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I. Z minulosti obce
Cestička k domovu 
známě se vine –  
hezčí je, krásnější, 
než všecky jiné.

 K. V. Rais

Nejstarší písemná zmínka o Hrušovanech je z roku 1252, kdy byly 
darovány klášteru žďárskému. V roce 1408 se osady zmocnili okolní 
šlechtici, od roku 1481 patřila Dobši z Černé Hory. Králem Vladislavem byla 
zastavena za půjčku zemskému moravskému hejtmanovi Janu z Lomnice 
na Meziříčsku. Pánům z Kunštátu patřila v roce 1493.

Opat kláštera žďárského vedl roku 1504 spor o Hrušovany s Janem 
z Lomnice a král Vladislav rozkázal, aby Jan z Lomnice a jeho potomci 
užívali Hrušovan do vyplacení ze zástavy. Po dlouhých soudech připadly 
Hrušovany roku 1552 zpět klášteru žďárskému. V roce 1606 byly připojeny 
k olomouckému biskupství. Z této doby se zachoval náhrobní kámen 
asi 1 metr vysoký ve tvaru cyrilometodějského kříže, který se nachází 
za pískovnou. Je to patrně náhrobek vojenského velitele z dob Rudolfa II.

Vypravuje se pověst, že jeden majitel pole, na kterém původně kámen 
byl, jej vykopal a vsadil před práh svého domu. Duch pohřbeného se mu 
zjevoval po nocích a strašil jej, takže hospodář neměl nikde stání. Jedné 
noci k němu duch promluvil, že mu nedá pokoje dříve, dokud kámen 
nevrátí na původní místo. Hospodář kámen odvezl zpět a od té doby měl 
od ducha pokoj.

Od roku 1616 byly Hrušovany připojeny Lichtenšteinům do Mikulova. 
V roce 1638 osadu koupil za 54 tisíc zlatých Šimon Gratzer ze 
Schönsberka na Velkých Němčících. Tento začal stavět na místě nynějšího 
obecního úřadu tvrz, kterou nedokončil. V roce 1641 prodal Hrušovany 
s nedokončenou tvrzí a mlýnem hraběti Jindřichu Burianovi Žampachovi 
z Potenštejna. Ten je téhož roku daroval Eliáši z Weisenberka za zapůjčení 
1 000 dukátů a z vděčnosti, že jej zachránil při bitvě u Jankova před Švédy.
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V roce 1666 patřila obec Ferdinandu Gräntzerovi, rytíři z Gränzerbachu. 
V této době bylo 36 domů neobydlených. V roce 1695 si stěžovali hrušovanští 
na svoji vrchnost u královského tribunálu v Brně ohledně zahrad, pustých 
selských polí, kácení lesa a prodeje jejich pozemků. Tohoto roku bylo 
povoleno vysazovat vinice, které se zde dříve nepěstovaly.

31. 3. 1702 koupil Hrušovany hrabě Filip ze Sinzendorfa 
na Židlochovicích za 42 tisíc zlatých.

V roce 1764 byl založen hřbitov na místě, kde se nyní nachází pomník 
padlých místních občanů ve světových válkách. Do této doby se zesnulí 
pochovávali v Unkovicích.

V roce 1805 přijeli do obce Francouzi. S malou družinou se směrem 
od Pohořelic objevil císař Napoleon, který z kopce obhlížel krajinu směrem 
k Brnu, Židlochovicím a Slavkovu. Na silnici u Židlochovic byly potyčky 
mezi kozáky ruského generála Kutuzova a francouzskými granátníky 
maršála Murata. 19. listopadu obsadila francouzská vojska Hrušovany, 
Židlochovice i Brno. Císař Napoleon v panském hostinci č. 1 „Na špici“, 
který je dnes již zbourán, posvačil. Přespal potom v Židlochovicích.

Roku 1839 začaly přes Hrušovany jezdit vlaky. Nádraží bylo původně 
za starým hřbitovem. Nynější nádraží bylo postaveno až v roce 1872. Při 
jeho rozšiřování a při kopání základů domů č. 177 a 178 byly nalezeny 
popelnice, kostra s bronzovou sponou a 2 náramky, což svědčí o tom, že 
Hrušovany byly osídleny již v době kultury galské a římské provinciální.

V roce 1858 byla na čísle 69 postavena škola, v roce 1881 začala 
stavba cukrovaru a tím nastal příliv dělníků a řemeslníků, kteří se 
v obci trvale usadili. Cukrovar byl dokončen stavitelem Jelínkem ze 
Židlochovic v roce 1882. Byla v něm zřízena také pošta. Od roku 1886 
do roku 1918 byla v domě pana Theodora Danii v č. 158. Od té doby 
až dosud je v cukrovarní budově, zvané „kasárna“. Z popudu cukrovaru 
bylo instalováno první veřejné osvětlení ulic, na tehdejší dobu obrovská 
vymoženost. Na osmi sloupech byla připevněna svítidla s petrolejovými 
lampami. Hlásný musel čistit skla, přistřihovat knoty, večer vždy se žebřem 
projít vesnicí a zažehnout světla. K zapalování používal fosforové zápalky, 
které se rozžehly škrtnutím o kalhoty nebo o zeď. Ráno opět se žebříkem 
zhasínal. Elektrické osvětlení bylo zavedeno až v roce 1920.

Památnou dobou v historii Hrušovan jsou léta 1882–84, neboť zde 
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pobýval profesor T. G. Masaryk, pozdější prezident ČSR, se svou rodinou. 
Na domě č. 21 byla umístěna pamětní deska. Při bourání domu byla 
uložena na obci a při příležitosti 140. výročí narození T. G. Masaryka 
slavnostně umístěna na budově základní školy.

V roce 1892 si zbudovala obec novou školu v čísle 167. Pak se stavěla 
místní dráha do Židlochovic. V roce 1901 byla postavena nová radnice 
a vystaven nový hřbitov za drahou.

V obci se začala rozvíjet spolková činnost – byl založen Sbor 
dobrovolných hasičů (1907) a tělocvičná jednota Sokol (1912). Cvičilo 
se nejdříve v hostinci č. 166 a později v nově vystavěné tělocvičně č. 1 
až do roku 1924. Tuto tělocvičnu koupila místní organizace strany lidové, 
nazvala ji Lidovým domem a zřídila tam tělocvičnu pro jednotu Orel, 
založenou téhož roku. Sokol si pak vystavěl novou tělocvičnu na místě 
dřívější panské myslivny. Dosahoval dobrých výsledků v tělesné výchově 
i v kulturní činnosti (divadelní představení, kino, loutkové divadlo, taneční 
zábavy, pěvecký kroužek). Úspěchy slavily v průběhu let oddíly lehké 
atletiky, kopané, házené, odbíjené, stolního tenisu, gymnastiky, ledního 
hokeje a základní tělesné výchovy.

Koncem července 1914 vypukla světová válka. Doba válečná vyvolala 
úpadek veškerého života v obci. Vyhořel do základů cukrovar, v roce 1916 
znovu vystavěn ze železobetonu. Pracovalo zde 600 válečných zajatců 
ruských a srbských. V den našeho národního osvobození 28. října 1918 
byly domy zdobeny červenobílými prapory a v Židlochovicích se konala 
slavnost. Na místě starého hřbitova byl po válce postaven zásluhou 
obecního zastupitelstva a Sboru dobrovolných hasičů pomník padlým 
místním občanům.

V roce 1924 zavítal do Hrušovan po 42 letech první prezident naší 
republiky T. G. Masaryk se svou dcerou Alicí. Byl všemi obyvateli slavnostně 
uvítán. Při pobytu v Židlochovicích často vyjížděl na koni přes Hrušovany.

Poválečné období je obdobím celosvětové konjunktury a prosperity. To 
bylo znát i na naší obci. Kromě sokolovny byla postavena na Nivě řada 
rodinných domků. Tělocvičnou jednotou Sokol bylo vybudováno kino. 
Svou činnost zahájilo 30. srpna 1925 pod názvem „Kino Hvězda“. Prvním 
vedoucím byl pan Antonín Veselý. Po šesti letech zakoupila jednota zvukové 
zařízení. Bylo to první zvukové kino na tehdejším okrese Hustopeče. 
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Ve stejném roce byly promítány filmy také na hřišti, takže hrušovanské kino 
možno zařadit mezi průkopníky letních kin. Za protektorátu byl ustaven 
správcem pan Karel Jokver, který se podílel na výstavbě a zvelebování kina. 
V tomto období, kdy byly zakázány společenské zábavy a jiné akce, bylo 
kino maximálně využíváno. V roce 1945 přišlo kino do vlastnictví státu pod 
Československý státní film, správa kin Brno. V dalších letech vykonávali 
funkci vedoucích pan Zdeněk Lang, paní Marie Celnarová, Ing. Eduard 
Šandera, paní Jiřina Langová a pan Jaroslav Hýsek. V roce 1962 byla 
provedena přestavba promítací kabiny a zabudovány dva promítací 
přístroje Meopton III. Od roku 1969 se pořádaly letní filmové přehlídky 
na zahradě sokolovny, kde se promítalo z maringotky. V roce 1972 bylo 
zařazeno do akce Z vybudování letního kina. Nové letní kino bylo postaveno 
nákladem 262 000 Kčs a odpracováno bylo asi 12 000 brigádnických 
hodin. Kino je v provozu od roku 1975 a od roku 1983 byly Hrušovany 
zařazeny mezi 66 míst v ČSFR, kde se konal „Filmový festival pracujících“. 
Letní kino se těší velkému zájmu diváků z místa a okolí. O pěkné prostředí 
pečují nadále zaměstnanci, převážně ve svém volnu.

Vrátíme se opět do třicátých let. V roce 1929 vlivem hospodářské 
krize byla zastavena výroba v cukrovaru. Mnoho lidí tak přišlo o práci. 
Po několika letech nevyužití objektu pronajala prostory firma Moragro 
a zřídila v nich obilní sklady.

Podle sčítání lidu z roku 1930 bylo v Hrušovanech 369 domů, z nich 
348 obydleno. Z celkového počtu 1 841 obyvatel bylo 886 mužů a 955 žen. 
Podle národnosti 1 757 Čechů, 77 Němců, 2 Maďaři, 2 Slováci, 1 Rus 
a 2 Židé.

V době krize se započalo s rozšiřováním jednokolejné trati Brno- 
Bratislava na dvoukolejnou. Hrušovanský úsek včetně podjezdu na severní 
straně nádraží byl dokončen v roce 1936. Hlína vykopaná z podjezdu byla 
navezena do „Hlinku“, kde byl založen park.

Za protektorátu byla zastavena činnost Sokola a Orla. Několik místních 
občanů bylo zatčeno gestapem, z nichž se již nevrátili ke svým rodinám 
Jan Pařil, Miroslav Ondráček a Leopold Lang. V roce 1940 se do prostor 
Moragra nastěhoval německý vojenský zásobovací sklad. Mezi mnohými, 
kteří museli odjet pracovat do Německa bylo i několik hrušovanských 
z ročníku 1924. Na příkaz úřadů se v roce 1942 museli vystěhovat majitelé 
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šesti statků. Tyto byly osídleny německými rodinami z Besarabie.
7. dubna 1945 převzali němečtí železničáři dozor nad dopravou 

na nádraží. Připravovali zničení nádraží i trati. Bombami podminovali rampu, 
hradlové zařízení, podjezd a most na trati k Vojkovicím. 16. dubna nařídil 
německý velitel všeobecnou pracovní povinnost pro muže od 17 do 26 
roků. Kopaly se zákopy na trati Židlochovice Hrušovany. Ústup německých 
vojsk trval od ranních hodin 17. dubna. Oddíly byly bombardovány 
sovětským letectvem, které nalétalo od Hustopečí k Velkým Němčícím, 
Nosislavi a Židlochovicím. Při budování zákopů bylo zraněno několik 
hrušovanských občanů. Jeden z nich, Miloš Lang, po těžkém zranění 
zemřel. Němci zapálili cukrovar, který sloužil jako vojenský sklad potravin, 
látek a výstroje. Dali se na ústup k Ledcům a na Vojkovice. K ochraně 
ústupu nechali v obci několik pancéřových vozů a menší jednotky pěšáků. 
Rudá armáda přicházela do Hrušovan třemi směry. Od Nosislavi a Velkých 
Němčic, od Unkovic a Žabčic, od Vranovic, Přibic a Pohořelic. Nápor byl 
tak velký, že Němci neměli čas zničit trať a nádraží. Při přestřelce tanků 
u cementárny byla zraněna patnáctiletá dívka Marie Schierová, která 
zranění podlehla.

Cementárna byla první obsazenou budovou v Hrušovanech. V 18.30 
vyhořel u parku v Židlochovicích tank. Po 20. hodině již Němci opustili 
obec. Jeden tank vjížděl do ulice Vodní, na tanku bečka vína, tankista 
hrál na harmoniku. U dílny Mezníkovy tank zas tavil a vystřelil několik ran. 
Obyvatelé vylézali z úkrytů a provolávali slávu. Ještě 18. dubna padly 
na Hrušovany 3 těžké německé pumy. Jedna zasáhla roh zahrady u Hortů 
a dvě Fischovu Nivu. Od 18. dubna až do pádu Brna byl umístěn polní 
lazaret v budově školy, sokolovny, nádražní restaurace a u Fischů. Vojska 
postupovala dál přes Vojkovice k Holasicím a přes Ledce k Sobotovicím 
a Syrovicím. Při osvobozování obce padlo 18 sovětských vojáků, kteří byli 
pochováni v parku, později však byli převezeni na hřbitov do Ořechova. 
V parku zůstal na památku pomník.

Zahraničním vojákem byl pan Antonín Mika. S tankovým praporem 
generála Klapálka prošel část Evropy, Asie a Afriky.

Po válce v roce 1945 měla obec 419 obytných domů a 2 150 obyvatel. 
Většina občanů se zapojila do brigádnických akcí ke zlepšení vzhledu 
obce. Byla zahájena rozsáhlá oprava budov cukrovaru. V přízemí 



10

objektu byla výroba cementářského zboží a vznikl zde komplexní závod 
„Přidružené stavební výroby“. V další části vznikl v roce 1947 pobočný 
závod výrobny krmiv – Moragro. Tato provozovna časem vyráběla až 
21 druhů bílkovinných směsí a koncentrátů.

V roce 1948 bylo založeno dělnické stolařské družstvo na výrobu 
nábytku – Dřevospol. Po opravě válkou značně poškozené Pruklovy 
cementárny byla v původních prostorách zahájena družstevní výroba 
cementářského zboží – pozdější Kamena. V roce 1949 byla zahájena 
těžba písku na trati „Svobodné“ a „Brlohy“.

