
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Národní škola v Rudíkově 

Památní kniha 

Počato 18 
1

4
 761 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Datum se čte jako 1. duben 1876. V 19. století se jedná o naprosto běžné zapisování data. Někdy je pomlčka 

nahrazena lomítkem. Datumy takto zapisované, Vás budou provázet celou knihou; 



Úvodem 

 

U tohoto památníku (školní kroniky) jsem provedl doslovný přepis textu (gramatika, 

forma apod.). Jednotlivé zápisy jsou řazeny chronologicky a jakékoliv nejasnosti v textu a méně 

známé zkratky či jména se pokusím vysvětlit v poznámkách pod čarou. Doufám, že se dozvíte 

další zajímavé informace nejen o škole, ale i o samotném Rudíkovu. 

 

Mgr. Jan Kratochvíl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oddělení. 

 

I.  Původ a zřízení školy. 

II.  Opravy. 

III. Učitelové. 

IV.  Podučitelové. 

V.  Katechetové. 

VI.  Příjmy učitelův. 

VII.  Představenstvo školy. 

VIII.  Příznivci školy. 

IX.  Odkazy a nadace. 

X.  Památnosti školy a obce. 

 

Tato kniha jest pokračování knihy, velehorlivým p. učitelem Šťastným, při zdejší škole 

založené. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Zřízení školy 

 

Na základě zákona z r. 1870 byla zdejší škola ve dvoutřídnou proměněna, při níž má býti jeden 

nadučitel a jeden podučitel. Stran platu vřaděna do II. třídy. V obcích IIhé třídy má učitel 500 

zl.2 služného a podučitel 300. zl.   

V srpnu 1885 povolila vys. c. k.3 zemská školní rada rozšířiti školu ve trojtřídní počínajíc 

školním rokem 1887/8 a sistemisovala při ní místa: 1 nadučitele, 1 učitele a 1 podučitele. Vys. 

c. k. zemská školní rada povolila, aby se dnem 1. ledna 1890. zavedlo ve II. a III. třídě 

industriální vyučování. Odměna učitelce vyměřena ročních 140 zl. (První industriální učitelkou 

zvolena sl. Filipína Krejčí z Velkého Meziříčí. Nastoupila 1. ledna 1890. a byla propuštěna ku 

vlastní žádosti dnem 31. května 1893.)  

Dne 17. září 1900 oznámeno Sl. c. k. okr. škol.4 radě, že industr. učitelka Math. Pleská učiti 

bude ruč. pracím i v I. tř. na škole zdejší. (Výnos c. k. okr. škol. r. 2/12. 96. č. 1910; vysoký 

výnos c. k. z. škol. r.5 17. listop. 96. č. 13293 přiložen). – Vzato na vědomí c. k. okr. škol. r. ze 

dne 27. září 1900. že se učí ruč. pr. ve 3 skupinách. 

Vysokým výnosem ze dne 22./3. 01. č. 4173 ráčila Vysoká c. k. z. škol. rada zdejší industr. 

učitel. Math. Pleské zvýšiti remeneraci6 ze 280 K na 360 K počínaje 1/1 01. –  

Výnosem Vysoké c. k. z. škol. r. ze dne 24./8. 08 č. 21.232 povolena při III. tř. na škole zdejší 

„Pobočka“ a to bylo oznámeno spr. školy Výnosem c. k. okr. škol. r. ze dne 5./9. 08 čís. 1671 

škol. 

Pobočka tato otevřena rokem škol. 1908-9 a utvořena třída z bytu učitel. dole ve dvoře. Též 

místnost byla úředně schválena a Výnos vydán v tom Slavnou c. k. okr. škol. r. dne 7./X. 08 č. 

1873 

Místnost tato upravena nákladem 2200 K a stavební prací provedl o prázdninách p. Jos. Fischer, 

stavitel ve Vel. Meziříčí.   

