois 13. 2. 1916  Weiser Paul 26. 10. 1914 

 

Dne 26. června byl se žáky vyšší skupiny výlet na Vřesovou studánku. Do Ramzové jsme jeli 

vlakem. K výstupu na Šerák jsme použili cestu Aloise Schöna. Po krátkém odpočinku jsme 

pokračovali turistickou cestou na Vřesovou studánku. Pokračovali jsme pak cestou na Vozku a dál 

do Branné a dál vlakem domů. Děti byly unavené, ale byly moc rády, jak na zastávce na ně čekal 

povoz. S lucernou jsme jeli v noci domů.  

 

28. 6.  

V pátek 28. června byl ukončen školní rok a rozdáno vysvědčení. 

 

Srpen 

Ve zdejším mlýně byla zabudována turbína, neboť vodní kolo se silnými námrazami zlomilo.  

 

 

Školní rok 1929-1930 

 

Nový školní rok začal v pondělí 2. září. Školu navštěvuje 22 chlapců a 19 děvčat, celkem 41 dětí. 

Nově nastoupil 1 chlapec a 3 děvčata. Žáci jsou rozděleni na skupiny a oddělení: 

Nižší skupina:  1. oddělení   1 chlapec 2 děvčata   3 děti 

   2. oddělení 11 chlapců 5 děvčat 16 dětí 

  celkem   12 chlapců 7 děvčat 19 dětí 

Vyšší skupina: 1. oddělení   6 chlapců   6 děvčat 12 dětí 

   2. oddělení   4 chlapci   6 děvčat 10 dětí 

  celkem   10 chlapců 12 děvčat 22 dětí 

Vyšší skupina má dopolední vyučování a nižší odpoledne. Okresní školní inspektor je pan profesor 

dr. Franz Peter. Předseda místní školní rady je Johann Neumann, zástupce je Johann Prause. 

Náboženství vyučuje pan farář Johann Petřík z Malé Moravy. Ruční práce vyučuje slečna Ludmilla 

Pollaschek. Učitel a vedoucí školy je Franz Fischer. 

 

19. 9. 

19. září složila slib místní školní rada před zplnomocněným starostou. Zvolen byl jako předseda 

Johann Neumann a jako zástupce Johann Prause.  

 

28. 9.  



28. září, svatý Václav, školní volno, 1000letý památný den. 

 

Teprve v létě se ukázalo, co nadělaly za škody zimní mrazy na ovocných stromech, nejhorší byly 

mrazy v únoru až -40
o
C. V místě zmrzlo na 300 ovocných stromů, nejvíce třešně, švestky a hrušky, 

méně jabloně. Ve školní zahradě zmrzly 4 třešně, 4 hrušky a 4 švestky. Koncem srpna byla sundaná 

věžička z kaple, protože byla poškozená při požáru v hostinci, musí se renovovat. A byla sundaná 

také báň, ve které jsou uchované doklady, které byly rzí sežrány. Ke čtení bylo (1838 Eduard 

Müller - Anton Weiss poslední majitel pozemků). Vedoucí školy napsal nové doklady a uchoval je 

v zinkové dóze do nové báně. Po zhotovení nové věžičky a nasazení báně byla malá oslava, které se 

zúčastnily také školní děti; děvčata s věnečky na hlavě nesla báň na květinami ozdobených 

nosítkách na místo slavnosti nad kapličkou a přes kladku vytáhly děti báň vzhůru a tesaři Josef 

Simon a Oswald Scholz nasadili báň na věžičku.  

 

8. 10.  

8. října jel vedoucí školy s dětmi do Šumperku, aby shlédli Cirkus Kludský. Děti byly pak vedeny 

do města, šly do muzea a do klášterního kostela a hrobky. 

 

21. 10.  

21. října na 50. výročí vynálezu elektrické žárovky byl dětem vysvětlen přínos tohoto vynálezu. 

 

28. 10.  

Státní svátek, vlajka byla vyvěšená 27. října ve 12 hodin v poledne a zůstala až do 29. října 8 hodin 

ráno. Podle výnosu okresního školního výboru z 19. října č. 2756 byla oslava již 26. října. Vedoucí 

školy měl proslov k dětem, kde také mluvil o deklaraci Slováků pro budování společného státu. 

 

 

1. a 2. 11. 

1. a 2. listopadu bylo školní volno (všech svatých a dušičky) 

 

27. října byly volby do sněmovny a senátu. Ve volební komisi byli: 

Franz Göttlicher Sklené č. 34 jako zástupce Svazu zemědělců 

Alois Göttlicher Sklené č. 6 jako zástupce Něm. křesť. soc. nár. strany 

Franz Winkler Sklené č. 32 jako zástupce Něm. soc. dem. děln. strany 

Ernst Schramm Sklené č. 69 jako zástupce Něm. nac. strany 

Albert Kosch Sklené č. 4 jako zástupce Něm. nac. soc. děln. strany 

Jako předseda byl zvolen Franz Göttlicher a jako zástupce Alois Göttlicher. Jako zástupce úřadu byl 

vedoucí školy. Obecním úřadem postavený volební seznam má voličské právo: 

80 mužů 95 žen  celkem 175 osob 

volilo 78 mužů 92 žen  celkem 170 osob 

Pro sněmovnu odevzdané hlasy se rozdělí na jednotlivé kandidátní listiny takto: 

List č. 1   Komunistická strana   2 hlasy 

List č. 3   Něm. volební společnost 93 hlasů 

List č. 4   Soc. dem. děln. strana 56 hlasů 

List č. 17 Křesť. soc. nár. strana 11 hlasů 

List č. 19 Nac. soc. děln. strana   8 hlasů 



Do senátu má volební právo: 

 77 mužů  88 žen  celkem 162 

volilo 72 mužů 85 žen  celkem 157 

na strany: 

List č. 1   Komunistická strana   2 hlasy 

List č. 3   Volební společnost  90 hlasů 

List č. 4   Něm. dem. děln. strana 50 hlasů 

List č. 17 Křesť. soc. nár. strana  10 hlasů 

List č. 19 Nac. soc. děln. strana   5 hlasů 

 

15. 11. 

15. listopadu bylo ukončeno 1. čtvrtletí a bylo rozdáno vysvědčení. 

 

Vánoce 

Vánoční prázdniny jsou podle výnosu zemské školní rady od 22. prosince 1929 do 6. ledna 1930. 

28. prosince zemřela školačka Marie Stöhr po krátké nemoci kvůli nachlazení ve 14 letech života. 