Po roce 1950 byl v obci vybudován místní rozhlas a zřízena mateřská 
škola v budově bývalého hostince v ulici Jiřího z Poděbrad. Musela být 
zbourána typická zvonice u domu pana Jana Veise, pravděpodobně 
vlivem podzemních chodeb nakloněná. Býval v ní zvon s podobou svatého 
Václava, ulitý v roce 1743 v Brně. V roce 1860 byly do restaurované zvonice 
vysvěceny dva nové zvony. Při této slavnosti byla přečtena pamětní listina, 
která byla vložena do plechové krabice a zazděna do zvonice. Při bourání 
byla nalezena. Byla psána v duchu tehdejší doby, knězem Franzem Früh, 
podepsaní jsou také mimo jiné Vavřinec Landsamn, Pavel Táborský, radní, 
a Florián Petýrek, učitel. Z listiny uvedu alespoň úvod:

„Pamětihodné věci,  
které se po zavěšení nových zvonů po vykonané pobožnosti 8. července 
roku 1860 odpoledne okolo čtvrté hodiny do zvonice schovaly.

V jménu trojjediného Boha!
Na neděli po svatém Duchu roku po narození Krista Pána 1860 

po vykonané krátké pobožnosti a přečtení ujišťujícího listu svěcení dvou 
nových na outraty počestné obce Hrušovanské zbudovaných zvonů, 
následující pamětihodné věci před velkým shromážděním lidu se přečtly, 
aby pak pro věčnou památku potomstva do zvonice zazděné a schované 
někdy se našly, aby ti, kteří je najdou a přečtou, čestným upamatováním 
a srdcem dobrým na jejich předky, kteříž o tyto zvony se postarali 
a upamatovali“.

Dále listina obšírně popisuje tehdejší poměry místní i Evropské. 
Zakončena je takto:

„Mohlo by se ještě mnoho památných věcí do tohoto spisu vložit, 
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poněvadž ale obzvláštní případnosti do novin se dají a do obecních 
knih se zapíšou, tak se tento spis uzavírá prosbou na potomstvo, které 
by ho našlo, aby s láskou a se zbožnou myslí na předky, kteří při této 
slavnosti přítomni byli, na podepsaného přednostu, radní a obecní výbor 
se upamatovali“.

Tolik tedy z historie zvonice, která svým slohem připomínala 
stavby z doby reformační a měla některé společné znaky s kostelem 
v Unkovicích.

Po uvolnění přízemí budovy bývalého cukrovaru byl v roce 1954 založen 
závod Jihomoravská prefa. Původně to bylo výzkumné pracoviště, které 
mělo vyřešit v rámci akce zprůmyslnění stavebnictví výrobu panelových 
konstrukcí na automatické lince.

V tomto roce byla v obci založena Místní lidová knihovna. Původně 
byla umístěna v obecní budově na Havlíčkově ulici; když byla provedena 
generální oprava radnice, byla v roce 1958 přestěhována sem. 
Knihovníkem byl pan Řehoř Zahradník, potom jej vystřídal pan Alois 
Vysloužil, od roku 1974 pan Jaroslav Weiser. Po jeho odstěhování 
z Hrušovan se knihovny ujala Alena Kališová, provdaná lvičičová, která zde 
vypomáhala již dříve jako studentka a tento obor si vybrala. V roce 1981 
byla knihovna profesionalizována. Počet výpůjček se výrazně zvyšoval. 
V roce 1986 obdržela knihovna uznání ONV v soutěži „Budujeme vzornou 
lidovou knihovnu“. O rok později to bylo uznání KNV a v roce 1989 uznání 
ministerstva kultury. Vedoucí knihovny kromě půjčování knih pořádala 
besedy pro mládež i dospělé, připravovala literární soutěže, výstavky, 
nástěnky. Starším a nemohoucím občanům zavedla donášku knih 
do domu. V roce 1991 se dočkala konečně větších a více vyhovujících 
prostor v bývalé Světlíkově vile.

V roce 1955 byly v ulici Žižkově postaveny budovy, určené pro skladiště. 
Byl sem umístěn sklad Drogerie Jihlava.

V následujícím roce bylo založeno JZD. Mělo 27 členů, z toho 2 rolníky, 
vlastnilo 48 ha půdy. Větší vstup zemědělců se uskutečnil až v srpnu 
1957. Přistoupilo 55 zemědělských rodin, takže družstvo vlastnilo 415 ha 
zemědělské půdy s počtem 103 členů. Později se JZD sloučilo s JZD Jaslo 
se sídlem v Blučině. V současné době je družstvo reorganizováno.
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Koncem roku 1957 byl zrušen dřevařský závod a předán do užívání 
n. p. Svit Gottwaldov na zavedení výroby dřevařských výrobků a polotovarů 
se zaměřením na hlavní výrobu kožené a ostatní obuvi. Závod začínal 
s počtem 47 zaměstnanců. Byl utvořen dřevařský provoz na výrobu 
kopytových a napínákových krychlí se stolařskou dílnou. Pro rozvoj 
závodu byli přijímání další zaměstnanci z Hrušovan a okolí. V roce 1958 
byl založen další provoz, a to výroba kožené a textilní obuvi.

Ve stejném roce byla dokončena generální oprava obecní radnice. 
I. patro mělo zasedací síň, knihovnu, pobočku státní banky a místnost pro 
mládežníky. V přízemí byly dvě kancelářské místnosti pro MNV, dvě pro 
JZD a jedna pro domovní správu.

Vzrůstající počet zaměstnaných žen přiměl MNV, aby uvažoval 
o vybudování jeslí. V roce 1965 byla zahájena rekonstrukce vily dr. Světlíka 
podle plánů Ing. Blahomíra Weise. Provoz byl zahájen v srpnu 1966 
s kapacitou 30 dětí.

Vedení stanice základní agrotechniky v Pohořelicích získalo objekt 
rozestavěné traktorové stanice pro vybudování Ústavu základní 
agrotechniky. V roce 1966 byly dokončeny laboratoře, administrativní 
budova a dům se čtyřmi bytovými jednotkami a čtyřmi svobodárnami. 
V okolí ústavu byl vysázen sad, vybudovány komunikace uvnitř areálu, 
přistavena kolna na nářadí, sklepy a skleník.

Počet průmyslových závodů byl v říjnu 1967 zvětšen o nový velký 
závod. Keramoprojekt Brno požádal MNV o výběr staveniště pro Prefu 
Brno-venkov. V polovině roku 1968 začal závod Porobeton provádět 
na přidělených pozemcích zkušební vrty.

Byla ukončena elektrifikace trati ČSD, úprava ulic Masarykova, 
Palackého, Jiřího z Poděbrad, Poštovní, Havlíčkova, vybudováno 
autobusové nádraží, čistící stanice, skupinový vodovod, stánek pro prodej 
zeleniny, mostek přes Šatavu v Sušilově ulici, kanalizace Nivy včetně silnic 
a části chodníků, výstavba parovodu pro sídliště a postavena osmipodlažní 
budova internátu ZGK. Po velkém úsilí se podařilo zajistit generální opravu 
základní školy. Plán státní výstavby bytových jednotek pro zaměstnance 
ZGK byl převeden ze Židlochovic do Hrušovan. Sídliště bylo umístěno 
na pozemky za Bartůňkovým. Jeho součástí byla také mateřská škola, 
samoobsluha, kadeřnictví a dětská poradna.
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V akci Z bylo postaveno Nákupní středisko, kde bylo odpracováno 
mnoho brigádnických hodin a zapojily se i místní závody. Pro děti byla 
otevřena nová mateřská škola, kuchyně a školní jídelna. Výstavba 
sportovního areálu se protáhla na více let, než bylo původně plánováno, 
ale nakonec byla zdárně ukončena. Na jižní straně obce vyrostlo sídliště 
rodinných domků, na Žižkově ulici bytové jednotky. Byla zahájena 
plynofikace obce a v roce 1991 byla ukončena její další část – mimo Nivu. 
Hrušovany se také konečně po mnoha letech dočkaly generální opravy 
železničního nádraží. V poslední době bylo otevřeno několik provozoven 
a obchodů soukromníků.

Život v obci se za posledních sto let velmi změnil. Co je třeba neustále 
zlepšovat, je péče o čistotu a pořádek. A to je záležitostí všech obyvatel.
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II. Škola v období Rakouska

Bez vzdělání není samostatnosti.

Venkovské školy ve starších dobách byly jen církevní. V zápisech 
„Sirotčích knih“ je v letech 1585 záznam za výdaje na školní vyučování 
za žáka 20 grošů a 2 denáry. Pro porovnání 1 měřice žita stála tehdy 
kolem 20 grošů. Při početných rodinách, kterých bývalo hodně, nezbývaly 
prostředky na návštěvu školy.

Podle záznamu z roku 1735 v Židlochovské matrice je zřejmé, že 
v Hrušovanech k výchově mládeže není ani škola, ani učitel. V letech 1741–
1745 je uváděn obecní písař Václav Kasmacher jako hrušovanský rektor. 
Je tedy možné, že učil u nás děti soukromě.

Ve 2. polovině 18. století začíná nové období ve vývoji elementárních 
škol, neboť za Marie Terezie a pak za císaře Josefa II. obrací stát svou 
pozornost k nejnižším školám. Roku 1771 je zaháňský opat Felbiger 
pověřen organizací obecného školství s jednotnými učebními osnovami, 
s náboženstvím a triviem (čtení, psaní, počty). Provedené úpravy jsou 
v platnosti potom téměř sto let. V letech 1774–1784 se uskutečňuje 
přeměna dosavadních farních škol na triviální a církevní dozor je nahrazen 
státním. V dalších letech je zaveden „Všeobecný školní řád“, v přípravkách 
při c. k. normálních školách se vzdělávají budoucí vesničtí učitelé, vychází 
„Jádro metodní knihy pro sedlské učitele“. Roku 1781 zavádí císař Josef 
II. povinnou školní docházku od 6 do 12 let. Byl to nejradikálnější zásah 
do dosavadního vývoje elementárních škol. Obnovují se fary, zaniklé 
zejména za třicetileté války a v období hladomoru, zřizují se při nich 
školy, o které společně pečuje vrchnost, farář a obec. V letech 1787–
1791 sepisují krajští školní komisaři školské fase, které zjišťují stav škol 
a učitelských příjmů. Všechno nasvědčuje tomu, že vzdělání se otvírá 
slibná budoucnost.

První snahy o zřízení školy v Hrušovanech se objevují ve druhé polovině 
18. století. Do roku 1774 navštěvovali hrušovanští žáci školu v Unkovicích. 
Hrušovanská škola byla nejprve v nájmu v č. p. 16, pak v 1. poschodí 
radničního sálu. Tento sál byl v roce 1791 adaptován na školní učebnu 
a byt pro učitele. Školní učebna na radnici nebyla vhodným prostředím pro 
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děti. Vcházelo se do ní přízemní chodbou, ze které byl i vchod do výčepu. 
Třída se nacházela nad výčepem. Tak bylo vyučování často narušováno 
hlukem. Jako učitelé, kteří působili v této jednotřídní škole, jsou uvedeni 
Josef Pokorný, Martin Svoboda, Vavřinec (Laurenz) Pitsch a Josef Vozka 
(Woska).

Na počátku 19. století nastává ve vývoji škol nepříznivý obrat. Zákoník 
obecného školství z roku 1805 vynakládá úsilí na potlačení reformačních 
snah císaře Josefa II. Školský dozor byl vrácen církvi. Byla potlačována 
všechna hnutí, směřující k požadavkům svobody. Uplatňuje se výrok, 
že „Rakousko nepotřebuje vzdělaných, ale poslušných poddaných“. 
Požadavky na učitelské vzdělání byly nižší, na vesnických školách mohly 
vyučovat nekvalifikované osoby, většinou to byli vysloužilí vojáci. Úroveň 
škol a školní docházky byla v této době velmi slabá.

Zřizování nových škol naráželo na odpor obcí, protože škola musela 
být vydržována na obecní útraty a byla tedy velkým zatížením pro všechny 
občany.

I za této obtížné situace šel vývoj školy dopředu, hlavně zásluhou učitelů, 
z nichž mnozí byli výraznými typy vlasteneckých buditelů. V roce 1847 byl 
vysloven požadavek dalšího rozšíření učitelského vzdělání, osvobození 
učitelů od služeb faráři, kostelnictví, obecného písaření. Roku 1848 
v „Poslu z Budče“ byl uveřejněn „Návrh pro národní školy“ v duchu učení 
J. A. Komenského. Veřejnost se ke školským otázkám vyslovuje příznivě. 
Avšak revoluce je poražena, vlády se ujímá císař František Josef I. 
a ministr vnitra A. Bach rychle utužuje policejní režim. V roce 1855 uzavírá 
císař s papežskou stolicí konkordát, jímž je v celé říši uznána svrchovanost 
církevního práva.

Jaká je v této době situace v naší obci? Ožehavým problémem 
– po několik let – byla povinnost hrušovanské obce postavit novou 
školní budovu. Toto nařízení z roku 1844 bylo rozhodnuto na návrh 
židlochovického děkana. Po mnohých urgencích zakoupila obec dům 
č. p. 69 se čtvrtlánem polí. Obec chtěla získat finance odprodejem 
pozemků. To však narazilo na odmítavé stanovisko úřadů, a tak po mnoha 
jednáních a letech až v roce 1858 byl odprodej pozemků povolen. 
Základní kámen ke stavbě školní budovy byl položen v dubnu téhož roku. 
Stavba byla zadána staviteli Antonínu Strnadovi z Rosic za 6 000 zlatých. 
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Poschoďová budova, krytá břidlicí, byla 8. srpna hotová. Dne 24. října byla 
škola slavnostně vysvěcena. Starostou byl Vavřín Landsman, školním 
dohlížitelem Pavel Táborský a radním Martin Kromus. Učitelem byl Florián 
Petýrek. Při slavnosti byla menší hostina. Děti byly poděleny marcipánem. 
Pro chasu byla uspořádána na radnici taneční zábava.

O stavbě této školní budovy píše P. Češka v kronice zámeckého 
kaplana v Židlochovicích: „Hrušovany postavily novou jednopatrovou 
školní budovu, aby školní mládež nebyla již na radnici skandalizována 
od ožralců“.

Podle „pamětní listiny“, která byla nalezena v plechové krabici při bourání 
kapličky, bylo v této době v židlochovické farnosti 5 škol. Hrušovanská 
škola měla 36 školáků nedělní školy a 112 školáků každodenní školy. Učitel 
Florián Petýrek vedl velmi dobře školní kroniku v českém jazyce, ale i jako 
písař obecní agendu. Zemřel v roce 1868 na TBC. Po jeho smrti vyučovali 
dočasně p. Marek, student František Táborský a p. Fuchs. 10. listopadu 
zvolil obecní výbor 9 hlasy za učitele Augustina Oderského, který nastoupil 
24. prosince. Na škole působil do roku 1883.