Na byty pro učitele II. tř. a učitelku III. tř. Koupen a upraven domek č. 81 v Rudíkově a týž jest 

připsán co7 majetek místní škol. r. skládající se z obcí: 

1.) Rudíkov, co místní obec,  

2.) Přeckov, co přiškolená obec, 

3.) Hroznatín, co přiškolená obec, 

4.) Vlčatín, co přiškolená obec, 

5.) Oslavička, co též přiškolená obec – osada. 

Domek koupen za 4000 K; poplatky z koupí a oprav vyžadovala přes 700 K. 

Jelikož v obci není místa pro byty vůbec a pro vzdělance zvlášť, odhodlala se m. škol. r. domek 

řečený zakoupiti jelikož se týž svou polohou jakož i výstavností velmi dobře hodí k účelu 

poznačenému.  

Roční poplatek vyrčen zatím: 

a) Pro ženatého učitele 90 K ročně a má právo na obydlí v celém domku, zahradu, půdu, 

sklep, vodu atd. 

b) Mladá sála učitelská II. tř. platiti bude 30 K ročně z pěkné světničky v 2 oknech na jich 

a západ. 

Jak s třídou novou, tak i s úpravou domku byly všichni úplně spokojeni, jelikož vyhovují úplně 

svým požadavkům kladeným.  

 

 
2 Zlatý Rakousko-Uherský. V roce 2017 při použitý přepočtu ceny stříbra, byla cena 1 zlatého (zlatky) 150 Kč; 
3 Vysoká císařsko-královská zemská školní rada; 
4 Slovutné (Slavné) císařko-královské školní radě; 
5 císařko-královské zemské školní rady; 
6 remunerace – peněžitá odměna k platu; 
7 co – slovo, které lze na mnoha místech v zápisech vykládat slovem – jako; 



II. Opravy. 

 

Roku 1875 vystavěna nová škola s dvěma učebnami. K tomu cíli koupen od Jana Jandy, rolníka 

v Rudíkově, dům č. 2 tím spůsobem, že dáno jemu staré školní stavení a přidáno 3200 zl. r. č.8 

Přestavení domu a upravení pro školu převzal stavitel Třebíčský, p. Tebich za 2234 zl. V říjnu 

r. 1875 byla školní budova komisionelně ohledána a svému účelu co příhodná odevzdána. 

V květnu r. 1876 ohražen dvůr a zahrada novým laťovým plotem, což stálo i se zdí u silnice, 

urovnáním a kamennými sloupy 300 zl. V zahradní studni postavena pumpa. V prázdninách r. 

1876. byla přestavěna kamna v kuchyni, zadní světničce a ve velké světnici, postavena pekárna 

v kuchyni, z prvé třídy prolámány dvéře do bytu p. podučitele, schody do dvora přeloženy na 

stranu vedle záchodu k bytu, kde dříve byly, (vpravo od vchodu na pavlač) otvor prkny 

zabedněn. Zhotoveno 11 nových lavic a 4 staré zkráceny, otvory v střeše a záchodů opatřeny 

okny a pro uschování prostředků vyučovacích zřízena almara. Nad pavlačí postavena prkenná 

stříška, aby sníh a déšť neměl tak přístupu.  

V říjnu r. 1876 postavena železná kamna do II. třídy a v září 1877 do I. třídy. V bytu p. 

nadučitele přestavěna kamna v listopadu r. 1877. a otvor do bytu podučitelova zazděn. 

V listopadu 1878. postavena hlíněná kamna do bytu podučitelova. Střecha opravena v září.  

1882.  V srpnu pobita stříška nad pavlačí šindelem. 

1883.  V srpnu zazděny dvéře z třídy do bytu podučitelova, jejž převzal řídící učitel a  

prolomeny do něho dvéře ze světnice řídícího uč. Podučitel bude bydleti ve 

světnici za kuchyní. Do bývalého bytu podučitelova postavena kamna 

„Regulirky“9. 