Učitel a školní děti ji doprovázeli k poslednímu odpočinku. Jako poslední pozdrav položily děti 

věnec se stuhou na její hrob. Cenu vybraly děti mezi sebou 120 korun. 

 

31. 1.  

31. ledna 1930 bylo ukončeno 2. čtvrtletí a bylo rozdáno vysvědčení.  

 

1. a 2. 2. 

1. a 2. února byly pololetní prázdniny.  

 

 

Únor 

Přes okresní školní výbor obdržela škola od firmy Georg Schicht a. g. Ústí 8 dějepisných 

nástěnných obrazů, darovány: 

1) obraz na stěnu Dietmer pražský biskup, slavnostní příchod v roce 976 

2) obraz na stěnu Povýšení Ústí na město, skrze krále Přemysla Otakara II. 1272 

3) obraz na stěnu Hrad Schleckenstein u Ústí, postaven kolem roku 1318 

4) obraz na stěnu Wallensteinův příchod do Chebu 1632 

5) obraz na stěnu Pražští studenti bránili v roce 1648 Karlův most před Švédy 

6) obraz na stěnu Pěvecká slavnost, mistrovská pěvecká škola v Jihlavě 17 století 

7) obraz na stěnu Goethe a Beethoven v Karlových Varech 8. září 1812 

8) obraz na stěnu Hans Kudlich, volební proslov dne 24. 2. 1848 

 

7. 3. 

7. března proběhla oslava 80. narozenin pana presidenta T. G. Masaryka. Dopoledne vykládal 

vedoucí školy dětem o životě a činnosti presidenta. Starším dětem byl rozdán časopis o životě T. G. 

Masaryka. Zbytek dne bylo školní volno. Školní budova měla od 6. března poledne až do 8. března 

8 hodin ráno vlajkovou výzdobu. 

 

18. 3.  



Ministerstvo pro národní zásobování uvolnila také letos 200 korun subvence přes okresní péči o 

mládež ve Starém Město pro chudé děti. Přídavné jídlo dostalo 10 dětí od 10. února do 18. března. 

Obdržely ¼ l mléka a 1 housku 32 dní. 

 

12. 4. 

Kvůli velikonočním prázdninám, které trvaly od 13. dubna do 22. dubna, bylo ukončeno 3. čtvrtletí 

už 12. dubna a bylo rozdáno vysvědčení. 

 

1. 5. 

1. květen státní svátek, vlajková výzdoba na školní budově.  

 

Kaple 

V květnu byl vnitřek kaple opraven. Oltář dostal nový nátěr. Divadelní skupina darovala na krytí 

nákladů 400 korun. Pan Weiser Hugo č. 65 vytesal na vlastní náklady Marianskou sochu, kterou 

vysvětil pan farář Johann Petřík, a byla umístěna nad oltářem. Z toho podnětu byla 25. května 

slavnostní bohoslužba, na které se zpívala mše od Franze Schuberta v 4hlasném sboru. 

 

9. 6. 

Svatodušní pondělí, školní volno. 

 

25. 6.  

25. června byl školní výlet starších školáků, přes vrch Sviní hora do Starého Města a dál do Branné. 

Domů se jelo vlakem. 

 

 

28. 6. 

V sobotu 28. června byl ukončen školní rok, dětem byla rozdána vysvědčení. 

 

6. 8.  

Toho dne přeletěla letadla v počtu 7 kusů zdejším krajem ze západu na východ. Školní budova byla 

zvenku obílena, ve třídě a v obou předsíních byl sokl natřen olejovou barvou. Nátěr stál 500 korun. 

Místní školní rada obstarala 21 slabikářů po 18 korunách celkem 378 korun. Mimo to ještě z ústavu 

pro učební pomůcky v Liberci 2 přírodopisné nástěnné obrazy čáp a divoká kachna, krtek a ježek, 

ještě obraz hrudní a břišní dutiny člověka za 92 korun.  

 

Léto 1930 

Počátkem léta bylo suché a horké počasí, pozdější léto bylo naopak deštivé. Žito naopak slibovalo 

dobré výnosy. Žně byly deštivé, obilí začalo klíčit, takže se nemohlo použít na setí ozimy.  

 

 

Školní rok 1930-1931 

 

Nový školní rok začal v pondělí 1. září. Školu navštěvuje 22 chlapců a 18 děvčat, celkem 40 dětí. 

Nově nastoupili 2 chlapci a 2 děvčata. Žáci jsou rozděleni do jednotlivých skupin a oddělení.  

Nižší skupina:  1. oddělení   2 chlapci   2 děvčata   4 děti 



   2. oddělení   9 chlapců   4 děvčata 13 dětí 

  celkem   11 chlapců   6 děvčat 17 dětí 

Vyšší skupina: 1. oddělení   5 chlapců   7 děvčat 12 dětí 

   2. oddělení   6 chlapců   5 děvčat 11 dětí 

  celkem   11 chlapců 12 děvčat 23 dětí 

Vyšší skupina měla dopolední vyučování a nižší odpolední. Okresní školní inspektor je pan 

profesor dr. Franz Peter. Předseda místní školní rady je pan Johann Neumann, zástupce je Johann 

Prause. Náboženství vyučuje pan farář Johann Petřík z Malé Moravy. Ruční práce vyučuje slečna 

Ludmilla Pollaschek. Učitel a vedoucí školy je Franz Fischer. 

 

8. 9. 

Pondělí 8. září bylo zasedání okresního školního výboru se školním inspektorem kvůli učebním 

osnovám, vedoucí školy se účastnil toho zasedání. Toho dne se vyučovalo jen náboženství. 

 

28. 9. 

Dne 28. září bylo školní volno, svatý Václav. 

 

28. 10. 

28. října je státní svátek, dopoledne byla oslava, vedoucí školy mluvil o významu toho dne pro 

Čechy a Slováky v jednom státu. Školní budova měla vlajkovou výzdobu od 27. října 12 hodin 

v poledne do 29. října 8 hodin ráno. Toho dne byla silná sněhová vánice, která učinila velké škody 

na zahrádkách a v lesích, pod tíhou sněhu se lámaly stromy. 

Všichni svatí 

Protože 2. listopad byla neděle, bylo školní volno také v pondělí 3. listopadu. 

 

15. 11.  

15. listopadu se ukončilo 1. čtvrtletí, žáci obdrželi vysvědčení. 

 

21. 12.  