V roce 1867 přijal vídeňský sněm základní státní zákon o obecných 
právech občanů, zákon o svobodě tisku, vědy a shromažďování. Školské 
zákony, které připravili ministr vyučování Hasner a profesoři Glaser a Beer, 
byly na svou dobu velmi pokrokové a moudré. Pro vzdělání učitelů byly 
zřízené čtyřleté učitelské ústavy, školní docházka prodloužena na 8 let, 
počet žáků ve třídě snížen ze 100 na 80, uvolňovaly školu pokrokovému 
vývoji, prohlašovaly svobodu vědy a vědeckého bádání, vyhlašovaly 
jazykovou rovnoprávnost. Zabezpečovaly sociální, právní i hmotné 
postavení učitelů, zajišťovaly je v době stáří, neschopnosti a nemoci. 
Nejpodstatnějším rysem školy však byla její nezávislost na církvích.

Školská novela z roku 1883 změnila některé části tohoto zákona. 
Veřejnost však poznala, že novodobá národní škola odpovídá tužbám 
národa že vzdělání znásobuje jednotu a pomáhá odrážet útok 
na demokratické zásady.

Vrátíme se opět do Hrušovan. V roce 1870 dle rozhodnutí c. k. 
ministerstva a dopisu c. k. hejtmana Laušeho z Hustopečí byla ses tavena 
první místní školní rada: „předseda Tomáš Kelbl, členové Martin Lazar, 
Jakub Koníček, velebný pán učitel náboženství Fran tišek Tesařík a pan 
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učitel školy národní Augustin Oderský“.
Výnosem zemské školní rady moravské ze dne 24. srpna 1882 byla 

jednotřídní škola rozšířena na dvojtřídní a systematizována 2 místa – 
nadučitelské a podučitelské. V roce 1883 byla vybudována druhá školní 
učebna ve dvorním traktu, která byla 2. října slavnostně posvěcena. 
Nadučitelem byl ustanoven Alois Trnka, který za svého působení 
do roku 1920 získal mnoho zkušeností se zvyšováním úrovně výuky a měl 
vliv i na kulturní život v obci. Snažil se čelit germanizaci, zavedl pořádání 
školních slavností, propagoval s úspěchem včelařství a nové metody 
v sadařství.

Správa cukrovaru, který byl dokončen v roce 1882, zřídila v panské 
myslivně, nynější sokolovně, německou školu, tak zvanou SCHULVEINKU, 
kam chodily také české děti na „přelejvání“. Tato však neměla dlouhého 
trvání, což budiž přičteno k chvále našeho lidu. V protokolu z domácí porady 
ve škole v září 1885 je konstatováno v bodu 4): „...do české školy naší 
přibylo mnoho dítek továrních dělníků, kterýž případ na škole německé se 
nestal. Tím dokázán lepší prospěch dítek na naší škole české“.

Od 1. září 1884 do 30. března 1886 působil na hrušovanské škole 
jako učitel spisovatel Alois Mrštík, narozený 14. října 1861 v Jimramově. 
Za něho začal v obci „nový duch“. Mrštík, mladý 23-letý muž, shromažďoval 
chlapce a děvčata, cvičil s nimi národní písně, učil je hrát divadlo. Tak se 
za něho v Hrušovanech hrálo poprvé divadlo a pořídilo se jeviště, jehož 
majitelem byla mládež. Hrálo se v hostinci na radnici. Na tomto jevišti 
se hrálo několik desítek let. A. Mrštík za celou dobu svého působení 
v Hrušovanech uvědomoval náš lid po stránce národnostní a podněcoval 
jej k boji proti germanizační činnosti správy cukrovaru. Za to byl za trest 
přeložen do Těšan. Dále na škole působil podučitel František Kux 
a Richard Sedláček. Dvoutřídní škola byla rozšířena na trojtřídní výnosem 
zemské školní rady moravské ze dne 12. listopadu 1888 a to od školního 
roku 1892–93.

Pro zajímavost uvádím stupnici známek (hodnocení) z roku 1883:

mravy ú. p. úplně přiměřené
p. přiměřené
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m. p. méně 
přiměřené

návštěva školy v. p. velmi pilně
p. pilně
m. p. méně pilně
n. nedbale

prospěch v předmětech v. d. velmi dobrý
d. dobrý
p. prostřední
n. nedostatečný

Z písemných materiálů se zachoval z této doby následující dopis:

Místní školní radě v Hrušovanech
se nařizuje, aby měla péči o řádné čistění místností školních 

a záchodův a o náležité vytápění učíren. Chatrné znaky jest nahraditi 
novými a do učebny I. třídy opatřiti obraz zeměpána. Mimo to se místní 
školní radě připomíná, aby nespouštěla ze zřetele opatření místnosti pro 
třetí učebnu.

C. k. okresní školní rada v Hustopečí dne 5. ledna 1891

Místní školní rada skutečně „nespouštěla ze zřetele opatření místnosti 
pro třetí učebnu“. Vypovídá o tom následující doklad:

O b ě ž n í k
Ježto plány a rozpočet na novou školní budovu u podepsaného 

představenstva hotov uložen jest, zve tímto podepsané obecní 
představenstvo pp. členy obecního výboru na úterý dne 16. února 1892 
odpoledne o 5. hodině ku sezení, ve kterémž prohlédnouti a schváliti se 
mají plány na novou školní budovu a roční účty na rok 1891.

Obecní představenstvo v Hrušovanech dne 12. února 1892
Bartoloměj Sopoušek starosta

Ve školní kronice se uvádí:
Zdejší školu navštěvuje 174 dětí. Návštěva školy jest velmi pilná 

a prospěch chvalitebný. Učírna II. třídy jest přeplněná, čítajíc 100 žáků. 
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Místní školní rada z té příčiny dala návrh obecnímu výboru, aby 
zakoupen byl panský dům vedle radnice, kamž by III. třída umístěna 
byla. Z té příčiny požádána slavná okresní školní rada za komissionální 
ohledání.

Počátkem května položeny základy k nové čtyřtřídní škole, která 
nákladem více než 25 157 zlatých vystavěna bude, avšak na jiném 
místě.

Nová školní budova počátkem listopadu dokončena a odevzdána.

Z té doby se zachovala

P A M Ě T N Í  L I S T I N A

Škola tato vystavena byla Léta Páně 1892 za slavného panování císaře 
a krále Františka Josefa I. z rodu Habsburského. Říšské ministerstvo 
obezřetně řídil hrabě Taaffe, místodržitelství moravské Heřman, rytíř, tajný 
rada Loebel, zemský výbor hrabě Felix Vetter z Lilie, co zemský hejtman. 
Zemským školdozorcem jest Václav Royt, okresním František Krček.

Církev katolickou prozřetelně řídil Sv. otec Lev XIII., diecesi brněnskou 
biskup František Sales Bauer; děkanství židlochovické čestný kanovník 
dvorní kaplan a děkan Dr. theolog P. J. Beránek, farář v Újezdě, farnost 
židlochovickou kons. rada a děkan P. Jan Tesařík, farář v Židlochovicích.

Zdejším katechetou byl P. Josef Kubín, zámecký kaplan v Židlochovicích.
Na zdejší dosud dvojtřídní škole, působili: Alois Trnka, nadučitel, 

a Richard Sedláček, mladší učitel. (Od 1. března 1893 Josef Dupal, mladší 
učitel.)

V obecním zastupitelstvu zasedali: Bartoloměj Sopoušek, starosta, 
František Weis, I. radní, Jan Kelbl č. 79, II. radní, Alois Hudec, správce 
cukrovar. rafinerie, Bedřich Richter, knihvedoucí tamtéž, František Doležal 
č. 14, Josef Hodovský č. 80, Jan Weis č. 23, Josef Jaroš č. 6, František 
Kolegar č. 52, Václav Sýkora, hostinský, č. 109, Jan Houzar č. 57.

Místní školní radu tvořili:
František Kolegar, předseda, Antonín List, místopředseda, Bartoloměj 

Sopoušek, František Doležal, Jan Weis, Václav Sýkora.
Centrálním ředitelem akciové cukrovarnické rafinerie a zároveň 

ředitelem byl od r. 1881 Karel Hockert t. č. sídlem ve Vídni. Škola tato 
vystavena nákladem 31 000 zlatých, kterýžto náklad rozvržen na přímé 
daně všech poplatníků k tříletému uhrazení. Přímé daně činily t. č. 
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22 743 zlatých, z toho platil cukrovar 16 582 zlatých, obec 5 118 zlatých, 
velkostatek 877 zlatých, Severní dráha císaře Ferdinanda 164 zlatých.

Stavební místo (parcela č. 226) zakoupeno od velkostatku 
Židlochovického na výměře 1 578 čtverečních sáhů za cenu 3 156 zlatých. 
K místu tomu přikoupeno asi 28 čtverečních sáhů od souseda Karla Jaroše 
za cenu 200 zlatých a dáno mu k tomu kus zahrady zároveň se stavením 
běžící až k vodě.

Plány na školu čtyřtřídní pořídil stavitel a ingenieur Karel Jirusch ze 
Židlochovic, kterýž zároveň školu tuto postavil.

Obec Hrušovany měla v roce 1890 1 259 obyvatel, z těch bylo 
600 mužských a 659 ženských, dále tu napočítáno 62 koní, 188 krav, 
99 koz, 256 vepřů a 5 oulů včel.

Zdejší škola měla 232 školou povinných žáků, z nichž 215 zdejší školu 
navštěvovalo a sice 97 dětí I. třídu a 118 dětí II. třídu.

Obec čítala 166 domovních čísel, z rolníků jest 38 čtvrtláníků, 
3 půlláníci, 1 třičtvrtiláník, 1 velké hospodářství o 400 měrách, 9 chalupníků 
a 114 domkařů. Toho času jest zde 6 hostinců a to v č. 1, 17, 75, 109, 129 
a 166, sedm obchodníků smíšeným zbožím, 2 obchody uhlím, 4 trafiky, 
1 mlýn o 2 složeních a velká cukrovarnická rafinerie asi s 15 úředníky 
a 600 dělníky. Tato vystavena byla roku 1881–82 na obecních polnostech.

Rozšířená železniční stanice má 6 úředníků a více zřízenců železnic. 
V místě je také poštovní a telegrafní stanice.

Roku 1892 vystaven u železné dráhy nákladem více než 5 000 zlatých 
nových hřbitov.

Rok 1892 pamětihoden jest třistaletou památkou slavného pedagoga 
Jana Ámosa Komenského, kteráž po celém světě nadšeně oslavována, 
zvláště pak 28. března 1892.

Toho roku navštívil Jeho Veličenstvo císař František Josef I. dne 
26. června hlavní město Brno, při kteréž příležitosti jeda naší krajinou, byl 
nadšeně vítán.

Na jaře roku 1892 vypukla po veliké neúrodě předcházejícího roku 
asiatská cholera, kteráž se nejen po Rusku, alébrž i po Německu rozšířila, 
ano i do Vídně a Pešti zavlečena byla.

O zdravotnictví v našem okrese staral se dr. Nathan Wolfenstein, c. k. 
okresní lékař z Hustopečí a Jindřich Mach, obvodní lékař ze Židlochovic.

Roku toho stižena obec zdejší dne 15. června krupobitím a zátopou, 
čímž zničena zpolovice mnohoslibná polní úroda na polnostech ve směru 
od Smolína k Židlochovicím a zaplaveny úplně „Louky“, takže úroda 
polní na „Loukách“ vyhnila. Také odbývány roku 1892 komise za příčinou 
regulování Švarcavy.



21

Pamětní listina je doplněna následujícími podpisy:
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Roku 1892 na jaře ponejprv oset a osázen byl „Trávník“ při spodní 
straně obce při Říčce ležící

Peněz užíváno následujících: papírových bankovek a státovek, 
stříbrných zlatníků a dvouzlatníků, desetníků, dvacetníků a čtvrtzlatých 
a zlatých dukátů, měděných krejcarů, půlkrejcarů a čtyřkrejcarů.

Koncem roku 1892 nastoupí však na místo těchto peněz nová takzvaná 
zlatá cena, jejímž základem je halíř a koruna. Měr a vah užíváno metrických.

Ceny obilné byly následující: Hl. pšenice 8,27 zl, žita 7,86 zl, ječmene 
7,46 zl, ovsa 5,11 zl, prosa 6,57 zl, hrachu 9,30 zl, čočky 11,50 zl, kukuřice 
6,60 zl, máku 30 zl, zemáků 1,50, sena 100 kg 2,40, slámy 1,20, viky 6,50, 
bobů 7 zl, fazolí 5 zl, 100 kg pšeničné mouky 10–15 zl, žitné 10–12 zl. 
Maso hovězí kg 60–70 kr. Hl vína až 40 zl, metr. cent řepy 1 zl–1 zl 5 kr.

Pamětní listina je doplněna podpisy.

V pamětní listině je zmínka o slavném výročí J. A. Komenského. 
Veškeré školní oslavy však byly zakázaný.

Na stavbu školy si Hrušovany vypůjčily od I. Moravské spořitelny částku 
31 104 zlatých, které byly splatné do 10 let. Nová školní budova byla 
opatřena věžními hodinami a větrnou harfou. Při úvěrové operaci platila 
obec ročně celkem 22 743 zlatých na přímých daních, z toho cukerní 
rafinerie platila z této částky 75 %. Zhoršením situace v cukrovarnictví 
však došlo ke snížení podílu asi na třetinu původního, a tak povinnost 
splácení dluhu se přesunula na místní poplatníky. Obecní zastupitelstvo 
se usneslo 23. dubna 1898 na zavedení tak zvaného „pivního krejcaru“. 
Podle toho měli platit všichni hostinští z každého vyčepovaného litru piva 
po 1 krejcaru. Hostinští proti tomuto usnesení vznesli protest, který dali 
podepsat všem svým zákazníkům. Úryvek ze stížnosti: „nemohou zámožní 
rolníci hrušovanští za to, že se pro jejich děti nová škola v rozměrech 
a okrase, jako nějaký palác nového systému postavila“. V roce 1899 byla 
však nová škola zaplacena a obec byla bez dluhů.

V této době navštěvoval Hrušovany básník Petr Bezruč, vlastním 
jménem Vladimír Vašek. Jeho sestra Helena učila na škole v letech 1893 
až 1911.

