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

Školní rok 
1936 / 1937 

… Pro školní rok 1936 / 37 zapsáno 16 dětí, během roku vystoupil 1 a přibylo 
5 žáků, takže bylo ve třídě celkem 20 dětí. Byl to doposud největší počet dětí 
ve zdejší české škole. Také v poměru národnosti žáků nastal po prvé obrat 
ve prospěch národnosti české: 10 žáků z rodin úplně českých, 6 z rodin 
smíšených (všude otec národnosti české) a jen 4 dětí z rodin německých… 

… Bylo zavedeno hned na počátku školního roku stravování jako v uplynulém 
roce. Do vánoc dostávaly děti polévky, od ledna mléko a chléb… 

… K Mikuláši dostalo se dětem cukroví, ovoce a pečiva za 100 Kč a při 
vánoční nadílce rozdáno šactva a prádla za 1.000 Kč. Kromě toho dostalo se 
všem dětem vánoček a koláčů… 

… Dne 7. března 1937 uspořádal Místní odbor Národní jednoty první 
veřejnou oslavu 87. narozenin presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka ve 
„Starých lázních“. Program oslavy vyplnili žáci české školy. Oslavy se 
účastnilo všechno české obyvatelstvo místní a mnoho hostí z Rapotína… 

… Dne 31. července 1937 uspořádal Místní odbor Národní jednoty ve 
Velkých Losinách 1. český kabaretní večer v sále hotelu „Weiser“. Účinkovali 
herci českého divadla v Olomouci a vojenská hudba ze Šumperka. Účelem 
tohoto podniku bylo ukázati českým lázeňským hostům, že ve Velkých 
Losinách jsou také Češi a že není třeba se za český jazyk styděti a mluviti 
vždy jen německy tam, kde se hlásí k životu český živel místní. Po celou 
dobu příprav viděli Němci v odvaze pořádati podnik tak velkého rozsahu 
šílenství. Zdar podniku byl však nejlepší odpovědí všem pochybovačům 
a nepřátelům. Sál byl přeplněn českými lidmi a pod okny mnoho Němců 
naslouchalo vojenské hudbě, která ve zdejších lázních hrála po prvé. Krásný 
úspěch morální! Velký úspěch hmotný! Uhrazena byla z výtěžku ohromná 
režie – přes 1.800 Kč – a ještě zůstává odboru 600 Kč na podpoření chudých 
školních dětí… 

… K posílení hraničářské pozice velmi přispělo, že knížecí velkostatek má 
v nájmu české hospodářství a cukrovarská společnost středomoravská. Na 
velkostatku našlo zaměstnání několik českých rodin, které se tam 
přistěhovaly, což má značný vliv i na posílení české školy… 

… Ještě před ukončením školního roku bylo žádáno o zřízení české mateřské 
školy ve Velkých Losinách. Její otevření se očekává počátkem nového 
školního roku… 

zapsal Jan Veichart, správce školy  