1887. V dubnu t. r.10 počato s přístavbou třetí třídy, která se ve dvoře vykonala a  

v srpnu dokončena byla. Stará budova opravila se tím spůsobem, že zvětšena 

okna v průčelí. Do dvora na dolním konci byly přistavěny k nové budově 

záchody na místo dřívějších, které se zbořily a zřízena pavlač po celé délce 

stavení. Náklad na zřízení budovy nové a opravy staré činí 6000 zl. – kr.11 

Slavnosť svěcení konala se dne 28. srpna 1887. 

1888.   V dubnu r. 1888 pořízena ve dvoře tělocvična se dvěma žebříky, hrazdou a  

tyčemi šplhacími, pak bradla. Před budovou založen z hlohových sazenic živý 

plot. V srpnu udělány do všech tříd nové věšáky. 

1889.  Hlohový plot ohražen plotem tyčkovým. 

1890.  Každá třída opatřena jest skříní pro uschování pomůcek a sešitů školních. 

1891.  V I. a II. třídě postavena jsou nová železná kamna. 

1893.    Počátkem školního roku 1893/4 pořízeny dva zvonky do chodeb pro oznamování  

hodin vyučovacích. 

1898. V měsíci září dán nový plot kolem zahrady na dvoře; táž zahrada zmenšena o 

několik m2, by více místa bylo pro letní tělocvičnu. Téhož roku pořízen žebř12, 

tyče šplhací, hrazda. – 

18
15.

10.
 99. Pořízena 2 okna do bytu učitele Karla Doležala a 2 okna do bytu správce školy 

Karla Floriana. Místní školní rada na žádost spr. školy, pořídila nový úplně 

sporokrb.13 Týž koupen v Třebíči a postaven kamnařem z Tasova p. Jos. 

Novotným. 

 
8 zlatých Rakouskách čísla; 
9 Regulirky – kamna u kterých se dala regulovat teplota; 
10 téhož roku;  
11 krejcarů;  
12 žebřík; 
13 sporák; 



18
8.

11.
 99. Týž stavěl řečená kamna po 2 dny, tak že dne 10. téhož měsíce byla ukončena 

práce. Starý sporokrb prodán jelikož byl velmi chatrný asi za 3 zl. - 

19
3.

3.
 06 V témž roce pořízena úplně nová školka na „Chalupách“. Veškerý náklad na 

ohradu činil asi 260 K; pozemek darovala obec Rudíkovská. Téhož roku 

opravena střecha důkladně; přeložena a na záchody dána nová křidlice. Na 

komíny dány cementové kloboučky a u dveří spr. školy plech, by neteklo na 

pavlač spr. školy. Veškerý náklad vyžadoval asi přes 200 K. Místní škol. rada 

dala zevnitř spraviti důkladně budovu škol. Roku 1905 dala natříti 2 hlav. dvéře 

a veškerá okna u tříd a bytů jak spr. školy, tak i Doležala Karla a Vincence. 

Zdejšímu mistru zednickému dáno od práce od škol. budovy 140 K a za barvení 

veškeré dáno 40 K Do zed. práce pojata i práce urovnání dvorku a zřízení 

hnojiště na témž dvoře. 

19
1.

10.
 08 Při stavbě místnosti pro Pobočku pro III. tř. zde, upravila m. škol. r. v roce 1908 

v prázdninách z komory malý byt, který zatím ponechán učitelce ruč. prací na 

její žití žádost bez platně od případu k případu. Z malé komůrky pořízena 

místnost, ve které uložen měděný kotel, ve kterém se ohřívati bude voda pro 

myčky potřebná při ročním a prázdninovém čistění tříd zdejší školy a ponechána 

tato místnost správci školy k disposici.  

19
24.

10.
 10 Místní škol. rada dala poříditi na zdejší školu p. Bohum. Zrzavým, elektrom.14 

v Třebíči hromosvod o 3 tyčích. Pan Zrzavý se svým pomocníkem za jeden den 

řečenou věc pořídil za umluvený obnos per15 180 K. Ostatní jest v Protokole m. 