Zdejší divadelní skupina uspořádala vánoční oslavu pro školní mládež s následnou nadílkou. Každý 

žák obdržel vánočku, pečivo, ořechy a 1 kapesník. 

 

Vánoce 

Vánoční prázdniny jsou od 22. prosince do 2. ledna.  

 

V průběhu roku se zhoršilo hospodářství státu. Ceny zemědělských produktů se snížily a odbyt se 

zastavil. Peněz bylo málo a krize nabírala větší rozměry. Obzvlášť len, přes neúrodu spadly ceny, 

továrny měly zásoby z předešlých roků, tak nebyl zájem. Zemědělci měli jenom příjmy z dobytka. 

Poslední úroda brambor byla nadprůměrná, tak se krmilo více prasat, ale i ceny masa klesly. Na jaře 

dostali zemědělci za 1 kg živé váhy 10 korun, o vánocích to bylo jen 6 korun. Poptávka po 

vepřovém nebyla, tak zabíjeli doma a prodali kg za 13 korun, později za 11 korun. U řezníka byly 

ceny takto: vepřové 18 korun, pak 14 korun za kg, hovězí z 16 korun na 12 korun na kg. 1 chleba 3 

koruny 20 haléřů, 1 kg pšeničné mouky 3 koruny, 1 litr mléka 1 korunu 40 haléřů, ¼ kg másla 5 

korun 50 haléřů u sedláka, mlékárenské máslo 6 korun 50 haléřů. Metrák žita 90 korun, metrák ovsa 

95 korun, metrák čistého lnu stojí letos 250-300 korun, loni 800 - 1000 korun. Také lesní dělníci 



neměli dlouhé měsíce žádnou práci, tak se dostalo hodně rodin do bídy. Ke zmírnění vydalo 

ministerstvo pro výživu nezaměstnaným potravinové lístky na 10 a 20 korun na 7 dní. 

 

31. 1. 

31. ledna bylo ukončeno 2. čtvrtletí bylo rozdáno vysvědčení.  

 

1. a 2. 2. 

1. a 2. února byly pololetní prázdniny. 

 

7. 3. 

7. března na školní budově visí vlajka k 81. narozeninám presidenta. 

 

Kronika prohlížena 14. března 1931 dr. Franz Peter, okresní školní inspektor. 14. března byla školní 

inspekce provedena školním inspektorem dr. Franz Peterem. 28. března měl vedoucí školy proslov 

k dětem ohledně mírového úsilí státu za zachování míru mezi národy.  

 

Akce přídavného jídla 

K provedení akce přídavného jídla pro potřebné děti bylo přes komisi péče o mládež ve Starém 

Městě poukázáno 350 korun. Přidávání jídla se provedlo od 17. ledna do 16. března. 12 dětí 

obdrželo na den a dítě ¼ l mléka a 1 housku po 49 dní.  

 

Potravinová pomoc 

Aby byla bída zmírněná, byla provedená státní vyživovací akce. Okresní úřad nechal přes obecní 

úřad lidem bez práce rozdělit mléčné a potravinové lístky. Mléčné lístky byly jmenovitě na dítě a 

mohlo přes týden denně brát ½ litru mléka bezplatně. Potravinový lístek byl na 10 nebo 20 korun. 

Dotyčná osoba mohla v obchodě brát zboží do té částky. Vyúčtování proběhlo později okresním 

úřadem. Bylo vydáno 419 kusů mléčných lístků a 210 potravinových lístků. 

 

Velikonoce 

Od 30. března do 8. dubna jsou velikonoční prázdniny. 

 

14. 4.  

14. dubna bylo ukončeno 3. čtvrtletí, děti obdržely vysvědčení. 

 

1. 5.  

Na 1. května byla vyvěšená vlajka na školní budově. 

 

25. 5. 

Na svatodušní pondělí bylo školní volno. 

 

27. 6.  

27. června byl ukončen školní rok a rozdáno vysvědčení. 

 

3. 7.  



3. července uspořádali lesní dělníci lesní slavnost na Urlichu. Při pěkném počasí byla veliká 

návštěva, s lampionovým průvodem byla slavnost ukončená. Čistý příjem byl použit k nákupu 

motorové stříkačky.  

 

 

Školní rok 1931 - 32 

 

Nový školní rok začal v úterý 1. září s 37 žáky. Nově nastoupila 3 děvčata. 1 děvče navštěvuje 

měšťanku v Králíkách. Děti jsou rozděleny do skupin a oddělení: 

Nižší skupina:  1. oddělení    0 chlapců   4 děvčata    4 děti 

   2. oddělení   4 chlapci   3 děvčata   7 dětí 

  celkem     4 chlapci   7 děvčat 11 dětí 

Vyšší skupina: 1. oddělení 10 chlapců   5 děvčat 15 dětí 

   2. oddělení   6 chlapců   5 děvčat 11 dětí 

  celkem   16 chlapců 10 děvčat 26 dětí 

Dopoledne byla výuka vyšší skupiny, odpoledne výuka nižší skupiny. Okresní školní inspektor je 

pan profesor dr. Franz Peter. Předseda místní školní rady je pan Johann Neumann, zástupce je pan 

Johann Prause. Náboženství vyučuje pan farář Johann Petřík z Malé Moravy. Učitel a vedoucí školy 

je pan Franz Fischer. Ruční práce a výuku o domácnosti má Ludmilla Pollaschek. 

 

28. 9.  

28. září byla volba do obecního zastupitelstva. Protože byla jen jedna kandidátní listina, odpadla 

vlastní volba. 

 

28. 10.  

28. října byla oslava osvobození. Školní budova měla vlajkovou výzdobu od 27. 10. 12 hodin 

poledne do 29. 10. 8 hodin ráno. Skrze zprostředkování mládežnické skupiny dostala škola bednu 

ovoce (jablka a hrušky), které se mezi dětmi rozdělilo.  

 

31. 10.  

31. října se volil starosta a obecní rada. Za starostu byl zvolen pan Josef Weiss č. 10, zástupce je 

pan Alois Birke, továrník. 1. obecní rada je Wenzel Katzer č. 23 a 2. rada je pan Anton Wolf č. 24. 

 

14. 11. 

14. listopadu byl ukončen 1. čtvrtletí a bylo rozdáno vysvědčení. 

 

Vánoce 

Od 23. prosince do 2. ledna jsou vánoční prázdniny. 

 

2. čtvrtletí 

V sobotu 30. ledna bylo ukončeno 2. čtvrtletí a bylo rozdáno vysvědčení.  

