
Úryvky z kroniky České školy obecné ve Velkých Losinách 
(Státní okresní archiv Šumperk) 

Školní rok 
1934 / 1935 

… Ve Velkých Losinách byl přerušen řetěz českých škol táhnoucí se údolím 
řeky Děsné od Šumperka až k Vízmberku. Bylo snahou všech Čechů 
severomoravských v tomto důležitém místě zakotviti, zbaviti tak oblíbené 
lázně čistě německého vidu. Tužby byly vyplněny počátkem školního roku 
1934/35, kdy se uvolila Ústřední Matice Školská v Praze, že zde školu zřídí… 

… Předběžný zápis ukázal, že škola je zde oprávněna. Řídící učitel Bohumír 
Minář z Vikýřovic zapsal celkem 12 žáků. Pro školu získány místnosti ve vile 
„Marii“ č. p. 317, patřící F. a Arturovi Fleischmannovým. Větší místnost 
uprostřed přízemí (5 x 6,7 m) byla třídou, sousední kabinetem… 

… Vyučování bylo zahájeno dne 6. září 1934. Jenom čtyři žáci mluvili česky, 
ostatní ani nerozuměli – byli poněmčeni. Proto první čas se vyučovalo skoro 
jen jazyku českému… 

… Během tří měsíců byla škola zařízena. Nákladem okrsku Národní jednoty 
v Šumperku místnosti vymalovány a vkusně upraveny… 

… V prosinci ustaven byl místní odbor Národní jednoty … Odbor pečlivě se 
staral o žáky naší školy. Stravoval je a šatil… 

… Ještě radostnějšího úspěchu dosaženo, když trafika mezi lázněmi 
a nádražím byla obsazena Čechem p. Doubravou, který posílil školu 
3 dětmi… 

… Dne 6. prosince 1934 navštívil školu ministerský rada Klimeš, prohlédl vše 
s uspokojením… 

… Před svátky vánočními uspořádána byla pro žáky nadílka. Pod rozzářeným 
vánočním stromkem žáci vydatně pohoštěni a poděleni potřebnou obuví 
a šactvem. Každé dítě si odnášelo pěkný dárek, cukroví a velikou vánočku… 

… Dne 16. ledna 1935 zemřel žák J. H. na zápal mozkových blan. Bylo to 
jediné dítě zdejší školy, jehož oba rodiče jsou české národnosti… 

… Při květnových volbách do Národního shromáždění velmi překvapil počet 
českých hlasů. Odevzdáno bylo jich 40 a ještě 6 českých voličů v místě 
nevolilo … Je pro nás radostno, že Národní jednota  a česká škola posílily 
mnohé „ztracence“ tak, že při volbách vzpomněli na svůj původ a řečí 
srozumitelnou pověděli, že v Losinách máme kořeny, z nichž naše dílo 
poroste… 

… Na konci roku podnikli všichni žáci jednodenní výlet na Vřesovou studánku 
a Červený vrch; pěkně se vydařil… 

zapsal Otakar Mikulka, správce školy  