škol. r. poznačeno. 

19
8.

11.
 10.  Místní školní rada dala poříditi novou pumpu do zahrádky. Bývalá pumpa též 

dřevěná vydržela úplných 10 let. Postavil ji opět p. Kubiš, kolář z Vlčatína. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 elektromontéru; 
15 latinské slovo, v tomto významu jako – za, skrz; 



III. Učitelové. 

 

Bývalý nadučitel, p. Jakub Kališ, odebral se v březnu r. 1876 na odpočinek. Jeho místo 

nastoupil dne 22ho března 1876 p. 

Jan Vítek bývalý učitel v Jeříně16 u Měřína, kde působil od 1ho června 1872 do 22ho března  

1876. Jest rodem z Polné v Čechách r. 1840 a zkoušen co učitel pro obecné školy 

r. 1858 v Praze. Působil od 1ho září 1858 do 5ho května 1859 co podučitel 

v Měšicích u Tábora, od 5ho května do konce školního roku 1859 co podučitel 

v Senožatech u Humpolce, od 1ho září 1859 do 19ho května 1861 co podučitel 

v Klukách u Čáslavi. Odtud přišel za podučitele do Polné, kde pobyl do konce 

školního roku 1863. Na to dostal se za exponovaného podučitele do Janovic u 

Polné, kdež zůstal až do 1ho června 1872, kdy obdržel školu Jeřínskou na 

Moravě. Dne 1. září 1898 odešel na odpočinek do Velkého Meziříčí. 

p. Rudolf  nastoupil 15. září 1888 nově zřízené místo městské po výp. učiteli p. Albínu 

Sysel  Mikundovi. Týž působil do svého zde nastoupení jako podučitel ve Velkém 

Meziříčí. Odtud odešel dne 28. února 1889 na místo učitelské do Tasova. 

 

1ho června 1889.  nastoupil místo učitelské dosavadní podučitel p. Antonín Liška a odešel  

pak 28. února 1891 za učitele do Tasova. Zemřel v Třešti 3/11 1892.  

3. března 1891.  dostavil se nový učitel p. Frant. Jurek, dosud výp. učitel v Pavlově. Tento  

maturoval r. 1882. s vyznamenáním na gymnasiu v Brně, vstoupil potom 

na universitu v Praze a študoval práva z nichž první zkoušku též velmi 

dobře obstál. Od r. 1886. působil jako výpomocný učitel v Uhřínově a 

Pavlově. V listopadu r. 1890 odbyl zkoušku učitelskou v Soběslavi. 

Koncem července 1895 přeložen byl vys. c. k. zemskou školní radou do 

Křetína u Boskovic. Proz. učitelem jmenován sl. c. k. okr. šk. radou 

podučitel z Měřína  

Rudolf Divíšek,  který nastoupil 14. září 1895. Koncem školního roku 1896 jmenován 

nadučitelem v Horních Bořích. Jeho místo nahradil  

Karel Doležal, dosavadní podučitel. Správce školy v Hrbově Karel Florian jmenován  

vysokou c. k. zemskou školní radou nadučitelem v Rudíkově. Výnos 

vysoké c. k. okres. škol. r. ze dne 14. října 1898. čís. 1600; z. škol. r. 
30.

9.
 

1898, č. 11259. 

Karel Florian,   spr. školy v Hrbově dle vysokého dekretu c. k. zemské školní rady,  

nastoupil službu na zdejší škole jako nadučitel dne 1. listp. 1898. 

Vinc. Doležal,  ustanoven zat. učitel. zde, výnos. c. k. okr. škol. r. ze dne 7./9. 04 čís.  

1412. Týž nastoupil službu na škole zdejší dne 15. září 1904. Výnosem 

c. k. škol. rady ve Vel. Mez. ze dne 9. srpna 06, č. 1606 škol. ustanoven 

týž zat. učit. v Netíně. 