Od listopadu 1907 byla zřízena pobočka při III. třídě. V říjnu 1908 se 
obecní výbor usnesl, aby byla zřízena mateřská škola na staré budově 
v č. 69 – pro 80 dětí ve věku od 3 do 6 let. Správkyní byla ustanovena 
slečna učitelka Helena Vašková a pěstounkou slečna Štěpánka Šmídová 
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ze Židlochovic. V téže době byla do školní budovy opatřena plastika císaře 
Františka Josefa I. a opraveny věžní hodiny. Socha byla dílem sochaře 
Hladíka ze Židlochovic. Na školním dvoře bylo doplněno nářadí pro letní 
tělocvičnu – hrazda, šplhadla, kruhy, žebř, bradla. V zimních měsících se 
tělocvik nevyučoval.

Od roku 1904 bylo systematizováno místo definitivní učitelky ženských 
prací s povinností vyučovat 10 hodin v Hrušovanech ve 3 skupinách 
a 7 hodin v Unkovicích ve 2 skupinách. Byla jí us tanovena paní Amálie 
Šrámová. Do této doby vyučovala ruční práce literní učitelka. V roce 1912 
byla na škole definitivní místa řídícího učitele, učitelky I. třídy a dvě 
místa učitelů II. třídy. Řídícím učitelem byl Alois Trnka, učitelkou Hedvika 
Šenková, učiteli František Zimolka a Čeněk Krejčí.

V době světové války byli povoláni ke službě vojenské učitelé František 
Zimolka a Karel Melichar. Ve škole se konaly podle nařízení c. k. zemské 
školní rady každý měsíc mezi žactvem sbírky na Červený kříž. Také výtěžek 
z dětského divadelního představení „Krakonoš” byl věnován na tyto účely. 
Starší žákyně vyrobily a odeslaly různé části oděvů.

O tom, že problémy s kázní dětí byly i v této pohnuté době, vypovídají 
následující zápisy:

„19. 2. 1916 obeslána řada rodičů, jejichž děti jsou rozpustilé a které 
nechodí do školy, aniž by se zaměstnávaly užitečnou prací. Rodiče pozváni 
na radnici a upozorněni na mravní zpustlost dětí”.

„Učitelé Zimolka a Krejčí vyšetřili, že starší žáci a žákyně se dopouštěli 
nemravností. Rodiče těchto pozváni na radnici před učitelský sbor a místní 
školní radu. Jeden žák poslán do polepšovny, dalším byla snížena známka 
z mravů”.

Rovněž s trestáním žáků tělesnými tresty byly problémy. Rodiče 
žákyně si stěžovali, že tato byla učitelkou tělesně trestána. Na školu přišel 
dopis z okresní školní rady, kde bylo uloženo správci školy napomenout 
dotyčnou učitelku, aby dodržovala vyučovací řád, jinak bude zakročeno 
podle zákona.

Po čase píše řídící učitel Trnka místní školní radě: „...neustále vedete 
stížnosti na rozpustilost a nevázanost školních dětí v kostele a na průvodu 
a žádáte potrestání. Učitelstvo je si vědomo své odpovědnosti, Vašim 
přáním však vyhovět nemůže, protože učitele c. k. okresnímu úřadu 
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udáváte, viníce je z tělesných trestů a tím děti proti učitelstvu nepřímo 
podporujete”.

„Mládež i veškeré obyvatelstvo následkem válečných událostí pustne 
a suroví.”

Ve škole se nedostávalo otopu, proto se vyučovalo v nevytopených 
třídách. Školní zvonek a hromosvod musel být odevzdán vojenské správě. 
Bylo omezeno užívání papíru a rozšířeno využití břidlicových tabulek.

Přičiněním správce školy a obecního starosty učiněn byl v r. 1919 
základ k postavení pomníku padlým vojínům. Sebráno bylo 1 000 korun. 
Na pomník byla vyryta jména všech 18 padlých občanů z naší obce.
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III. Škola za I. republiky

Má-li se člověk státi 
člověkem, 
musí být vzděláván.

J. A Komenský

V prvních letech republiky dozníval v práci školy zaběhnutý systém 
a zřízení rakouské školy. Dne 10. března 1920 byla otevřena opět 
mateřská škola ve starých místnostech s 50 dětmi. Pěstounkou byla 
Božena Pilečková z Českých Budějovic. Byl jí propůjčen učitelský byt 
v nové školní budově.

45 členů Sokola v Hrušovanech se zúčastnilo VII. sokolského sletu. 
Mezi nimi učitelé František Zimolka a Čeněk Krejčí.

Ve školním roce 1920/21 se vyučovalo podle osnov pro školy čtyřtřídní, 
takže v 1. třídě pouze 1. školní rok, ve 2. třídě 2. a 3., ve 3.a 4. a 5., ve 3.b 6., 
7. a 8. školní rok. Obecní představenstvo rozhodlo o propůjčení tělocvičny 
a letního hřiště Sokola bezplatně k výuce tělocviku. Ve školní budově bylo 
instalováno elektrické osvětlení do všech místností a zavedeno elektrické 
zvonění na chodbách.

Při odchodu řídícího učitele Aloise Trnky do penze se hlásilo na jeho 
místo 17 žadatelů, z nichž byl ustanoven nejstarší – pan Vratislav Dvořák, 
řídící učitel z Horních Bojanovic.

Malým školským zákonem z 13. 7. 1922 se mění a doplňují zákony 
o školách obecných a měšťanských. Zavádějí se nové předměty, 
vlastivěda a občanská nauka a výchova. Vyučování náboženství mohly 
být děti na žádost rodičů zproštěny okresním školním výborem. Zrušují se 
úlevy a nařizuje se povinná docházka plných 8 let. V roce 1923 se zavádějí 
definitivně nové předměty občanská výchova, ruční práce chlapecké, 
vlastivěda a pro dívky nauka o domácím hospodářství. Že se na školách 
objevil nový duch, projevuje se i v jednání okresního školního inspektora 
Oswalda Baráčka, který se místo školdozorce stal rádcem učitelů.

Ve školním roce 1922/23 byla zřízena pobočka při 2. třídě, takže je 
celkem 5 tříd ve 4 učebnách. Čtyři třídy byly v nové školní budově, jedna 
ve staré škole.
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Dne 17. června 1924 zavítal do Hrušovan, cestou na židlochovický 
zámek, pan prezident T. G. Masaryk. Slavnostního uvítání na nádraží se 
zúčastnila také školní mládež, jako při dalších návštěvách v následujících 
letech.

25. listopadu 1931 bylo založeno „Rodičovské sdružení”. Prvním 
předsedou byl zvolen pan Jan Kališ.

V roce 1933/34 se učí 4 třídy v nové škole, 1 ve staré, 1 na radnici. 
Ve staré škole je kuchyně a dílna. V této době stále narůstal počet žáků 
ve škole. Hrušovanské děti, které se hlásily do okolních měšťanských škol, 
bývaly často odmítány. Obec vyvolala jednání o zřízení měšťanské školy 
v Hrušovanech. Svědectví podává následující korespondence:

Dopis Zemské školní radě o povolení měšťanské školy.

Obec Hrušovany u Brna 1. 7. 1933
politický okres Hustopeče u Brna
P. T. Zemské školní radě v Brně

Obec Hrušovany u Brna v politickém okrese Hustopeče u Brna žádá 
o povolení ku zřízení vlastní smíšené měšťanské školy.

Obec Hrušovany u Brna má každoročně potíže s umísťováním dětí 
do měšťanské školy. V přítomné době dochází žatctvo do měšťanských 
škol v Židlochovicích, v Brně a Vranovicích. Letos opět bylo přijetí zdejších 
dětí velmi ztíženo a více dětí odmítnuto. Pro nepřijaté děti, jichž každým 
rokem přibývá, bude musiti obec (snad již ve školním roce 33/34) zřídili 
zvláštní třídu. A ježto již jedna učírna obecné školy je mimo školní budovy, 
bylo by třeba záhy počítati s přístavbou nebo nadstavbou školy.

Naše obec čítá bezmála 2 000 obyvatel, podle sčítání z roku 1930 
bylo 360 domů, v přítomné době má 392 domovních čísel. Poloha obce 
na hlavní trati Brno-Břeclav jest velmi výhodná a lze tutíž právem se 
domnívati, že i v příštích letech bude značný příliv obyvatelstva, k čemuž 
napomáhá i bezprostřední blízkost Brna. Lze též očekávati, že po obnovení 
průmyslového podnikání také místní tovární podnik bude napomáhati 
vzrůstu obce.

Ačkoliv podle počtu dětí v nynějších třídách obecné školy, byl by počet 
dětí v jednotlivých třídách měšťanské školy dostatečný, stoupl by jistě 
také tím, že k obvodu žádané měšťanské školy připojily by se nejbližší 
obce: Ledce, Vojkovice, Sobotovice a případně i Žabčice. Jednání s těmito 
obcemi jest v proudu a po skončeném jednání bude spis doplněn.
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O zřízení měšťanské školy pojednala obecní rada několikrát ve svých 
schůzích a schválila tento projekt správce školy jednomyslně. Také 
místní školní rada ve své schůzi se za myšlenku vlastní měšťanské školy 
jednomyslně postavila. Naposledy zabývalo se návrhem zříditi měšťanskou 
školu obecní zastupitelstvo a rozhodlo v její prospěch. Přednesen byl celý 
návrh, náklady i uváženo místo a rozhodnuto bylo ve prospěch stavby 
vlastní měšťanské školy

Na základě dat shora uvedených žádá obecní zastupitelstvo 
v Hrušovanech u Brna, aby bylo povolení smíšené měšťanské školy 
v Hrušovanech u Brna uděleno. Po tomto povolení ihned budou pořízeny 
stavební plány a rozvaha nákladu i úhrady, které budou úřadu předloženy.

Zemská školní rada zřízení měšťanské školy nepovolila. Řešilo se 
však umístění jedné třídy v nevhodných podmínkách na radnici:

Okresní školní výbor v Hustopečích Dne 26. dubna 1934
Číslo 952
Místní školní radě v Hrušovanech u Brna

Ze zprávy okresní školního inspektora o prohlídce tamní obecné školy, 
která vykonána byla ve dnech 27. února a 13. března 1934, seznal okresní 
školní výbor v zasedání dne 26. dubna 1934, že třída 4.b je vyučována 
v neschválené místnosti obecní radnice. Ukládáme místní školní radě, 
aby požádala u okresního úřadu o komisionální ohledání této nouzové 
učírny, případně aby opatřila pro pobočku, bude-li jejího trvání v příštím 
roce potřebí, učírnu vhodnější.

Komisionální jednání bylo provedeno dosti důkladně, jak o tom vypovídá 
následující dopis:

Místní školní radě v Hrušovanech u Brna
Na žádost místní školní rady v Hrušovanech u Brna ze dne 15. srpna 

1934 č. j. 11, bylo provedeno dne 21. září 1934 komisionální jednání 
za účelem zjištění vhodnosti a způsobilosti nové učírny v obecní radnici 
v prvém poschodí, kterážto učírna byla zřízena z obecního sálu dřívější 
hostinské místnosti.

Při tomto komisionálním řízení bylo zjištěno toto:
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Zmíněná učírna nachází se v budově obecní radnice, jež stojí na protější 
straně poblíž hlavní budovy obecné školy. Místnost jest v prvním patře 
uvedené budovy a jest přístupna domovním průjezdem a z toho průjezdu 
chodbou a schodištěm. V budově obecní radnice nachází se hostinec 
a to v přízemních místnostech, který souvisí s učírnou jednou chodbou, 
vedoucí z průjezdu ke schodišti. V prvém patře mimo učírnu nachází se 
v budově obytné místnosti hostinského a sál pro obecní zastupitelstvo. 
V prvém patře nachází se též záchody určené pro třídu, s oddělením pro 
chlapce a děvčata. Dvorní plochu při budově škola nepoužívá.

Učírna sama má půdorysné rozměry 9,20 m x 7 m a výšku 3,90 m. 
Místnost jest osvětlena čtyřmi okny o světlých rozměrech 1,20 m x 2 m, 
takže osvětlení činí 1: 6,7 podlahové plochy učírny a jest tudíž menší než 
předepsané osvětlení. Okna jsou z levé strany a obrácena na jihovýchod 
a jest z tohoto hlediska označiti osvětlení jako velmi příznivé, čímž se 
úplně odstraňuje nedostatečná velikost oken.

Schody vedoucí k učírně mají šířku pouze 1,15 m, jsou dvouramenné 
s plnou vřetenovou zdí, a jest nutno označit je jako velmi nedostatečné.

Také souvislost učírny s ostatními místnostmi budovy, jak už popsáno, 
není pro školu vhodná a může proto se jednati jen o krátké provisorní 
používání uvedené místnosti pro učebnu obecné školy.

1) Vzhledem k uvedenému schvaluje okresní úřad tuto místnost 
za provisorní učebnu obecné školy, avšak za předpokladu, že 
budou provedeny ještě tyto úpravy:zřízena buďtež ventilační 
křídla s pákovým zařízením, obsluhovatelným z podlahy aspoň 
ve dvou oknech,

2) buďtež pořízeny záclony ve všech oknech,
3) buďtež opatřena kamna dostatečné kapacity,
4) buďtež postaveny dvéře v přízemí v chodbě pro uzavření 

přístupu k učírně proti hostinským místnostem, dvéře tyto 
buďtež zaskleny neprůhledným sklem a uzavřeny silným 
samozavíračem,

5) v prvém patře při učíme budiž umístěn vhodný hasící přístroj.
Úpravy tyto jest provésti nejdéle do 1 měsíce od doručeni tohoto výměru.
Výslovně se však podotýká, že povolení k používání této provisorní 

učírny uděluje se toliko na dobu nejnutnější potřeby.
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Z hlediska školského uvádí se ještě toto:
Obecná škola v Hrušovanech u Brna jest pětitřídní se zatímní pobočkou 

při IV. třídě, která trvá již druhý rok.
Vyučuje se ve čtyřech budovách, a to v hlavní budově školní, ve staré 

škole, v radnici a sokolovně, čímž se způsobuje roztříštěnost školní 
činnosti.

Nejlépe by bylo koncentrovati učebné místnosti v hlavní budově školní, 
kde jest pro účelnou přístavbu dosti místa.

Vývoj národního školství v obci Hrušovanech u Brna souvisí úzce 
s vybudováním obvodovových měšťanských škol v sousedních 
Židlochovicích. V největší pravděpodobnosti všechny děti šestého až 
osmého školního roku (až na nepatrné výjimky), budou navštěvovati 
měšťanské školy v Židlochovicích a hrušovanská škola obecná zůstane 
organizována jako pětitřídní s pěti postupnými ročníky a závěrečným 
oddělením pojícím se k páté třídě.

V každém případě bude potřebí nejméně pěti učíren a vzhledem ku 
vzrůstající populaci obce při hlavní trati nutno počítati i s učírnou reservní.

Doporučovalo by se proto provésti přístavbou školy jako samostatný 
objekt, související s dosavadní budovou jenom komunikačními místnostmi. 
Při tom by bylo nezbytné, aby v novém objektu byly pokud možno umístěny 
učebny obrácené na jihovýchod, aby nynější záchody byly zrušeny 
a přičleněny k novému objektu s umístěním proti severu.