 

1. a 2. února byly pololetní prázdniny. 

 

7. 3.  



7. března na narozeniny presidenta republiky byla během vyučování malá oslava, školní budova 

měla vlajkovou výzdobu. 

 

15. března k 100 létům úmrtí Johanna Wolfganga Goetheho bylo pamatováno u výuky.  

 

Velikonoce 

Od 21. do 30. března trvaly velikonoční prázdniny. 

 

15. 4.  

15. dubna bylo ukončeno 3. čtvrtletí a žáci obdrželi školní vysvědčení. 

 

Spalničky 

V dubnu a květnu onemocněly skoro všechny děti na spalničky. 

 

16. 5. 

16. května svatodušní pondělí, školní volno.  

 

18. června umřel pan farář Johann Petřík v 72 letech života. Pohřbu se zúčastnilo celé okolí, školní 

děti položily květy na hrob. Výuku náboženství převzal Josef Weber.  

28. 6.  

28. června byl ukončen školní rok, žáci obdrželi vysvědčení. 

28. června také zemřel dlouholetý předseda školní rady pan Neumann Johann, pohřbu se zúčastnily 

také školní děti. 

 

29. 6.  

Toho dne byl školní výlet na Špiklický Sněžník. 

 

28. 8.  

28. srpna přeletělo v čase od 11.30 do 16.00 odpoledne na 30 letadel ve směru východ - západ tímto 

krajem. Byla to evropská letadla, která letěla trasu Krakov - Praha. 

 

 

Školní rok 1932-1933 

 

Nový školní rok začal ve čtvrtek 1. září se 45 žáky, 23 chlapci a 22 děvčaty. Nově nastoupili 2 

chlapci a 4 děvčata. Děti jsou rozděleny na skupiny a oddělení: 

Nižší skupina:  1. oddělení   2 chlapci   5 děvčat   7 dětí 

   2. oddělení   5 chlapců   4 děvčata   9 dětí 

  celkem     7 chlapců   9 děvčat 16 dětí 

Vyšší skupina: 1. oddělení   8 chlapců   4 děvčata 12 dětí 

   2. oddělení   8 chlapců   9 děvčat 17 dětí 

  celkem   16 chlapců 13 děvčat 29 dětí 

Výuku dopoledne má vyšší skupina, výuku odpoledne má nižší skupina. Okresní školní inspektor je 

pan profesor dr. Franz Peter. Náboženství vyučuje pan Heinrich Peichl. Učitel a vedoucí školy je 

Franz Fischer. Ruční práce vyučuje slečna Ludmilla Pollaschek.  



 

Od Německého svazu Severní Morava přišla bedna s oblečením pro potřebné rodiny. Předseda 

zdejší skupiny pan Ernst Schramm rozdělil oblečení.  

Lidé pracující na poli pana Antona Lublicha na Malé Moravě (horní část) při rozprostírání lnu 

zpozorovali malý balon nízko letící směrem k nim. Chytli balonek a prohlíželi si ho. Viděli tam 

psaní ve 3 jazycích a zjistili, že balon vyletěl v Antverpenu. Místo vypuštění bylo oznámeno, kde 

přistál.  

V pondělí 25. září byly ráno v 7 hodin viděny 2 velké balony, jak letěly západovýchodním směrem. 

 

28. 9.  

28. září bylo školní volno, svatý Václav. 

 

28. 10.  

V pátek 28. října byl státní svátek, ve škole byla dopoledne malá oslava. V proslovu pamatoval 

vedoucí školy společného států Čechů a Slováků. Školní budova měla vlajkovou výzdobu od 27. 

10. do rána 29. 10.  

 

V pondělí 31. října bylo podle výnosu z 19. 10. 1932 č. 120931 školní volno. 1. a 2. listopadu bylo 

školní volno (všech svatých). 

19. listopadu bylo slavnostní předání farního místa v Malé Moravě panu faráři Rudolfu 

Weintrittovi, předtím kaplan v Moravské Třebové. Také bude vyučovat náboženství ve zdejší škole.  

Od 23. prosince 1932 do 2. ledna 1933 trvaly vánoční prázdniny. 31. ledna bylo ukončeno 2. 

čtvrtletí. Podle výnosu z 13. ledna 1933 č. 3420/33 byly pololetní prázdniny prodlouženy do 5. 

února.  

 

7. 3.  

7. března na narozeniny pana presidenta měla škola vlajkovou výzdobu, vedoucí školy měl proslov 

k dětem. 

 

Visita školní kroniky dne 11. března 1933, dr. Franz Peter, okresní školní inspektor.  

 

Dr. Franz Peter, okresní školní inspektor měl 11. března inspekci na zdejší škole. 

 

Také tuto zimu byla akce přídavného jídla pro potřebné děti. Okresní komise pro péči o mládež 

poukázala 200 korun na tuto činnost. Akce trvala od 6. února do 20. března 1933.  

14 dětí obdrželo po 31 dnů na 1 dítě ¼ litru mléka a 1 housku.  

 

3. čtvrtletí 

Protože velikonoce byly uprostřed měsíce, ukončilo se 3. čtvrtletí již 8. dubna, dětem byla rozdána 

vysvědčení. Od 10. do 18. dubna byly velikonoční prázdniny. 

 

1. 5. 

1. května byla na školní budově vyvěšena státní vlajka.  

 

Svatodušní pondělí, děti měly 5. června školní volno.  



 

Výlet 

21. června měly děti vyšší skupiny školní výlet na Kramářovu boudu.  

 

28. 6.  

28. června byl ukončen školní rok a děti dostaly vysvědčení. Učitel měl k dětem proslov a mluvil o 

Janu Husovi a apoštolech víry Cyrilovi a Metodějovi.  

 

Na jaře se začalo ve vesnici stavět. Zemědělec Wenzel Katzer chtěl rozšířit stáj, ale po zjištění, že 

jsou trámy chatrné nad obytnou částí, byl nucen celý domek strhnout a znovu postavit. Teď stojí na 

místě dřevěného domku pěkná budova.  

Obec si splnila dlouholetý plán a stavěla novou sušárnu na len. Stará už neplnila svou funkci. Obec 

na to dostala státní subvence 75000 korun, tak se mohlo stavět podle novějších plánů. Aby mohli 

využívat levnou vodní sílu k drcení lnu, postavili na kopci vodní nádrž o průměru 9 m a výšce 3 m a 

voda byla vedená rourami k sušárně. 18. září byla kolaudace.  