Alois Matějka,  učitel 2. tř. v Netíně, ustanoven výnosem c. k. okr. škol. r. ze dne 2.  

srpna 06, č. 1545 škol. a vys. výnos. c. k. z. škol. r. v Brně ze dne 

20./VII. 06 č. 12629 učit. 2. tř. na škole zdejší a týž dne 1. října 06 

zdejší službu nastoupil.  

 

 

 

 

 

 
16 Jersín; 



Učitelstvo na zdejší škole: 

1908-9 

 

1.) Karel Florian, nadučitel. Výnos c. k. zem. škol. r. ze dne 30./IX. 98 č. 11259 a Výnos c. k. 

okr. škol. r. ze dne 14./X. 1898 č. 1600. Týž nastoupil službu zdejší 1./XI.1898. 

 

2.) Vinc. Doležal, zat. učitel. Výnos c. k. zem. škol. r. ze dne 18./IX. 08 č. 1739 škol. Týž 

nastoupil službu zde 24./IX. 08. 

 

3.) Terezie Fabianova, zat. učit. II. tř. Výnos c. k. zem. škol. r. ze dne 18./IX. 08 č. 1739 škol. 

Týž nastoupila službu zde 24./IX. 08. 

 

4.) Ant. Navrátil, výpom. učitel. Výnos c. k. zem. škol. r. ze dne 26./IX. 08 č. 1620 škol. Týž 

nastoupil službu 1./X. 1908 

 

5.) Matylda Pleská, učit. ruč. pr. Dne 17./IX. 1900./. Ta roku 1893 působí též na škole zdejší 

po učit. Filipíně Krejčí./. 

 

6.) Albín Benák, zat. učit. zde. Dne 2./I. 1909 c. k. okr. škol. r. č. 5. ustanoven p. Albín Benák 

učit. II. tř. zde zatímně. Přišel z Radostína; odtud odešel Ant. Navrátil do Křížanova.  

 

Rok:1910-11 

1. Karel Florian, jako správce školy. 

2. Albín Benák, def. učitel 1. třídy. 

3. Vinc. Doležal, def. učit. 2. třídy. 

4. Al. Drápela, proz. p. učitel místo učitelky Ter. Fabiánové, která onemocněla. Výnos c. k. 

okres. škol. r. ze dne 2/3. 1911 č. 524 škol. až do konce škol. r. 1910-11 

5. Olga Kovaříková po Matyldě Pleské, jako učitel. r. prací. Ter. Fabiánová od prázdnin def. 

učit. 2. tř. na škole obecní v Ossové-Bytyšce. – 

Výnosem c. k. okr. škol. r. 6./9. 1911, č. 2115 škol. jmenována Ivana Slavíková, zat. učitel. 2. 

tř. zde. Táž byla v Os. Bytyšce, zat. učit. učitel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV.b. Učitelky ručních prací. 

 

1. sl. Filipína Krejčí z Velkého Meziříčí od 1. ledna 1890 do 31. května 1893. 

2. pí. Matylda Pleská z Horní Bobrové od 16. září 1893. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Podučitelové. 

 

Co 20tý podučitel nastoupil dne 15ho května 1876. p. Ladislav Fukátko, rodem z Polné  

v Čechách. Koncem července r. 1877. vzdal se tento výpomocný učitel dobrovolně 

místa svého pro churavosť. Zemřel v Polné, rodišti svém 1879.  

21.  9ho listopadu 1878 nastoupil co výpomocný podučitel p. František Kindlman, rodem ze 

Lhenice u Netelic v Čechách, jenž absolvoval gymnasium v Českých Budějovicích a 

odbyl maturitu s vyznamenáním r. 1877. Roku 1878 trávil co jednoroční dobrovolník 

ve Vídni a složil zkoušku důstojnickou. Koncem školního roku 1879 opustil zdejší místo 

a vstoupil do aluminatu17 v Českých Budějovicích. Novým farářem v Korutansku. 