Vzhledem k uvedenému stavu obec nucena pamatovati zavčas 
na opatření potřebných prostředků pro přístavbu obecné školy. Co ve věci 
bylo zařízeno, bud sem během příštího rozpočtového roku podána zpráva.

Okresní hejtman

Přístavba školy byla provedena o prázdninách roku 1936 a kolaudace 
téhož roku. Jednotlivé stavební práce byly zadány individuálně a celková 
částka investic činila 207 460 korun.

Pro zajímavost uvádím ještě protokol o superkolaudaci, sepsaný 
19. října 1937 na obecním úřadě.

Účelem

jednání jest superkolaudace nástavby školní budovy. Po uplynutí 
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kolaudační lhůty byla nástavba školní budovy znovu celá prohlédnuta, 
na jednotlivé nedostatky, vyskytnuvší se během doby ručení, podnikatelé 
upozorněni a zavazují se, že závady budou v nejkratší době opraveny

1) Práce zemní, zednické a betonářské:
 Při prohlídce této práce nebylo shledáno žádných závažnějších 

závad. Trhliny, které se vyskytly během jednoroční lhůty, povstaly 
důsledkem sednutí stavby a budou provádějící firmou během 
nejkratší lhůty bezplatně opraveny. Též objevivší se odprýsknutí 
některých okenních špalet od zdiva bude opraveno a uvedeno vše 
do stavu vyhovujícího, aby stavba mohla býti za úplně nezávadnou 
prohlášena. Po opravě všech shora jmenovaných závad povoluje se 
k výplatě zadržená 10 %  záruka.

2) Práce sklenářská:
 byla shledána za bezzávadnou, jedině tmel okenní na některých 

křídlech navrhuje se opraviti. Po těchto opravách dává se svolení 
k vyplacení 10 % záruky.

3) Práce natěračská:
 Po prohlídce této práce nátěr dveřních křídel uznán za nezávadný, 

nátěr oken nutno opraviti a kde jsou shledány větší závady, celé 
znovu natříti a přelakovati. Po opravě shora uvedených závad 
povoluje se k výplatě 10 % záruka.

4) Práce zámečnická:
 V této práci nutno opraviti skorem u všech ventilačních křídel pákové 

zařízení tak, aby ventilační křídla řádně doléhala a nebortila se. Též 
nutno opraviti i jiné kování na oknech tak, aby i křídla neventilační 
dokonale přiléhala. Dále bylo opomenuto překovati okna v záchodě 
a ve spíži bytu řídícího. Při všech těchto opravách nutno dohodnouti 
se s řemeslníkem práce stolařské. Po všech jmenovaných opravách 
doporučuje se vyplacení 10 % zadržené kauce.
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5) Práce klempířská:
 Po prohlédnutí a opravení všech závad, které živnostník opraví, 

dovoluje se vyplatiti zadržená 10% kauce.

6) Práce malířská:
 Po opravení závad práce stavitelské jest povinnen živnostník práce 

malířské podle zadávacích podmínek opraviti bezplatně poškozenou 
práci malířskou a po této opravě doporučuje se vyplatiti zadrženou 
10% záruku.

7) Práce pokrývačská:
 Práce byla shledána za bezzávadnou a zbavuje se jakéhokoliv 

ručení.

8) Práce tesařská:
 Práce tesařská byla uznána za správně provedenou kromě lodových 

podlah, kde se prodlužuje lhůta záruční do jara příštího a zadržuje 
se obnos 200 korun na případné opravy.

9) Práce elektrotechnické:
 Práce byla shledána za bezzávadnou a povoluje se k výplatě 

zadržená 10 % záruka.

Podepsaní podnikatelé berou obsah tohoto protokolu na vědomí a bez
výhrady se mu podrobují.

Místní školní rada a obecní rada žádaly, aby škola směla být pojmenována 
„Masarykova obecná škola v Hrušovanech u Brna“. Ministerstvo školství 
a národní osvěty výnosem ze dne 26. února 1937 žádosti místních činitelů 
vyhovělo. 29. června 1937 byla uspořádána školní slavnost na počest 
pojmenování jménem Masarykovým. Ze slavnosti byl panu presidentovi 
zaslán do Lán děkovný telegram.

Za krátký čas, kdy nastalo smutné období protektorátu, byl čestný 
název na úřední příkaz odstraněn a pamětní deska zničena.
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IV. Škola v období nesvobody
Tobě náleží můj milý národe, 
nezanedbati svého dětictví, 
kteréž bude jednou, až přijde čas, 
vydáno Tvými syny.

J. A. Komenský

V době protektorátu byla škola stažena na 4 třídy. Řídící učitel Jan 
Procházka, bývalý legionář, byl nuceně penzionován. V roce 1940 bylo 
sděleno všem učitelům, že každá škola, v níž dojde k projevům nepřátelství 
k říši, bude ihned zavřena. Němci nezapomínali při každé příležitosti 
učitelstvu připomínat, že jeho existence je nejistá. Pro tuto argumentaci 
byla důležitou okolnost, že repatriací učitelů ze Slovenska a Němci 
okupovaných území po Mnichovu, se stav učitelů podstatně zvýšil. Mimo 
to uzavřením vysokých škol, mnoha škol středních a odborných, pak 
redukcí počtu žactva a školních tříd se tento přebytek ještě stupňoval.

Typickým příkladem tehdejší cenzury je nařízená úprava Kubálkova 
slabikáře „U nás”. Na titulním listu se změní československý na český, 
na straně 22–23 se jméno Sokol nahradí jiným jménem, na straně 34 
začernit dva poslední řádky, vyříznout stránky 123–124, 125–126, 139–
140, 141–142 a místo Kč psát K. Sám říšský protektor zakazuje podle 
výnosu MŠANO volit témata jako „Kdo byl největší Čech”, aby prý se tím 
zamezily nevhodné odpovědi žáků.

Pro úsporu papíru měly se užívati v 1. a 2. a po případě i 3. a 4. ročníku 
břidlicové tabulky.

Pan Weis uvádí ve své kronice:
„Kdo v době školního vyučování slyšel, jak nevinné dítky ve škole, 

která dříve nesla hrdý název „Masarykova”, zpívají cizí hymny v cizím 
jazyce, které hlásaly porobu a zotročení všech negermánských národů, 
ten si uvědomil, co znamená morová nákaza, kterou se snažili okupanti 
vočkovati do našich škol”.

Učitelé byli povinni konati prohlídky u žáků, nemají-li protiněmecké 
letáky. Museli také upozornit žáky na zákaz strhávání vyvěšených 
německých plakátů.

Podle výnosu MŠANO ze dne 19. července 1941 musely být všechny 
školní budovy opatřeny písmeny V jako symbolem vítězství německé říše 
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v boji za novou Evropu. Školní prostředí muselo být zbaveno všeho, co 
připomínalo naší slavnou historii a hlavně 1. republiku a její představitele. 
Obsáhlé seznamy knih uváděly naše nejlepší díla ke skartaci. V ředitelnách 
a školních třídách musely být vyvěšeny znaky protektorátu. Všechny 
nápisy na budově a uvnitř musely být německo-české.

Podle předpisů o pracovním nasazení podléhali pracovním povinnostem 
žáci ve věku 10–14 let, a to v pomocných pracích zemědělských. Školní 
mládež u nás nejvíc požadoval na polní práce místní velkostatkář Ed. Fischa. 
Potřeboval-li, napsal na správu školy lístek, kolik potřebuje školáků, kdy 
a kam se mají dostavit. Požadoval disciplínu a pořádný výkon. Jak o tom 
svědčí následující aféra, naše mládež měla své „růžky”. 12. května 1942 
posílá pan Fischa správě školy udání. Toho dne pracovala na jeho poli 
mládež nedisciplinovaná a zvláště hoši se chovali hrubě proti dozorčím 
orgánům a projevovali se nechutí k práci. Dozorci si s nimi nevěděli rady, 
poslali je tedy domů. Správa školy má dětem vysvětlit dnešní těžkou dobu 
a postarat se o to, aby se podobné případy neopakovaly. Fischa hrozí 
udáním tohoto případu na vyšší místa. Učitelský sbor navrhl, aby 3 žákům 
byla snížena známka z mravů a Fischovi podal písemnou zprávu, aby 
zamezil větším nepříjemnostem.

V následujících letech byly vždy v zimním období potíže s nedostatkem 
paliva. Správa školy byla upozorněna 17. října 1942, že se ve školních 
třídách nebude topit, proto ať se děti teple oblékají. 12. ledna 1944 se 
připomínají některé body z úředního nařízení o vytápění. Nejvyšší teplota 
ve třídách se stanoví na 16–17 stupňů, větrání při vyučování je zakázáno, 
větrá se pouze o velké přestávce a to jen krátce. Před odpolednem se již 
nesmí přikládati do kamen, po obědě se nesmí udržovati oheň.

Vánoční prázdniny v roce 1944 byly prodlouženy na neurčito, škola 
byla po dobu 5 měsíců uzavřena a vyučování začalo až v osvobozené 
vlasti 14. května 1945.

J. A. Komenský: Kšaft umírající matky Jednoty Bratrské: „Odkazuji Ti 
lepší, pilnější a učenější výchovu dětí, než jaká dosud převládala. Neboť 
i já jsem se dopustil té chyby, že jsem svěřil výchovu svou cizincům, kteří 
zaprodali a zničili mé syny. Kéž by mi Bůh dal ještě jednou příležitost, 
pokusil bych se napravit chybu”.
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V. Škola po roce 1945
Kdo prospívá na vzdělání 
a upadá na mravech,  
ten více upadá,  
než prospívá. 

J. A. Komenský

Školní vyučování bylo slavnostně zahájeno 15. května 1945 v pěti 
třídách. 1. prosince byl reaktivován řídící učitel Jan Procházka.

Ministerstvo školství připravilo školskou reformu. Školní docházka trvá 
9 let. Do učebních předmětů je zařazena ruština a politická výchova. Škola 
nese opět hrdý název „Masarykova obecná škola”. V květnu 1946 byla 
zredukována na trojtřídní s pobočkou při 1. třídě.

Svépomocí rodičovského sdružení byla škola dána do pořádku. 
1. srpna 1949 byl ředitelem školy ustanoven Martin Zoubek. Byly pořízeny 
stolky a židličky od firmy J. Najman, do jedné učebny zdarma, do druhé 
zakoupilo SRPŠ. Sokol pořídil pro školu kombinovaný rozhlasový přístroj 
s elektrickým gramofonem a 6 nových reproduktorů. Členové zdarma 
nainstalovali. V lednu 1952 dodán ze závodu Drukov další nový nábytek 
zásluhou Sboru dobrovolných hasičů, který polovinu nákladů uhradil. 
Do budovy byl zaveden vodovod.

Škola je organizována jako pětitřídní, starší žáci přecházejí do střední 
školy v Židlochovicích. Dále byla zřízena pobočka při 1. třídě.

14. září 1957 poslali žáci pod vedením učitelky Marie Zoubkové 
k 85. narozeninám básníku Petru Bezručovi pozdravný list do Kostelce 
na Hané. Obdrželi odpověď s čtyřverším:

Došlo tisíc gratulací 
děkuji Vám za tu práci. 
Posílám Vám do vínku 
také tichou vzpomínku.

9. října 1957 byl uzavřen patronát závodu Svit nad naší školou.
1. prosince 1958 byla slavnostně pojmenována pionýrská skupina 

jménem Zoji Kosmoděmjanské. Svolení k tomu dala dopisem její matka. 
Při této příležitosti daroval patronátní závod skupině novou vlajku.
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Novinkou, která stála 400 miliónů Kčs, bylo rozdělování učebnic a všech 
školních pomůcek žákům v celé republice zdarma.

V roce 1960 byla otevřena školní družina. Byla umístěna v dočasně 
volné třídě v přízemí. Přihlásilo se 32 žáků. Vychovatelkou byla 
ustanovena Květoslava Soukalová z Brna. Adaptací verandy v mateřské 
škole na školní jídelnu zásluhou patronátního závodu podle projektu pana 
Josefa Šnédara bylo vyřešeno stravování dětí, aniž byl rušen provoz MŠ.

V roce 1967 se konala jubilejní výstava k 75. letům školní budovy. 
Fotografie z historie školy zapůjčilo mnoho našich občanů. Konala se 
beseda s bývalými učiteli a žáky. Slavnostním závěrem oslav byl koncert 
akademického pěveckého sdružení Moravan z Brna.

5. března 1968 došlo k tragické události. Cestou ze školy při hře se 
spolužáky vběhl pod kola auta žák 2. třídy naší školy František Valoušek. 
Téhož dne v nemocnici skonal.

Ředitel školy Martin Zoubek odešel do důchodu, na jeho místo byla 
ustanovena stávající učitelka Libuše Fojtíková.

Patronátní závod Svit dodal dokumentaci na ústřední topení, roz vod 
vody a splachovací záchody. ONV pro nedostatek finančních prostředků 
však nezařadil projekt do plánu. Generální oprava školní budovy byla 
zahájena až začátkem roku 1971. Dne 18. prosince 1970 skončilo 
vyučování a jednotlivé třídy byly přestěhovány do náhradních místností 
– část tříd do budovy MNV, část do prostor, které patřily Svitu. V prvním 
pololetí 1971 probíhaly opravy úspěšně. Prací se zúčastnili brigádníci z řad 
rodičů a MNV. Předseda MNV Eduard Pospíšil zařadil v akci Z instalaci 
ústředního topení, kanalizaci a septik. Okresní stavební podnik předal 
opravenou školní budovu koncem roku 1971 MNV, avšak při kolaudaci 
byla zjištěna řada závad, které byly postupně odstraňovány. Budova byla 
předána do užívání a slavnostně otevřena 25. června 1972. Při prohlídce 
školy občané velmi oceňovali zlepšení, která byla provedena. Učitelky 
připravily s dětmi školní akademii a výstavku žákovských prací. Součástí 
velké generální opravy budovy bylo zavedení vodovodu do všech tříd, 
nahrazení suchých záchodů splachovacími, výměna všech podlah, oken, 
dveří a nová fasáda. Souběžně s velkou opravou vybudoval MNV v akci 
Z ústřední topení, septik a kanalizaci. Tyto práce byly umožněny obětavou 
prací brigádníků z řad rodičů dětí, ale také ostatních občanů. Většinou 
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pracovali bez nároku na odměnu. Odpracovali celkem 2 295 hodin, z toho 
rodiče žáků 1 481 hodin. Vytvořili dílo v hodnotě 330 000 Kčs. Stavbu 
septiku, která vyžadovala speciálních znalostí a zařízení, provedla 
stavební skupina JZD Blučina. Na část opravy, kterou prováděl OSP, bylo 
vynaloženo zhruba 1 500 000 Kčs. V souvislosti s opravou školní budovy 
byly důkladně opraveny lavice a židličky. Potřebné zařízení k renovaci 
dřevěných částí poskytlo družstvo Dřevospoj, zařízení k opravě kovových 
částí patronátní závod Svit. Škola tím získala krásné zařízení, které se 
vzhledem i kvalitou rov nalo novému. Nábytkem byl také vybaven kabinet, 
zařízena ředitelna a sborovna.