Také pan Granich na místě ohněm zničeného domku postavil cihlový dům. 

Díky stavební činnosti dostalo hodně nezaměstnaných práci.  

24. července byli obyvatelé vesničky kvůli požárnímu poplachu vystrašeni. Dům lesního dělníka 

Josefa Stöhra č. 16 byl v plamenech. 

 

Svěcení zvonů 

Dne 29. července se zúčastnily školní děti přivítání světícího biskupa dr. Schinzela, který přijel 

posvětit nové zvony na Malé Moravě.  

 

30. 7. 

V neděli 30. července se světily zvony. Toho dne zrovna pršelo. Zvony byly svěceny na jména 

Josef a Maria. Náhoda chtěla, aby zrovna zvonily na pohřbu Josefa Stöhra č. 54, který zemřel 1. 

srpna. 

 

 

Školní rok 1933 - 1934 

 

Nový školní rok začal v pátek 1. září s 45 žáky. Nově nastoupili 4 chlapci a 3 děvčata. 1 chlapec 

(Josef Scholz) a 1 děvče (Weiser Rosa) navštěvují měšťanku v Králíkách. Děti jsou rozděleny do 

skupin a oddělení: 

Nižší skupina:  1. oddělení   5 chlapců   4 děvčata   9 dětí 

   2. oddělení   2 chlapci   7 děvčat   9 dětí 

  celkem     7 chlapců 11 děvčat 18 dětí 

Vyšší skupina: 1. oddělení   5 chlapců   3 děvčata   8 dětí 

   2. oddělení 11 chlapců   8 děvčat 19 dětí 

  celkem   16 chlapců 11 děvčat 27 dětí 

Vyšší skupina má dopolední vyučování a nižší skupina odpolední. Okresní školní inspektor je pan 

profesor dr. Franz Peter. Předseda místní školní rady je pan Johann Prause a zástupce pan Alois 

Becker. Náboženství vyučuje pan farář Rudolf Weintritt. Učitel a vedoucí školy je Franz Fischer. 

Ruční práce a výuku pro domácnost vykonává slečna Ludmilla Pollaschek. Protože zdejší hasiči 



uspořili v posledních letech dost peněz, rozhodli se pořídit motorovou stříkačku a byla v srpnu 

slavnostně vysvěcená. 

 

28. 9.  

Svatý Václav, děti mají školní volno. 

 

28. 10. 

Podle výnosu okresního školního výboru z 18. října č. 1768 byla školní slavnost 27. října v 10 

hodin dopoledne, obraz presidenta byl vyzdoben a vedoucí školy měl proslov o významu toho dne 

osvobození. Školní budova měla vlajkovou výzdobu od 27. 10. 10 hodin do 29. 10. 8 hodin ráno. 

 

Všichni svatí 

Dne 1. a 2. listopadu měli žáci školní volno. 

 

 

1. čtvrtletí 

14. listopadu bylo ukončeno 1. čtvrtletí a děti obdržely vysvědčení.  

 

Vánoce 

Od 23. prosince do 2. ledna jsou vánoční prázdniny. 

 

Pololetí 

Podle výnosu okresního školního výboru z 16. ledna č. 80 se ukončilo 2. čtvrtletí 30. ledna a byla 

rozdána vysvědčení. Pololetní prázdniny byly 31. ledna až 2. února. 

 

Z důvodu výnosu školního výboru byla oslava 84. narozenin pana presidenta 6. března dopoledne. 

Obraz presidenta a školní budova byly vyzdobené.  

 

24. 3.  

24. března byla při vyučování půlhodinka pro mír, učitel měl proslov k dětem.  

 

28. března mluvil vedoucí školy při výuce o J. A. Komenském.  

 

3. čtvrtletí 

14. dubna bylo ukončeno 3. čtvrtletí a žáci dostali vysvědčení. 

 

1. 5. 

1. května byla na školní budově vyvěšena státní vlajka.  

  

5. a 6. 5. 

Podle výnosu okresního školního výboru se 5. května vzpomíná 15. výročí úmrtí generála a 

ministra obrany dr. M. R. Štefánika. Z toho důvodu byla vyvěšena černá vlajka 5. a 6. května. 

 

10. 5.  

10. květen, den československo-rumunské spolupráce. 



 

15. 5.  

Při vyučování se 15. května vzpomínalo na básníka Dvořáka a na komponistu Smetanu, ve školním 

rozhlase uvedli jejich díla. 

 

24. 5.  

24. května byla opětná volba presidenta republiky. Vlajková výzdoba byla na škole od 6 hodin ráno 

do večera 21 hodin. Žáci byli o důležitosti a významu toho dne poučeni. 

 

26. 6.  

26. června vzpomínka na 100 narozeniny básníka Jana Nerudy při vyučování. 

 

28. 6. 

28. června konec školního roku, zazpívání hymny a rozdání vysvědčení.  

 

5. a 6. 7. 

5. července se vzpomínalo věrozvěstů Cyrila a Metoděje a reformátora Jana Husa 6. července. Tyto 

dny už byly o prázdninách. 

 

 

Školní rok 1934 - 1935 

 

Nový školní rok začal podle výnosu okresního školního výboru ze 17. 7. č. 1290 dne 3. září. Školu 

navštěvuje 20 chlapců a 21 děvčat, celkem 41 dětí. Nově nastoupil 1 chlapec a 1 děvče. 1 chlapec 

(Scholz Josef) navštěvuje měšťanku v Králíkách. Zemská školní rada v Brně, podle výnosu 19. 

března 1934 č. 13151 nařídila, že začátkem školního roku 1934/35 už nebude dělená výuka na 

zdejší škole. Děti jsou rozděleny podle oddělení: 

1. oddělení   2 chlapci   3 děvčata 15 dětí 

2. oddělení   5 chlapců   7 děvčat 12 dětí 

3. oddělení   4 chlapci   4 děvčata   8 dětí 

4. oddělení   9 chlapců   7 děvčat 16 dětí 

celkem  20 chlapců 21 děvčat 41 dětí 

Všechna oddělení se vyučují společně. Okresní školní inspektor je pan profesor dr. Franz Peter. 

Předseda školní rady je Johann Prause, zástupcem je Alois Becker. Náboženství vyučuje pan farář 

Rudolf Weintritt. Učitel a vedoucí školy je pan Franz Fischer. Výuku ruční práce a výuku pro 

domácnost provádí slečna Ludmilla Pollaschek.  