22.  21. října 1879 dosazen za výpomocného podučitele p. Jakub Macek, rodem z Modlíkova 

u Přibyslavi v Čechách. Tento odbyl na vyšší reálce v Jihlavě maturitu a navštěvoval 

pak techniku v Praze. Vstoupil na to za jednoročního dobrovolníka k vojsku, načež 

vyučoval soukromé dítky p. Nápravníka v Přibyslavi, od března r. 1879 do konce 

července 1879. zastával místo podučitelské v Měříně. V květnu 1880 odbyl zkoušku 

učitelskou v Brně (III. stupeň) a ustanoven pak suplentem ředitele a c. k. okr. 

školdozorce p. Aug. Korejzla ve Velkém Meziříčí. Odešel 5. srpna 1880. 

23.  Dnem 30ho prosince 1880 nastoupil místo podučitelské zkoušený podučitel p. Josef 

Nováček, rodem z Pavlínova, jenž od počátku školního roku 1879/80 do dne nastoupení 

v Radostíně působil. V květnu 1882. podjal se p. Nováček zkoušky učitelské v Brně, při 

kteréž obstál a obdržel vysvědčení IIho stupně. Dnem 1. března 1883 odešel za učitele 

na školu v Hartikovicích18 u Náměště. 27ho července 1883 dostavil se nový podučitel p. 

Josef Zahrádka 

24tý  Josef Zahrádka, rodem z Trnavy, který sem dosazen jest z Jenešova, kde působil. V říjnu 

r. 1884 podrobil se zkoušce učitelské v Kutné Hoře, kterou obstál a obdržel vysvědčení 

III. stupně. Školním rokem 1886/7 byl dosazen za učitele do Přibyslavic u Velké Byteše. 

25tý  Novým podučitelem stal se p. Antonín Liška z Třeště, který absolvoval zemskou reálku 

v Telči a 4tý ročník ústavu učitelského v Hradci Králové. Zkoušku učitelské způsobilosti 

vykonal v listopadu r. 1889. Zemřel 3/11 1892 v Třešti. 

26tý  Nově zřízené místo učitelské obsazeno bylo počátkem r. 1887/8 výp. učitelem p. 

Albínem Mikundou, abiturientem reálných škol, který před tím již rok v Černé jako výp. 

podučitel působil. Rodem jest ze Starče. V červenci r. 1888 složil zkoušku dospělosti a 

odešel na místo podučitelské do Pavlínova, jelikož jeho místo obsazeno zkoušeným 

učitelem. 

27tým  podučitelem sl. c. k. okr. školní radou ustanoven p. Emanuel Vítek z Rudíkova, který 

absolvoval učitelský ústav v Brně. Službu nastoupil 1ho září 1889. Zkoušku učitelskou 

složil v květnovém období r. 1892. Počátkem školního roku 1893 odešel za def. 

podučitele do Velké Byteše. 

Jako 28mý podučitel nastoupil 28. srpna 1892 p. Karel Doležal, rodem z Uhřínova a dosud  

podučitel v Tasově. Absolvoval učitelský ústav v Brně r. 1890 a složil zkoušku 

spůsobilosti učitelské v Praze v listopadu 1892. V dubnu 1893 jmenován def. 

podučitelem.  

29tým  podučitelem ustanoven Ladislav Jaroslav Kostelecký, nar. v Jenešově, působil r. 1895/6 

na Rudě a od 1. října v Rudíkově. 1. zářím 1897 přeložen do Blískova.  

30tým  podučitelem jmenován p. Theodor Broža, nar. v Kundraticích, jenž službu nastoupil 15. 

září 1898. Působil dříve jako podučitel v Katově.  

 

 
17 Společenství; 
18 Hartvíkovicích;  



31tý  Na místě správce školy, dosud neobsazeném, ustanoven prozatímně p. Josef Strnad, 

rodem z Jistebnic v Čechách, posledně podučitel v Senohradech. 