Ukázalo se, že generální oprava proběhla v hodině dvanácté, protože 
v následujících letech došlo k velkém nárůstu počtu žáků, díky dokončení 
sídliště ZGK. Zvýšil se počet tříd a školní družina měla 3 téměř přeplněná 
oddělení. Byly plně obsazeny všechny učebny a družina byla umístěna 
v ředitelském bytě. V září 1975 byla ukončena výstavba školní jídelny 
na místě starých budov ve dvoře MNV. Také zde odpracovali občané 
a zejména rodiče žáků mnoho brigádnických hodin.

Ve školním roce 1976/77 se museli žáci 2. a 3. tříd učit na směny. 
V prvním ročníku byla zahájena vyúka podle nové „Výchovně vzdělávací 
soustavy“. Největší změny byly ve výuce matematiky. V následujících 
letech byly osnovy několikrát redukovány, aby učivo zvládali i žáci průměrní 
a slabší. Školní docházka byla zkrácena na 8 let.

K 30. červnu 1977 odešla ředitelka školy Libuše Fojtíková do důchodu. 
Novou ředitelkou byla jmenována Růžena Jirsová. Za jejího vedení počet 
žáků a tříd dosáhl vrcholu a navíc byl stále nedostatek kvalifikovaných 
učitelů. V roce 1979/80 bylo na škole 11 tříd v sedmi učebnách, takže 
většina směnovala. Proto byla us tanovena také zástupkyně ředitelky 
– učitelka Anna Kolegarová. Přes všechny problémy s vysokými počty 
žáků, novými osnovami a nedostatkem učitelů se nadále rozvíjela 
zájmová činnost žáků v kroužcích s estetickým, přírodovědným, pracovně 
technickým a sportovním zaměřením.

Byly vypracovány podklady pro stavbu nové školy pro 1.–8. ročník 
v prostoru za internátem ZGK. K realizaci však nedošlo.

V této době byla také uzavřena další patronátní smlouva – s údržbářskou 
dílnou závodu Prefa. Oba patronátní závody škole pomáhaly při různých 
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opravách a zlepšování prostředí školy.
Smutnou událostí, která v roce 1980 postihla naši školu, bylo úmrtí žáka 

Václava Kameníka, který při prázdninovém pobytu s rodiči v Bulharsku 
utonul v moři.

Pátý ročník podle nové výchovně vzdělávací soustavy byl přičleněn 
k 2. stupni, takže od roku 1982 byly na škole pouze čtyři ročníky. Byly však 
velmi početné, takže stav žáků dosáhl nejvyššího počtu 280. Na místo 
ředitelky, která dosáhla důchodového věku, byla jmenována dosavadní 
zástupkyně Anna Kolegarová. Funkce zástupkyně byla zrušena pro 
snížení počtu tříd.

V dalších letech byla dále vybavována školní družina. Stolařská dílna 
ZKG zhotovila bezpečnostní kryty na topení v celé budově a nábytek 
do družiny. Pro úsporu energie bylo instalováno těsnění oken. Na dvoře 
bylo upraveno pískoviště, malé hřiště na kopanou, houpačky a průlezky. 
Část dvora byla zatravněna. V roce 1985 byly na půdě školy dokončeny 
věžní hodiny, se kterými se počítalo již při generální opravě.

V posledních letech bylo pracovnicemi školy vypěstováno velké 
množství pokojových květin pro zlepšení vzhledu školy. Ve 2. patře byl 
na místě šaten zřízen relaxační koutek na cvičení. Jedna místnost družiny 
byla upravena na pracovnu pro výuku pracovního vyučování.

Počet žáků postupně klesal, bylo tedy zrušeno jedno oddělení družiny.
Škola po celá léta dobře spolupracovala s místní organizací ČSČK. 

Za dobrou činnost ve zdravotní výchově žáků byla vyhod nocena 
v roce 1990 jako nejlepší na okrese. Učitelka Marie Janíčková a žákyně 
Eva Nyklová byly za odměnu vyslány do Prahy.

Ke 140. výročí narození prvního prezidenta naší republiky T. G. 
Masaryka byla na školní budovu instalována pamětní deska. Na žádost 
ředitelství školy byl ministrem školství, mládeže a tělovýchovy obnoven 
čestný název školy z roku 1937 – ZŠ T. G. Masaryka.

13. prosince 1990 schválila ČNR Zákon o státní správě a samosprávě 
ve školství.

Učební osnovy byly upraveny a učivo opět částečně zredukováno. 
Na podzim 1991 bylo do budovy zavedeno plynové topení.

Tak končí dosavadní historie školství a stoleté školní budovy, o které 
lze říci, že je stále „velmi zachovalá stará dáma“. Měla to štěstí, že 
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za všech dob se o ni dobře pečovalo. Starali se správcové školy – ředitelé, 
místní úřad i občané. V časech, kdy nebyl dostatek finančních prostředků, 
byla prováděna alespoň běžná údržba pomocí místních firem, závodů, 
organizací a zejména sdružení rodičů. Nezbývá, než jí do budoucna přát, 
aby byla stále chloubou obce.
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VI. Statistické údaje
Správcové školy
1774–1783 Josef Pokorný
1784–1789 Martin Svoboda
1789–1826 Vavřinec Pitsch
1826–1849 Josef Voska
1849–1868 Florián Petýrek
1868–1883 Augustin Oderský
1883–1920 Alois Trnka
1920–1922 Čeněk Krejčí
1922–1934 Vratislav Dvořák
1934–1935 Čeněk Krejčí
1935–1938 Rudolf Funk
1938–1941 Jan Procházka
1941–1945 Čeněk Krejčí
1945–1948 Jan Procházka
1948–1969 Martin Zoubek
1969–1977 Libuše Fojtíková
1977–1983 Růžena Jirsová
1983–1991 Anna Kolegarová
1991– Libuše Racková

Školní rok počet žáků třída počet žáků učitelé

1893/94 196 Helena Vašková učitelka
Josef Dupal učitel
Edgard Hájek učitel
Alois Trnka správce školy

1894/95 198 Helena Vašková učitelka
Josef Dupal učitel
Alois Trnka správce školy

1895/96 207 Helena Vašková učitelka
Edgard Hájek učitel
Alois Trnka správce školy

1896/97 202 Helena Vašková učitelka
Edgard Hájek učitel
Alois Trnka správce školy

1897/98 220 Helena Vašková učitelka
Edgard Hájek učitel
Alois Trnka správce školy
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Školní rok počet žáků třída počet žáků učitelé

1898/99 209 Alois Trnka správce školy
Helena Vašková učitelka
Karel Ježek učitel

1899/1900 212 Alois Trnka správce školy
Helena Vašková učitelka
Bohumír Preininger učitel

1900/1901 218 Alois Trnka správce školy
Helena Vašková učitelka
Bohumír Preininger učitel

1901/1902 208 Alois Trnka správce školy
Helena Vašková učitelka
Bohumír Preininger učitel

1902/1903 198 Alois Trnka správce školy
Helena Vašková učitelka
Bohumír Preininger učitel

1903/1904 185 Alois Trnka správce školy
Helena Vašková učitelka
Bohumír Preininger učitel

1904/1905 185 Alois Trnka správce školy
Helena Vašková učitelka
František Zimolka učitel
Amálie Šrámová industr. učitelka

1905/1906 172 Alois Trnka správce školy
Helena Vašková učitelka
František Zimolka učitel
Amálie Šrámová industr. učitelka

1906/1907 200 Alois Trnka správce školy
Marie Švarná učitelka
František Zimolka učitel
Amálie Šrámová industr. učitelka

1907/1908 209 Alois Trnka správce školy
František Zimolka učitel
Josef Havlík učitel
Helena Vašková učitelka
Amálie Šrámová industr. učitelka

1908/1909 201 Alois Trnka správce školy
1908/1909 201 František Zimolka učitel

Josef Havlík učitel
Helena Vašková učitelka
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Školní rok počet žáků třída počet žáků učitelé

Amálie Šrámová industr. učitelka
1909/1910 201 Alois Trnka správce školy

František Zimolka učitel
Helena Vašková učitelka
Alois Jelínek učitel
Amálie Šrámová industr. učitelka

1910/1911 206 Alois Trnka správce školy
František Zimolka učitel
Helena Vašková učitelka
Čeněk Krejčí učitel
Amálie Šrámová industr. učitelka

1911/1912 200 Alois Trnka nadučitel
Helena Vašková učitelka
František Zimolka učitel
Čeněk Krejčí učitel
Marie Vaňková zatím, učitelka
Amálie Šrámová industr. učitelka

1912/1913 219 Alois Trnka nadučitel
Hedvika Šenková učitelka
František Zimolka učitel
Čeněk Krejčí učitel
Amálie Šrámová industr. učitelka

1913/1914 237 Alois Trnka nadučitel
Hedvika Šenková učitelka
František Zimolka učitel
Čeněk Krejčí učitel
Amálie Kubíčková industr. učitelka

1914/1915 225 Alois Trnka řídící učitel
Hedvika Šenková učitelka
František Zimolka učitel
Karel Melichar učitel
Amálie Kubíčková industr. učitelka

1915/1916 226 Alois Trnka řídící učitel
Hedvika Šenková učitelka
Karel Melichar učitel
Amálie Kubíčková industr. učitelka

1916/1917 236 Alois Trnka řídící učitel
Hedvika Šenková učitelka
František Zimolka učitel
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Školní rok počet žáků třída počet žáků učitelé

Karel Melichar učitel
Hedvika Limlová zatím. učitelka
Amálie Kubíčková industr. učitelka

1917/1918 229 Alois Trnka řídící učitel
Hedvika Šenková učitelka
František Zimolka učitel
Karel Melichar učitel
Marie Černá industr. učitelka

1918/1919 259 Alois Trnka řídící učitel
Hedvika Šenková učitelka
František Zimolka učitel
Čeněk Krejčí učitel
Marie Černá industr. učitelka

1919/1920 257 Alois Trnka řídící učitel
Hedvika Šenková učitelka
František Zimolka učitel
Čeněk Krejčí učitel
Marie Černá industr. učitelka

1920/1921 219 Alois Trnka řídící učitel
Hedvika Šenková učitelka
František Zimolka učitel
Čeněk Krejčí učitel
Marie Brázdilová učitelka
Marie Černá industr. učitelka

1921/1922 212 Čeněk Krejčí pověr. správou školy

Hedvika Šenková učitelka
Marie Brázdilová učitelka
Milada Janíčková učitelka
Marie Černá industr. učitelka

1922/1923 212 Vratislav Dvořák řídící učitel
Čeněk Krejčí učitel
Hedvika Šenková učitelka
Marie Brázdilová učitelka
Milada Janíčková učitelka
Marie Francová zatím. učitelka
Marie Černá industr. učitelka

1923/1924 184 Vratislav Dvořák řídící učitel
Hedvika Šenková učitelka
Čeněk Krejčí učitel
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Školní rok počet žáků třída počet žáků učitelé

Marie Brázdilová učitelka
Marie Francová učitelka
Marie Černá industr. učitelka

1924/1925 161 Vratislav Dvořák řídící učitel
Hedvika Šenková učitelka
Blažej Foretník učitel
Čeněk Krejčí učitel
Marie Brázdilová učitelka
Albína Mičánková zatím. učitelka
Marie Černá industr. učitelka

1925/1926 166 Vratislav Dvořák řídící učitel
Blažej Foretník učitel
Čeněk Krejčí učitel
Marie Brázdilová učitelka
Albína Mičánková učitelka
Marie Černá industr. učitelka
Eliška Foltýnová industr. učitelka

1926/1927 175 Vratislav Dvořák řídící učitel
Blažej Foretník učitel
Čeněk Krejčí učitel
Marie Brázdilová učitelka
Albína Mičánková učitelka
Marie Horáková industr. učitelka
Marie Černá industr. učitelka

1927/1928 169 Vratislav Dvořák řídící učitel
Čeněk Krejčí učitel
Marie Brázdilová učitelka
Albína Mičánková učitelka
Ludmila Bartůňková učitelka
Ludmila Seidlová industr. učitelka

1928/1929 179 Vratislav Dvořák řídící učitel
Čeněk Krejčí učitel
Marie Brázdilová učitelka
Albína Mičánková učitelka
Ludmila Bartůňková učitelka
Ludmila Seidlová industr. učitelka

1929/1930 192 Vratislav Dvořák řídicí učitel
Čeněk Krejčí učitel
Marie Brázdilová učitelka
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Školní rok počet žáků třída počet žáků učitelé

Albína Mičánková učitelka
Ludmila Bartůňková učitelka
Ludmila Seidlová industr. učitelka

1930/1931 208 Vratislav Dvořák řídící učitel
Čeněk Krejčí učitel
Marie Brázdilová učitelka
Albína Mičánková učitelka
Ludmila Bartůňková učitelka
Jan Svoboda uč. čekatel
Ludmila Seidlová industr. učitelka

1931/1932 197 Vratislav Dvořák řídící učitel
Čeněk Krejčí učitel
Marie Brázdilová učitelka
Albína Mičánková učitelka
Ludmila Bartůňková učitelka
Ludmila Seidlová industr. učitelka

1932/1933 208 Vratislav Dvořák řídící učitel
Čeněk Krejčí učitel
Marie Brázdilová učitelka
Albína Mičánková učitelka
Ludmila Bartůňková učitelka
Ludmila Seidlová industr. učitelka

1933/1934 212 Vratislav Dvořák řídící učitel
Čeněk Krejčí učitel
Marie Brázdilová učitelka
Ludmila Bartůňková učitelka
Albína Mičánková učitelka
Ladislav Kučera učitel
Jan Brabenec učitel
Ludmila Seidlová industr. učitelka

1934/1935 215 Čeněk Krejčí správce školy
Marie Brázdilová učitelka
Ludmila Bartůňková učitelka
Ladislav Kučera učitel
Anna Daňkovská učitelka
František Samec učitel

1934/1935 215 Ludmila Seidlová industr. učitelka
1935/1936 220 Rudolf Funk řídící učitel

Jan Procházka učitel
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Školní rok počet žáků třída počet žáků učitelé

Čeněk Krejčí učitel
Ludmila Bartůňková učitelka
Anna Daňkovská učitelka
Jaroslav Svoboda učitel
Ludmila Seidlová industr. učitelka

