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Školní rok 
1945 / 1946 

… Téměř po 7 letech byla česká obecná škola opět otevřena, a sice v budově 
nynější německé obecné a měšťanské školy. Všechny přípravné práce, 
hlavně vymalování budovy a zápis provedl již o hlavních prázdninách řídící 
učitel Jan Veichart, který se v květnu 1945 vrátil do svého bývalého působiště 
z roku 1938. Vyučování započalo dne 3. září 1945 ve 2 postupných třídách, 
v nichž bylo 53 žáků… 

… Místní školská rada byla ustavena dne 2. dubna 1946. Jejími členy jsou: 
Jan Veichart, řídící učitel, Alois Plášek, učitel, Jan Kafka, železniční zřízenec, 
Josef Bureš, železniční zřízenec, František Říha, kameník, František 
Vaníček, rolník, náhradníkem Josef Gaja, sedlář a čalouník… 

… Obec Velké Losiny, která byla za předmnichovské republiky obcí 
německou, stala se obcí českou. Noví čeští osídlenci přicházejí hlavně 
z Uhersko – Brodska. Jsou to většinou zemědělci, kteří obsazují jako národní 
správcové zemědělské usedlosti Němců, dále živnostníci, řemeslníci, dělníci 
a veřejní zaměstnanci. Jsou tu i vojáci zahraniční armády generála Svobody, 
kteří se vesměs ujali zemědělských usedlostí. Českého obyvatelstva 
ustavičně přibývá, což se projevuje i vzrůstem počtu dětí ve škole tak, že 
koncem školního roku bylo požádáno o zřízení páté postupné třídy… 

… Na podzim 1945 bylo žactvu rozdáno 100 párů obuvi a při mikulášské 
nadílce byly děti podarovány cukrovím, pečivem a šactvem. V zimních 
měsících byla zahájena na škole stravovací akce, při níž byly chudým 
a vzdáleným dětem podávány polévky… 

… Dne 26. května 1946 konaly se volby do národního shromáždění a do 
místního národního výboru (MNV). Předsedou MNV byl zvolen řídící učitel 
Jan Veichart a jeho prvním náměstkem učitel Alois Plášek… 

… Dne 8. května 1946 večer prošel obcí velký lampionový průvod českého 
občanstva a místní vojenské posádky s hudbou k pomníku před úřadem 
MNV. Dne 9. května byla v sále lázní sehrána divadelní hra „Praha je naše“… 

… V den narozenin presidenta Budovatele Dr. Edvarda Beneše (28. 5. 1946) 
byl rovněž uspořádán velkolepý průvod obcí a před budovou MNV po obou 
stranách pomníku zasazena lípa na památku osvobození našeho Rudou 
armádou a lípa presidenta Dr. Edvarda Beneše… 

… Školní rok byl zakončen dne 22. června 1946 se 157 žáky. Zároveň byly 
provedeny přípravné práce a zápis pro otevření měšťanské školy ve Velkých 
Losinách. Ježto bylo do této školy zapsáno 124 žáků, byla požádána zemská 
školní rada o otevření této školy od počátku nového školního roku… 

zapsal Jan Veichart, řídící učitel 