 

28. 9. 

Svatý Václav, školní volno. 

28. září vypukl požár ve 4 hodiny ráno u Franze Stöhra č. 16. U toho shořela také sousedova stodola 

Josefa Stöhra, kterému vloni shořel obytný dům. Toto neštěstí přivedlo tyto chudé lidi k zoufalství, 

protože byli jen málo pojištění. Častější požáry přivedly občany ve velké vzrušení. 

 

9. 10.  



9. října přišla hrozná zvěst, že jeho majestát král Alexander I. z Jugoslávie a ministerský předseda 

Francouzské republiky Barthon při slavnostním uvítání byly zavražděni v Marseille. Z toho důvodu 

je na školní budově vyvěšena od 10. až 18. října černá vlajka.  

 

18. 10.  

18. října v den pohřbu byla smuteční oslava, v promluvě vzpomněl vedoucí školy také 

francouzského ministerského předsedu Barthona.  

 

11. 10.  

11. října vzpomínka v 1. hodině vyučování na vedoucího husitu Jana Žižku.  

 

28. 10.  

Státní svátek padl letos na neděli, proto podle výnosu okresního školního výboru z 8. 10. č. 1684 

bude školní oslava 27. října dopoledne. V proslovu vedoucího k dětem byla vzpomenuta deklarace 

slovenského nac. rady v Tuvě sv. Martin. Po zazpívání státní hymny si poslechli proslov ministra 

školství ve školním rozhlasu. Školní budova byla pod vlajkovou výzdobou od 27. do 29. listopadu.  

 

3. 11. 

Podle výnosu okresního výboru z 30. 10. 1898 bylo letos také 3. listopadu volno. 

 

15. 11.  

15. listopadu bylo ukončeno 1. čtvrtletí. 

 

23. 11. 

23. listopadu vypukl v 10.30 v noci požár na usedlosti paní Emilie Walther, shořela celá úroda 

letošního roku. Při požáru byly také ukradeny peníze. Jeden muž vydal větší obnos, tak nebylo 

těžké pachatele usvědčit. Po delším výslechu se pachatel přiznal. Franz Schubert a jeho adoptivní 

otec byli zatknuti dne 27. listopadu.  

 

1. 12.  

1. prosinec, den československého a jugoslávského porozumění. 

 

23. prosince bylo v hostinci Aloise Göttlichera vánoční představení školní mládeže. Byly uvedeny 

pohádky: Hvězdný talíř, U Ježíška, Vánoční sen. Čistý příjem byl 215 korun.  

 

Vánoce 

Od 23. prosince do 2. ledna jsou vánoční prázdniny. 

 

Pololetní prázdniny 

Podle výnosu okresního školního výboru z 16. ledna trvají pololetní prázdniny od 31. ledna 12 

hodin v poledne až do 4. února 1935. 

 

85. narozeniny presidenta 

Oslava 85. narozenin pana presidenta republiky byla výnosem okresního školního výboru z 20. 

února č. 440 určená na 6. března dopoledne. Obraz pana presidenta a státní znak byly slavnostně 



vyzdobeny. Vedoucí školy měl promluvu k dětem o činnosti a obětavosti presidenta pro národ. Na 

školní budově byla vyvěšená vlajka od 6. března poledne do 8. března 8 hodin ráno. Státní hymnou 

končila oslava. Po oslavě si poslechli řeč ministra školství ke školní mládeži. Podle výnosu 

ministerstva školství z 5. února 1935 č. 681 je 7. březen na 85. narozeniny presidenta volným dnem. 

24. března byla půlhodinka pro mír mezi národy, byla oceněna snaha našeho státu a svazu národu o 

mír. 

 

15. 4. 

15. dubna bylo ukončeno 3. čtvrtletí a rozdáno vysvědčení. Podle výnosu ministerstva školství z 8. 

března 1935 č. 21790 trvají velikonoční prázdniny od 16. dubna 12 hodin poledne do 31. dubna. 

 

1. 5.  

1. květen, státní svátek, škola měla vlajkovou výzdobu. 

Dne 19. května byly volby do poslanecké sněmovny a senátu. Ve volební komisi byli: 

Alois Stöhr, Sklené 64  Něm. soc. dem. děln. strana 

Ferdinand Pfeffer, Sklené 63   Něm. soc. dem. děln. strana 

Alois Birke, Sklené 11  Sud. něm. strana 

Ernst Schramm, Sklené 69   Sud. něm. strana 

Wenzel Katzer, Sklené 23  Svaz něm. zemědělců 

Josef Weiss, Sklené 10  Svaz něm. zemědělců 

Předseda byl zvolen pan Alois Birke, za úřad vedoucí školy Franz Fischer. Do poslanecké 

sněmovny bylo platných voličů: 74 mužů a 95 žen, celkem 169, volilo 74 mužů a 93 ženy, celkem 

167. Pro sněmovnu odevzdané hlasy se rozdělily na kandidátní listy takto: 

Listina č. 6 Něm. soc. dem děln. strana     32 hlasy 

Listina č. 8  Svaz něm. zemědělců       2 hlasy 

Listina č. 9 Něm. křesť. nár. strana      1 hlas 

Listina č. 12 Sudetoněm. strana   130 hlasů 

Do senátu bylo oprávněno volit 67 mužů a 88 žen, celkem 155, volilo 67 mužů a 87 žen, celkem 

154. Na jednotlivé listiny se rozdělily hlasy takto: 

Listina č. 6 Něm. soc. dem. děln. strana    30 hlasů 

Listina č. 8 Svaz něm. zemědělců       4 hlasy 

Listina č. 9 Něm. křesť. nár. strana      1 hlas 

Listina č. 12 Sudetoněm. strana   118 hlasů 

 

Dne 26. května byly volby v lokále hostince pana Aloise Göttlichera do zemského a okresního 

zasedání. Volební komise byla stejná. Podle voličského seznamu do zemského zastupitelstva pro 

Moravu a Slezsko mohlo volit 71 mužů a 94 žen, celkem 165. 71 mužů a 93 žen volilo, celkem 164. 