1936/1937 210 Rudolf Funk řídící učitel
Jan Procházka učitel
Čeněk Krejčí učitel
Ludmila Bartůňková učitelka
Anna Daňkovská učitelka
Jaroslav Svoboda učitel
Ludmila Seidlová industr. učitelka
Vlasta Krejčová praktikantka

1937/1938 178 Rudolf Funk řídící učitel
Jan Procházka učitel
Čeněk Krejčí učitel
Ludmila Bartůňková učitelka
Anna Daňkovská učitelka
Jaroslav Svoboda učitel
Ludmila Seidlová industr. učitelka

1938/1939 168 Jan Procházka řídící učitel
Cecilie Mikulicová učitelka
Miroslava Šmerdová učitelka
Marie Kubíčková učitelka
Ludmila Bartůňková učitelka
Vlastimil Kubíček učitel
Marie Šebestová učitelka
Rudolf Funk učitel
Josef Papež učitel
Jakub Florian učitel
Čeněk Krejčí učitel
Anna Daňkovská učitelka
Zdeněk Koníček praktikant

1939/1940 192 Jan Procházka řídící učitel
Čeněk Krejčí učitel
Marie Bínková učitelka

1939/1940 192 Marie Kubíčková učitelka
Vlastimil Kubíček učitel
Ludmila Seidlová industr. učitelka
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Školní rok počet žáků třída počet žáků učitelé

Jakub Florian učitel
Zdeněk Koníček učitel
Oldřich Bárta učitel
Božena Jelínková učitelka
Marie Zoubková učitelka

1940/1941 180 Jan Procházka řídící učitel
Čeněk Krejčí učitel
Marie Bínková učitelka
Vlastimil Kubíček učitel
Oldřich Bárta učitel
Anna Daňkovská učitelka
Marie Zoubková učitelka
Ludmila Seidlová industr. učitelka
Alžběta Šívrová uč. MŠ

1941/1942 159 Čeněk Krejčí řídící učitel
Marie Bínková učitelka
Marie Zoubková učitelka
Vlastimil Kubíček učitel
Marie Kubíčková učitelka
Oldřich Bárta učitel
Zdeňka Řezáčová učitelka
Ludmila Seidlová industr. učitelka
Alžběta Šívrová uč. MŠ
Karel Mucha praktikant
Jiřina Křížová praktikantka

1942/1943 153 Čeněk Krejčí řídící učitel
Anna Daňkovská učitelka
Marie Kubíčková učitelka
Marie Zoubková učitelka
Ludmila Seidlová industr. učitelka
Miroslava Vrbová učitelka
Marie Soukupová učitelka
Věra Tomanová učitelka
Alžběta Šívrová uč. MŠ

1943/1944 158 Čeněk Krejčí řídící učitel
Anna Daňkovská učitelka

1943/1944 158 Bohumil Dvořák učitel
Věra Tomanová učitelka
Vlasta Buchtová učitelka
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Školní rok počet žáků třída počet žáků učitelé

Ludmila Seidlová industr. učitelka
Alžběta Šívrová uč. MŠ
Božena Vlachová přechodně
Ludmila Valová přechodně
Josef Grunfeld přechodně

1944/1945 158 Čeněk Krejčí řídící učitel
Anna Daňkovská učitelka
Milada Daňkovská učitelka
Bohumil Dvořák učitel
Josef Svoboda učitel
Ludmila Seidlová industr. učitelka
Věra Cihlářová učitelka
Alžběta Šívrová uč. MŠ

1945/1946 140 Čeněk Krejčí řídící učitel
Jan Procházka řídící učitel
Anna Daňkovská učitelka
MiladaDaňkovská učitelka
Zdeňka Řezáčová učitelka
Ludmila Seidlová industr. učitelka
Alžběta Šívrová uč. MŠ

1946/1947 112 Jan Procházka řídící učitel
Marie Zoubková učitelka
Milena Slavíková učitelka
Anna Daňkovská učitelka
Ludmila Bartůňková učitelka
Ludmila Seidlová industr. učitelka

1947/1948 111 1. 24 Marie Zoubková učitelka
2. 23 Jan Procházka řídící učitel
3. 28 Ludmila Bartůňková učitelka
4. 36 Anna Daňkovská učitelka

1948/1949 119 1. 25 Ludmila Bartůňková učitelka
2. +3. 45 Jan Procházka řídící uč. – penz.

Vlasta Foralová učitelka
4. +5. 49 Marie Zoubková učitelka

LudmilaSeidlová industr. učitelka
1949/1950 131 1. 34 Martin Zoubek ředitel
1949/1950 2. 27 Ludmila Bartůňková učitelka

3. 41 Vlasta Foralová učitelka
4. +5. 29 Marie Zoubková učitelka  industr.
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Školní rok počet žáků třída počet žáků učitelé

Ludmila Seidlová učitelka
1950/1951 147 1. b 21 Martin Zoubek ředitel

1. a 23 Marie Zoubková učitelka
2. 31 Ludmila Vališová učitelka
3. 32 Zdeňka Kubíčková učitelka

4. +5. 40 Vlasta Foralová učitelka
1951/1952 153 1. 26 Martin Zoubek ředitel

2. 41 Anna Žáková učitelka
3. 32 Marie Zoubková učitelka
4. 31 Ludmila Bartůňková učitelka
5. 23 Vlasta Foralová-Malá učitelka

1952/1953 167 1. 33 Martin Zoubek ředitel
2. 29 Vlasta Malá učitelka
3. 39 Marie Zoubková učitelka
4. 37 Emilie Gallová učitelka
5. 29 Ludmila Bartůňková učitelka

1953/1954 184 1. b 25 Martin Zoubek ředitel
1. a 26 Anna Žáková učitelka

2. 30 Ludmila Bartůňková učitelka
3. 28 Vlasta Malá učitelka
4. 39 Marie Zoubková učitelka
5. 36 Emilie Gallová učitelka

1954/1955 202 1. a 28 Martin Zoubek ředitel
1. b 28 Zdeňka Řezáčová učitelka
2. a 26 Anna Žáková učitelka
2. b 25 Marie Zoubková učitelka

3. 27 Ludmila Bartůňková učitelka
4. 28 Emilie Gallová učitelka
5. 40 Libuše Malá učitelka

1955/1956 194 1. 34 Martin Zoubek ředitel
2. a 26 Anna Žáková učitelka
2. b 26 Zdeňka Řezáčová učitelka
3. a 26 Libuše Malá učitelka
3. b 25 Marie Zoubková učitelka

4. 29 Ludmila Bartůňková učitelka
5. 28 Emilie Gallová učitelka

1956/1957 199 1. 32 Martin Zoubek ředitel
2. 37 Anna Žáková učitelka

3. a 25 Libuše Malá učitelka
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Školní rok počet žáků třída počet žáků učitelé

3. b 26 Ludmila Bartůňková učitelka
4. a 24 Marta Patzová učitelka
4. b 26 Marie Zoubková učitelka

5. 29 Leopold Kelbl učitel
1957/1958 205 1. 35 Martin Zoubek ředitel

2. 32 Libuše Malá učitelka
3. 36 Libuše Fojtíková učitelka

4. a 26 Josef Píštěk učitel
4. b 26 Leopoid Keibl učitel
5. a 24 Marta Patzová učitelka
5. b 26 Marie Zoubková učitelka

1958/1959 183 1. 30 Martin Zoubek ředitel
2. 36 Zdeňka Kubíčková učitelka
3. 32 Libuše Malá učitelka
4. 35 Libuše Fojtíková učitelka

5. a 25 Marie Zoubková učitelka
5. b 25 Marta Patzová učitelka

1959/1960 165 1. 30 Martin Zoubek ředitel
2. 30 Marie Zoubková učitelka

Marie Votroubková učitelka
3. 36 Zdeňka Kubíčková učitelka
4. 32 Libuše Malá učitelka
5. 34 Libuše Fojtíková učitelka

1960/1961 172 1. a 20 Martin Zoubek ředitel
1. b 21 Růžena Šebelová učitelka

2. 32 Libuše Fojtíková učitelka
3. 31 Marie Zoubková učitelka
4. 35 Zdeňka Kubíčková učitelka
5. 33 Libuše Malá učitelka

Milada Holzmanová učitelka
ŠD Květoslava Soukalová vychovatelka

1961/1962 177 1. a 18 Martin Zoubek ředitel
1. b 18 Libuše Malá učitelka
2. a 21 Marie Zoubková učitelka
2. b 21 Růžena Šebelová učitelka

3. 33 Libuše Fojtíková učitelka
1961/1962 177 4. 34 Helena Kleinová učitelka

5. 32 Zdeňka Kubíčková učitelka
ŠD Hilda Lusková vychovatelka
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Školní rok počet žáků třída počet žáků učitelé

1962/1963 163 1. 22 Martin Zoubek ředitel
2. 37 Růžena Šebelová učitelka
3. 40 Libuše Malá učitelka
4. 32 Libuše Fojtíková učitelka
5. 32 Zdeňka Kubíčková učitelka

ŠD Hilda Lusková vychovatelka
1963/1964 157 1. 24 Martin Zoubek ředitel

2. 23 Zdeňka Kubíčková učitelka
3. 39 Růžena Šebelová učitelka
4. 40 Libuše Malá učitelka
5. 31 Libuše Fojtíková učitelka

ŠD Hilda Lusková vychovatelka
1964/1965 159 1. 34 Martin Zoubek ředitel

2. 25 Libuše Fojtíková učitelka
3. 24 Zdeňka Kubíčková učitelka
4. 36 RůženaŠebelová učitelka
5. 40 Libuše Malá učitelka

ŠD Anna Mahovská vychovatelka
1965/1966 142 1. 23 Martin Zoubek ředitel

2. 34 Libuše Malá učitelka
3. 25 Libuše Fojtíková učitelka
4. 24 Zdeňka Kubíčková učitelka
5. 36 Růžena Šebelová učitelka

ŠD Anna Kolegarová vychovatelka
1966/1967 127 1. 21 Martin Zoubek ředitel

2. 23 Růžena Šebelová učitelka
3. 34 Libuše Malá učitelka
4. 25 Libuše Fojtíková učitelka
5. 24 Zdeňka Kubíčková učitelka

ŠD Anna Kolegarová vychovatelka
1967/1968 126 1. 19 Martin Zoubek ředitel

2. 21 Zdeňka Kubíčková učitelka
3. 23 Růžena Šebelová učitelka
4. 36 Libuše Malá učitelka
5. 27 Libuše Fojtíková učitelka

ŠD Anna Kolegarová vychovatelka
1968/1969 119 1. 22 Martin Zoubek ředitel

2. 19 Libuše Fojtíková učitelka
3. 20 Zdeňka Kubíčková učitelka
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Školní rok počet žáků třída počet žáků učitelé

4. 23 Růžena Šebelová učitelka
5. 35 Libuše Malá učitelka

ŠD Anna Kolegarová vychovatelka
1969/1970 105 1. 20 Libuše Malá učitelka

2. 22 Libuše Fojtíková ředitelka
3. 19 Dobroslava Šikulová učitelka
4. 20 Zdeňka Kubíčková učitelka
5. 24 Růžena Šebelová učitelka

ŠD Anna Kolegarová vychovatelka
1970/1971 118 1. a 20 Libuše Malá učitelka

1. b 18 Viktorie Zemanová učitelka
2. 19 Libuše Fojtíková ředitelka
3. 21 Růžena Šebelová učitelka
4. 19 Zdeňka Kolegarová učitelka
5. 21 Zdeňka Kubíčková učitelka

ŠD 2 odd. Anna Kolegarová vychovatelka
Naděžda Nečová vychovatelka
Ludmila Milková vychovatelka

1971/1972 122 1. 24 Libuše Malá učitelka
2. a 16 Anna Kolegarová učitelka
2. b 22 Zdeňka Kubíčková učitelka

3. 20 Libuše Fojtíková ředitelka
4. 21 Růžena Šebelová učitelka
5. 19 Zdeňka Kolegarová učitelka

ŠD 2 odd. Bohunka Špalová vychovatelka
Ludmila Milková vychovatelka

1972/1973 132 1. 26 Libuše Malá učitelka
2. 26 Zdeňka Kolegarová učitelka

3. a 20 Anna Kolegarová učitelka
3. b 20 Libuše Fojtíková ředitelka

4. 20 Zdeňka Kubíčková učitelka
5. 20 Růžena Šebelová učitelka

ŠD 2 odd. Ludmila Milková vychovatelka
Anna Mazurová vychovatelka
Marie Zoubková učitelka-důch.

1973/1974 154 1. 31 Libuše Malá učitelka
1973/1974 2. 29 Růžena Šebelová učitelka

3. 33 Zdeňka Kolegarová učitelka
4. a 20 Václav Konvica učitel
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Školní rok počet žáků třída počet žáků učitelé

4. b 21 Libuše Fojtíková učitelka
5. 20 Zdeňka Kubíčková učitelka

Marie Jobánková učitelka
ŠD 2 odd. Ludmila Milková vychovatelka

Libuše Fojtíková ml. vychovatelka
Ludmila Nečasová vychovatelka

1974/1975 173 1. a 20 Libuše Malá učitelka
1. b 18 Zdeňka Kolegarová učitelka

2. 34 Jaroslava Chvátalová učitelka
Marie Zoubková učitelka-důch.
Anna Kolegarová učitelka

3. 27 Růžena Šebelová učitelka
4. 34 Marta Patočková učitelka

5. a 20 Václav Konvica učitel
5. b 20 Libuše Fojtíková ředitelka
ŠD 3 odd. Ludmila Nečasová vychovatelka

Alena Čaňková vychovatelka
Magda Urbánková vychovatelka

1975/1976 189 1. a 23 Libuše Malá učitelka
1. b 23 Zdeňka Kolegarová učitelka
2. a 20 Růžena Šebelová učitelka
2. b 19 Anna Kolegarová učitelka

3. 38 Marta Klímová učitelka
4. 28 Libuše Fojtíková ředitelka
5. 38 Václav Konvica učitel

ŠD 3 odd. Ludmila Nečasová vychovatelka
Alena Nováková vychovatelka
Magda Urbánková vychovatelka

1976/1977 195 1. a 21 Libuše Malá učitelka
1. b 21 Zdeňka Kolegarová učitelka
2. a 24 Marta Klímová učitelka
2. b 23 Václav Konvica učitel
3. a 19 Růžena Šebelová učitelka
3. b 20 Anna Kolegarová učitelka

4. 36 Miroslava Pánková učitelka
5. 31 Libuše Fojtíková ředitelka

1976/1977 195 ŠD 3 odd. Ludmila Nečasová vychovatelka
Magda Urbánková vychovatelka
Jana Roháčová vychovatelka
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Školní rok počet žáků třída počet žáků učitelé

1977/1978 205 1. a 22 Libuše Malá učitelka
1. b 22 Zdeňka Kolegarová učitelka
2. a 20 Anna Kolegarová učitelka
2. b 21 Jaromír Ševčík učitel
3. a 24 Augustina Lepierová učitelka-důch.
3. b 22 Stanislav Zbořil učitel-důch.

Marie Janíčková učitelka
4. a 21 Růžena Jirsová ředitelka
4. b 21 Františka Zbořilová učitelka-důch.

5. 32 Václav Konvica učitel
ŠD 3 odd. Ludmila Nentvichová vychovatelka

Magda Urbánková vychovatelka
Zdeňka Vlašicová-Nentvichová vychovatelka
Alena Nováková vychovatelka

1978/1979 229 1. a 28 Jaromír Ševčík učitel
1. b 29 Marie Janíčková učitelka
2. a 24 Libuše Malá učitelka
2. b 21 Zdeňka Kolegarová učitelka
3. a 21 Anna Kolegarová učitelka
3. b 21 Jarmila Dolíhalová učitelka
4. a 22 Augustina Lepierová učitelka-důch.
4. b 21 Vlastimíra Mikysková učitelka-důch.
5. a 19 Růžena Jirsová ředitelka
5. b 22 Václav Konvica učitel
ŠD 3 odd. Ludmila Nentvichová vychovatelka

Irma Jílková učitelka-důch.
Magda Urbánková vychovatelka
Alena Nováková vychovatelka

1979/1980 255 1. a 24 Václav Konvica učitel
1. b 24 Marie Janíčková učitelka
1. c 22 Jaromír Ševčík učitel
2. a 27 Josefa Flodrová učitelka-důch.
2. b 29 Jarmila Dolíhalová učitelka
3. a 22 Libuše Malá učitelka
3. b 22 Zdeňka Kolegarová učitelka

1979/1980 255 4. a 21 Anna Kolegarová zást. řed.
4. b 21 Libuše Pipová učitelka
5. a 22 Růžena Jirsová ředitelka
5. b 21 Augustina Lepierová učitelka-důch.
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Školní rok počet žáků třída počet žáků učitelé

ŠD 3 odd. Magda Urbánková vychovatelka
Zdeňka Nentvichová vychovatelka
Jaroslava Mrhačová vychovatelka

1980/1981 242 1. a 27 Marie Janíčková učitelka
1. b 27 Libuše Malá učitelka
1. c 27 Václav Konvica učitel
2. a 31 Jaromír Ševčík učitel
2. b 34 Věra Blattná učitelka
3. a 27 Růžena Jirsová ředitelka
3. b 28 Libuše Růžičková učitelka
4. a 19 Anna Kolegarová zást. řed.
4. b 22 Zdeňka Kolegarová učitelka
ŠD 3 odd. Zdeňka Nentvichová vychovatelka

Magda Urbánkolová vychovatelka
Naděžda Gottwaldová vychovatelka

1981/1982 262 1. a 22 Libuše Malá učitelka
1. b 22 Václav Konvica učitel
1. c 24 Jaromír Ševčík učitel
2. a 28 Marie Janíčková učitelka
2. b 24 Magda Urbánková učitelka
2. c 28 Růžena Jirsová ředitelka
3. a 30 Zdeňka Kolegarová učitelka
3. b 33 Věra Blattná učitelka
4. a 25 Anna Kolegarová zást. řed.
4. b 26 Libuše Růžičková učitelka
ŠD 3 odd. Zdeňka Nentvichová vychovatelka

Naděžda Gottwaldová vychovatelka
Marie Sopoušková vychovatelka

1982/1983 280 1. a 24 Libuše Malá učitelka
1. b 23 Václav Konvica učitel
1. c 22 Zdeňka Kolegarová učitelka
2. a 34 Marie Janíčková učitelka
2. b 33 Růžena Jirsová ředitelka
3. a 41 Jaromír Ševčík učitel
3. b 39 Libuše Růžičková učitelka

1982/1983 280 4. a 31 Anna Kolegarová učitelka
4. b 33 Věra Blattná učitelka
ŠD 3 odd. Zdeňka Nentvichová vychovatelka

Marie Sopoušková vychovatelka
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Školní rok počet žáků třída počet žáků učitelé

Augustina Lepierová učitelka-důch.
1983/1984 271 1. a 32 Libuše Malá učitelka

1. b 30 Václav Konvica učitel
2. a 33 Věra Blattná učitelka
2. b 34 Zdeňka Kolegarová učitelka
3. a 32 Marie Janíčková učitelka
3. b 31 Jana Jandíková učitelka
4. a 40 Anna Kolegarová ředitelka
4. b 39 Libuše Růžičková učitelka
ŠD 3 odd. Zdeňka Nentvichová vychovatelka

Marie Sopoušková vychovatelka
Jaroslava Mrhačová vychovatelka

1984/1985 237 1. a 26 Libuše Malá učitelka
1. b 26 Zdeňka Kolegarová učitelka
2. a 31 Václav Konvica učitel
2. b 30 Věra Blattná učitelka
3. a 31 Jana Jandíková-MD učitelka

Augustina Lepierová učitelka-důch.
Eva Proklešková  učitelka

3. b 30 Libuše Růžičková učitelka
4. a 32 Marie Janíčková učitelka
4. b 31 Anna Kolegarová ředitelka
ŠD 3 odd. Marie Sopoušková vychovatelka

Jaroslava Mrhačová vychovatelka
Kamila Frolíková vychovatelka
Hana Černohorská vychovatelka

1985/1986 228 1. a 27 Věra Blattná učitelka
1. b 29 Marie Janíčková učitelka
2. a 26 Libuše Malá učitelka

Jana Jandíková učitelka
2. b 26 Zdeňka Kolegarová učitelka
3. a 31 Kamila Frolíková učitelka
3. b 28 Dana Křížová učitelka
4. a 31 Anna Kolegarová ředitelka
4. b 30 Libuše Růžičková učitelka

1985/1986 228 ŠD 3 odd. Marie Sopoušková vychovatelka
Naděžda Gottwaldová vychovatelka
Augustina Lepierová učitelka-důch.
Iva Mičánková vychovatelka
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Školní rok počet žáků třída počet žáků učitelé

Anežka Říhová učitelka MŠ-důch.
1986/1987 209 1. a 22 Marie Faistlová učitelka

1. b 23 Zdeňka Kolegarová učitelka
2. a 27 Věra Blattná učitelka
2. b 26 Marie Janíčková učitelka
3. a 26 Jana Jandíková učitelka

Kamila Frolíková učitelka
3. b 25 Hana Flajšingerová učitelka
4. a 31 Anna Kolegarová ředitelka
4. b 29 Jitka Švihlová učitelka
ŠD 3 odd. Zdeňka Nentvichová vychovatelka

Marie Sopoušková vychovatelka
Anežka Říhová učitelka MŠ-důch.

1987/1988 197 1. a 24 Marie Faistlová učitelka
1. b 24 Zdeňka Kolegarová učitelka
2. a 22 Věra Blattná učitelka
2. b 24 Anna Kolegarová ředitelka
3. a 27 Olga Dvořáková učitelka
3. b 24 Marie Janíčková učitelka
4. a 26 Jitka Švihlová učitelka
4. b 26 Hana Flajšingerová učitelka
ŠD 2 odd. Zdeňka Nentvichová vychovatelka

Marie Sopoušková vychovatelka
1988/1989 177 1. a 18 Věra Blattná učitelka

1. b 19 Zdeňka Kolegarová učitelka
2. a 24 Marie Faistlová učitelka
2. b 23 Anna Kolegarová ředitelka
3. a 21 Hana Flajšingerová-MD učitelka

Jana Veselá učitelka
3. b 21 Jitka Švihlová učitelka
4. a 26 Olga Dvořáková učitelka
4. b 25 Marie Janíčková učitelka
ŠD 2 odd. Zdeňka Nentvichová vychovatelka

Marie Sopoušková vychpvatelka
1989/1990 154 1. a 17 Zdeňka Kolegarová učitelka

1. b 18 Marie Faistlová učitelka
2. a 18 Jana Veselá učitelka
2. b 18 Anna Kolegarová ředitelka
3. a 22 Petra Růžičková učitelka
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Školní rok počet žáků třída počet žáků učitelé

3. b 22 Olga Dvořáková učitelka
4. a 19 Marie Janíčková učitelka
4. b 20 Jitka Švihlová učitelka
ŠD 2 odd. Zdeňka Nentvichová učitelka

Marie Sopoušková vychovatelka
1990/1991 143 1. a 17 Zdeňka Kolegarová učitelka

1. b 17 Jana Veselá učitelka
2. a 15 Jana Jandíková učitelka
2. b 17 Anna Kolegarová ředitelka
3. a 17 Marie Janíčková učitelka
3. b 15 Petra Růžičková-Dobrovolná učitelka
4. a 23 Libuše Racková učitelka
4. b 22 Olga Dvořáková učitelka
ŠD 2 odd. Zdeňka Nentvichová vychovatelka

Marie Sopoušková vychovatelka
1991/1992 141 1. a 20 Zdeňka Kolegarová učitelka

1. b 20 Jana Veselá učitelka
2. a 17 Petra Dobrovolná-MD učitelka

Jitka Švihlová učitelka-důch.
2. b 17 Anna Kolegarová učitelka
3. a 15 Jana Jandíková učitelka
3. b 17 Marie Janíčková učitelka
4. a 18 Libuše Racková ředitelka
4. b 17 Olga Dvořáková učitelka
ŠD 2 odd. Zdeňka Nentvichová vychovatelka

Eva Biskupová vychovatelka
Marie Sopoušková vychovatelka

Učitelé nejdéle působící na hrušovanské škole:

32 let Čeněk Krejčí
Libuše Malá

28 let Anna Kolegarová
27 let Alois Trnka
23 let Růžena Jirsová

Zdeňka Kolegarová
22 let Ludmila Bartůňková
21 let Ludmila Seidlová
20 let Libuše Fojtíková

Martin Zoubek
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Učitelé nejdéle působící na hrušovanské škole:

Marie Zoubková

Předsedové „Sdružení rodičů a přátel školy“

Jan Kališ
Eduard Veselý
Jarmila Enenkelová 
Anna Mezníková 
Alois Štauder 
Emil Plavetz 
Karel Lanžhotský

Alois Štauder 
Jindřich Táborský 
Tibor Uhnák 
ing. Ladislav Rýlich 
ing. Vladimír Uminský 
Milan Hodovský 
Jan Nykl

Předsedové školních rad (komisí, referátů)

Tomáš Kelbl 1870
František Weis 1885
Josef Hodovský 1893
Václav Sýkora 1901
Jan Hauzar 1906
František Edler 1910
Jan Studený 1915
Matěj Šafer 1918
Tomáš Kelbl 1921
Čeněk Krejčí 1923
Vratislav Dvořák 1929
Čeněk Krejčí 1934
Jaroslav Komenda 1945
Alois Kessner 1947
Berta Antošová 1953
Leopold Kelbl 1957
František Furch 1960
Františka Lanžhotská 1964
Václav Kameník 1971
Anna Pobijalová 1976
Miluše Krejčí 1981
Václav Kameník 1990
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VII. DOSLOV

K hrušovanské škole mám hluboký citový vztah. Začínala jsem zde 
v padesátém roce jako žákyně 1. třídy. Mým prvním učitelem byl pan 
ředitel Martin Zoubek, který po dalších letech se stal také mým prvním 
nadřízeným, když jsem v roce 1964 nastoupila pedagogickou dráhu. Je to 
bezmála 30 let, tedy velká část mého života. Za tu dobu jsem poznala mnoho 
spolupracovníků. Studiem školních kronik jsem se seznamovala s dalšími 
našimi předchůdci. Velmi si vážím poctivé a svědomité práce všech těchto 
kantorů, kteří učili a vychovávali mnoho generací hrušovanských dětí. 
Dlouhá řada jmen je uvedena v oddíle „Statistika“.

V historii hrušovanského školství se jako v celé naší zemi střídala 
období příznivá a méně příznivá. Na své první učitele, kteří milovali děti 
a zasvětili jim celý život, však bývalí žáci vzpomínají i ve zralém věku. 
A protože takových byly na hrušovanské škole celé desítky, patří jim 
právem tato vzpomínka.

Jaromír John:

Mějte úctu k naší minulosti.
Není úcty bez lásky. A láska?
Ta staví mosty, po nichž kráčíme do věčnosti.

Hrušovany u Brna
1992 Anna Kolegarová
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VIII. Obrazová příloha
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obr. 10. Školní budova na nadstavbě 2. poschodí - pohled z ulice 
a ze zahrady

obr. 11. Školní budova na nadstavbě 2. poschodí - pohled z ulice 
a ze zahrady



62

obr. 12. Učitelský sbor z roku 1939/40

obr. 13. Rozloučení s ředitelem školy Janem Procházkou při jeho 
odchodu do výslužby - leden 1949
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obr. 14. Učitelský sbor z roku 1955/56

obr. 14. Školní rok 1969/70 - 4. třída s učitelkou Zdeňkou Kubíčkovou
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obr. 16. Školní rok 1969/70 - 2. třída s učitelkou Libuší Fojtíkovou

obr. 17. Školní rok 1978/79 - 5. a s učitelkou Růženou Jirsovou
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obr. 18. Školní budova po generální opravě v roce 1972

obr. 19. Slavnostní otevření renovované školní budovy
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obr. 20. Školní rok 1987/88 - 1. b s učitelkou Zdeňkou Kolegarovou

obr. 21. Školní rok 1989/90 - 2. b s učitelkou Annou Kolegarovou



67

obr. 30. Nádraží ČSD po generální opravě

obr. 31. Nádraží ČSD po generální opravě
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obr. 32. Internát a budova Botexu (bývalý cukrovar)

obr. 33. Pohled z polní cesty do Židlochovic
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IX. Použitá literatura a prameny

A. Kratochvíl: Vlastivěda moravská, okres Židlochovický, Brno 1910
Z. Koníček: Sto let školy v Žabčicích, 1974
Školní kronika 1850-1894, rukopis
Školní kronika 1894-1910, rukopis
Školní kronika 1910-1937, rukopis
Školní kronika 1937-1971, rukopis
Školní kronika 1971 - dosud, rukopis
Ing. A. Weis: Kronika obce Hrušovany u Brna - zápisy
V. Kubíček: Kronika obce Hrušovany 1252-1925
Ing. J. Jakubec: Kronika obce Hrušovan 1945-1971, rukopis
Ing. J. Jakubec: Kronika obce Hrušovan 1977-1983, rukopis
A. Ivičičová: Kronika MLK v Hrušovanech u Brna 1980-1991, rukopis
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