Odevzdané hlasy se rozdělí na listiny: 

Listina č. 4 Komunistická strana         1 hlas 

Listina č. 9 Něm. křesť. dem. nár. strana      4 hlasy 

Listina č. 6 Něm. soc. dem. děln. strana    20 hlasů 

Listina č. 20 Něm. sudetská strana    134 hlasů 

Listina č. 21 Nár. sjednocení (Kramář)      4 hlasy 

Pro volbu do okresního zastupitelstva v Šumperku mohlo volit 71 mužů a 94 žen, celkem 165. 71 

mužů a 93 žen, celkem 164 volilo. Odevzdané hlasy se rozdělí na jednotlivé listiny: 



Listina č. 4 Komunistická strana         1 hlas 

Listina č. 6 Něm. soc. dem. děln. strana    22 hlasů 

Listina č. 9 Něm. křesť. soc. nár. strana      4 hlasy 

Listina č. 20 Sudetoněm. stavovský svaz      2 hlasů 

Listina č. 21 Sudetoněm. strana   134 hlasy 

 

5. června bylo soudní projednání v Olomouci kvůli založení požáru. Ve vyšetřovací vazbě držení 

Franz Schuber a Josef Granich ze Skleného č. 13. Franz Schubert byl obviněn ze založení požárů 

v 5 případech a mimoto ještě z krádeže. S ohledem na své mládí a špatnou výchovu byl odsouzen 

na 6 let vězení. Josef Granich byl kvůli nedostatku důkazů a také proto, že hlavní svědkyně Emilie 

Walter v jeho prospěch vypovídala, osvobozený. 

 

 

7. až 11. 6. 

Podle výnosu ministerstva školství z 8. března 1935 č. 21790, kvůli kterému jsou prázdniny nově 

regulovány, trvají volné dny o svatodušních svátcích v pátek od 12 hodin poledne do 11. června.  

 

26. 6. 

26. června byl školní výlet s dětmi vyšší skupiny na Vřesovou studánku. Jeli jsme vlakem do 

Ostružné, na cestě Aloise Schöna jsme zdolali výstup na Šerák a po turistické cestě jsme putovali až 

na Vřesovou studánku. Po krátkém odpočinku jsme šli přes Vozku do Branné. Tam jsme prohlídli 

zámek a dál jsme cestovali vlakem. Počasí bylo nádherné, ale moc horko, děti byly žíznivé.  

 

28. 6.  

28. června byl konec školního roku a vysvědčení bylo rozdáno. 8 dětí, a to 4 chlapci a 4 děvčata, 

ukončilo školní docházku a dostalo propouštěcí vysvědčení. Při ukončení školního roku se 

vzpomínalo také věrozvěstů Cyrila a Metoděje a reformátora Jana Husa. Po státí hymně byly děti 

propuštěny. 

 

24. 7.  

Dne 24. července bylo ve zdejším kraji ve 23.20 v noci poměrně silné zemětřesení. Někteří lidé 

tvrdili, že viděli jasné světlo na severním nebi.  

 

 

Školní rok 1935 - 1936 

 

Nový školní rok začal v pondělí 2. září s 41 žáky, a to 18 chlapci a 23 děvčaty. Nově nastoupili 2 

chlapci a 6 děvčat. Jeden český žák je tady na výměnu „po školní docházce“, aby se učil němčinu. 

Děti se rozdělí na jednotlivé oddělení a to: 

1. oddělení   3 chlapci   7 děvčat 10 dětí 

2. oddělení   4 chlapci   5 děvčat   9 dětí 

3. oddělení   3 chlapci   8 děvčat 11 dětí 

4. oddělení   8 chlapců   3 děvčata 11 dětí 

celkem  18 chlapců 23 děvčat 41 dětí 



Všechny děti se vyučují společně. Okresní školní inspektor je pan profesor dr. Franz Peter. 

Předseda místní školní rady je pan Johann Prause, zástupce místní školní rady je pan Alois Becker. 

Náboženství vyučuje pan farář Rudolf Wintritt z Malé Moravy. Učitel a vedoucí školy je pan Franz 

Fischer. Výuku ženské ruční práce a domácnosti má slečna Ludmilla Pollaschek. 5 dětí má 

evangelickou víru a vyučuje je evangelický farář z Králík a to 1 hodinu  za 14 dní. 

 

28. 9. 

Sobota 28. září byl volný den. 

 

 

 

9. 10.  

Na 9. října padne 1. výročí tragické smrti krále Alexandra I. z Jugoslávie. Věnovala se 1 vyučovací 

hodina na vzpomínku zemřelého krále a přitom měl vedoucí školy proslov k dětem na téma mír 

mezi národy. 

 

11. 10. 

11. října se ve vyučování vzpomnělo vedoucího husitů Jana Žižky. 

 

26. - 28. 10. 

Podle výnosu z 22. 10. 1935 č. 1878 byla oslava 28. října už v sobotu 26. října dopoledne v 10 

hodin. Třída a obraz presidenta byly vyzdobené. V promluvě k dětem o významu toho dne, byla řeč 

také o deklaraci Slováků v Turčanském Svatém Martinu pro sjednocení státu Čechů a Slováků. Na 

školní budově byla vyvěšena státní vlajka od 26. 10. 10 hodin dopoledne do 29. 10. 8 hodin ráno. 

 

31. 10. 

31. října při vyučování byla podotknuta potřeba spoření. 

 

1. a 2. 11. 

1. a. 2. listopadu bylo školní volno. 

 

Prohlížena kronika dne 22. 11. 1935, dr. Franz Peter, školní inspektor.  

 

Dne 22. listopadu byla inspekce školy provedená okresním školním inspektorem dr. Franzem 

Peterem. 

 

1. 12. 

1. prosince den česko-jugoslávské spolupráce, bylo vzpomenuto na ten den. 

 

14. prosince ve 12 hodin v poledne položil náš pan president s ohledem na své stáří a zdraví úřad 

presidenta. U státního aktu na zámku v Lánech byl presidentovi za svoje zásluhy udělen čestný titul 

president osvoboditel. 

 

18. 12. volba presidenta dr. Edwarda Beneše 



18. prosince byla ve Vladislavském sále Pražského hradu volba nového presidenta. Kvůli nařízení 

okresního politického zastoupení byla na školní budově vyvěšena vlajka od 8 hodin ráno do 20 

hodin večer. Nacionální shromáždění zvolila s velkou většinou tehdejšího ministra dr. Edwarda 

Beneše za presidenta, školáci byli o změně informováni. 

 

Nadílka 

Z Rudy nad Moravou darovali škole dětské oblečení, při vánoční oslavě bylo mezi děti rozděleno, 

20 dětí mohlo být obdarováno. Mimoto dostaly všechny děti pečivo a jablka.  

 

 

 

Vánoční prázdniny 

Podle výnosu ministerstva školství ze 4. prosince 1935 č. 152636/35 je 3. a 4. ledna školní volno, 

takže vánoční prázdniny jsou od 2. prosince 1935 12 hodin poledne do 6. ledna 1936. 

 

Bouřka v zimě 

Zima byla mírná. 11. ledna odpoledne byla silná bouřka s blesky.  

 

1. - 4. 1. prázdniny 

31. ledna ve 12 hodin v poledne bylo ukončeno 1. pololetí, žáci obdrželi vysvědčení. Podle výnosu 

ministerstva školství z 20. 1. 1936 č. 3797 byly prázdniny mimořádně prodlouženy do 4. února. 

 

7. března byly oslaveny 86. narozeniny pana presidenta osvoboditele dr. T. G. Masaryka. Školní 

budova měla vlajkovou výzdobu a obraz presidenta byl vyzdoben. V promluvě k dětem vzpomínal 

vedoucí školy velké zásluhy presidenta. Pak vyslechly děti přes školní rozhlas řeč ministra školství 

dr. Emila Franka. Zazpíváním hymny končila oslava.  

 

8. 3. 

8. března byla se spolkem Národní jednota na Malé Moravě společně s místní komisí pro vzdělání 

uspořádaná oslava presidenta T. G. Masaryka, zúčastnil se také vedoucí školy, zástupci obcí a 

spolků.  

 

Jako každoročně, také i letos byla akce přídavného pokrmu pro potřebné děti, pro kterou okresní 

komise pro péči o mládež ve Starém Městě uvolnila 150 korun. 14 dětí dostalo v 21 dnech ¼ l 

mléka a 1 housku. 

 

24. 3.  

24. března bylo jako každý rok půlhodinka pro mír, vzpomnělo se úsilí národů a svazů národů o 

zachování míru. 

 

28. 3. 

28. březen, vzpomínkový den na J. A. Komenského, ve výuce se uctila památka.  

 

31. 3.  

 



31. březen je den knih, ve vyučování podotkl učitel potřebu čtení dobrých knih. 

 

Československý Červený kříž 

Před velikonočními svátky byly děti poučeny o úloze Československého Červeného kříže, o 

velikonočním míru mezi národy a s 2 minutovým tichem u pomníku padlých.  

 

Velikonoční prázdniny 

Velikonoční prázdniny trvaly od 7. dubna 12 hodin poledne do úterý 14. dubna. 

 

 

1. 5. 

1. květen, státní svátek, na školní budově byla vyvěšena státní vlajka. 

 

2. 5.  

Kvůli ministerskému nařízení je volným dnem také 2. květen. 

 

12. 5.  

12. května se při vyučování vzpomínalo na básníka Karla Hynka Máchu. S jeho životopisem a 

s jeho díly byly děti obeznámeny. Následně si vyslechly školní rozhlas. 

 

28. 5.  

Dne 28. května byla školní oslava k 52. narozeninám pana presidenta republiky dr. Edwarda 

Beneše. Školní budova měla vlajkovou výzdobu a obraz presidenta byl ozdoben. V proslovu 

k dětem mluvil učitel o životě pana presidenta a snaze udržení míru mezi národy. Nakonec se 

zazpívala státní hymna. Děti měly školní volno.  

 

Od 29. května poledne do 2. června byly volné dny, svatodušní svátky.  

 

27. 6. 

Protože 28. červen je v neděli, byl ukončen školní rok již 27. června. Toho dne bylo také 

vzpomínáno na národní apoštoly Cyrila a Metoděje a byl podotknut význam kultury pro náš národ a 

bylo také poukázáno na slavnosti na Velehradě k 1050. výročí úmrtí sv. Metoděje. 

6. července bylo vzpomínáno taktéž na reformátora Jana Husa a životní osud toho muže, jak 

skončil. Na závěr oslavy byla zazpívaná hymna a byla rozdána vysvědčení. 5 chlapců dostalo 

závěrečné vysvědčení. 

 

 

Školní rok 1936 - 1937 

 

Školní rok začal v úterý 1. září s 35 dětmi, a to s 12 chlapci a 23 děvčaty. Nově nastoupil 1 chlapec 

a 2 děvčata. 1 české děvče je tady výměnu a navštěvuje po ukončení školní docházky naši školu, 

aby se naučila německy. Děti se rozdělují na oddělení: 

1. oddělení   2 chlapci   2 děvčata   4 dětí 

2. oddělení   3 chlapci   9 děvčat 12 dětí 

3. oddělení   4 chlapců   7 děvčat 12 dětí 



4. oddělení   2 chlapci   5 děvčat   7 dětí 

celkem  12 chlapců 23 děvčat 35 dětí 

Všechna oddělení mají společnou výuku. Okresní školní inspektor je pan profesor dr. Franz Peter. 

Předseda místní školní rady je pan Johann Prause. Zástupce místní školní rady je pan Alois Becker. 

Náboženství vyučuje pan farář Rudolf Weintritt. Vedoucí školy je řídící učitel Franz Fischer. 

Vyučování z ruční práce a práce v domácnosti provádí v době nemoci učitelky Lumilly Pollaschek 

učitelka slečna Margarete Hickl. 4 děti jsou evangelické. Ty vyučuje evangelický farář ze Šumperka 

Rudolf Türke.  

 

 

5. a 6. 9. 

Z důvodu narozenin 6. září S. M. Peterse II. krále v Jugoslávii byly narozeniny oslaveny již v 1. 

hodině vyučování 5. září. V promluvě se vzpomínaly přátelské vztahy k Jugoslávii. Školní budova 

měla vlajkovou výzdobu. 

 

28. 9.  

28. září, pamětní den sv. Václava, školní volno. 

 

Podle výnosu okresního školního výboru z 14. října 1936 č. 1520 byla oslava státního svátku dne 

27. října v 10 hodin dopoledne, třída a obraz presidenta byly vyzdobené. Vedoucí školy mluvil o 

významu toho dne a zmiňoval také deklaraci Slováků v Turčanském Svatém Martinu pro společný 

stát. Taktéž potřeby silné armády pro ochranu země a udržení světového míru. Potom vyslechly 

slavnostní řeč ministra školství a národní kultury. Pak šly všechny děti k pomníku padlých a 

položily na památku na něj věnec. Podle výnosu bylo vyučování ve 12 hodin ukončeno. 

 

28. 10.  

Dne 28. října byla školní mládež vedená na Malou Moravu do kostela na mši k 18leté oslavě vzniku 

Československé republiky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