32tý  Na místo p. Jos. Strnada, který se odebral na školu v téže hodnosti do Zbraslavi, 

nastoupil p. Theodor Broža, rodem z Kundratic u Křižanova. Týž po 5letém působení 

na škole zdejší, stal se samost. spr. školy v Chlumku u Měřína.   

33tý  Na místo p. Brože, ustanoven p. Vinc. Doležal z Uhřínova, co učitel II. tř. výnosem Sl. 

c. k. okr. škol. r. ze dne 7./9. 04, č. 1412. Týž nastoupil službu na škole zdejší dnem 16. 

září 1904. Navštěvoval 3 tř. měšťanské školy ve Vel. Mez. a 4 roč. měšť. ústavu 

v Poličce. Dne 10/7 04 č. 7 podrobil se zkoušce dospělosti tamtéž. Výnosem Sl. c. k. 

okr. škol. rady ve Vel. Mez. ze dne 9. srpna 06, čís. 1628 škol., jmenován Vinc. Doležal 

zatím. učitel v Netíně.  

34tý  Alois Matějka, učitel II. tř. v Netíně, jmenován Výnosem c. k. zem. škol. r. v Brně ze 

dne 20. července 06 čís. 12629 učitel 2 tř. při zdejší škole.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Katechetové. 

 

Od r. 1856 důst.19 p. František Seifert, farář v Rudíkově. 9ho června 1881 slavil jubileum 

25tiletého farařování v Rudíkově. Dítky přednesly přání a věnovaly kytici.  

Školním rokem 1889/90 nastoupil za kaplana v Rudíkově vel. p. Jakub Pavelka, rodák z Malých 

Vážan u Slavkova a převzal též vyučování náboženské ve první a třetí třídě. V druhé třídě 

ponechal si vyučov. veled.20 p. farář. Počátkem školního roku 1893/4 převzal kaplan vel. p. 

Pavelka vyučování náboženství i ve druhé třídě. 

Školním rokem 1900-1 odebral se Dstp. P.21 Jakub Pavelka za faráře na faru v Přibyslavicích. 

Na jeho místo co katecheta nastoupil asi 4. května a Dstp. P. Emanuel Sedlák, nový náš pan 

farář, jenž přišel k nám z Roketnice. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19 Důstojný; 
20 Veledůstojný; 
21 Důstojný pán pan; 



VI. Příjmy učitelův. 

 

Služné dle zákona od r. 1870 obnáší pro 

nadučitele  500 zl. r. č.  

funkční příplatek 200 zl. 

   úhrnem 700 zl 

a byt v školní budově. 

Podučitel požívá bytu a 300 zl. r. č. služného. Nadučitel p. Jan Vítek má od 1ho října 1875. první 

příplatek pro stáří ročně 50 zl. r. č.  

1ním zářím 1881 obdržel řídící učitel p. Vítek druhý příplatek pro stáří 50 zl. ročně. 

1ním zářím 1886 obdržel řídící učitel Jan Vítek III. quinquenálku.22 

Učitel dostane 500 zl. služného a svobodný byt od obce. 

Učitelka ručních prací bude vyučovati týdně 7 hodin a obdrží ročně 140 zl. 

1. zářím 1891 obdržel říd. učitel IV. koinkvenálku23 s příplatkem aktivním. 

Podučitel K. Doležal obdržel jako def. poduč. od 1. května 1893 ročních 360 zl. 

18
25.

12
 94. Zemským zákonem ze dne 25. dubna 1894 z. z. č.24 49. upraveny platy učitelův, že 

zřízen personální status def. ustanovených učitelů s ročním služným v I. třídě 550 zl, ve II. 600, 

ve III. 650 a ve IV. 750 zl. Podučitelé se zkouškou spůsobilostí a def. ustanovení obdrží 450 zl. 

a 400 zl. 

Do I. třídy vřaděna 
1

6
, do II. 

2

6
, do III. 2/6 a do IV. 

1

6
 učitelů. Z podučitelů vřaděny 2/6 s platem 

450 zl. a 4/6 se 400 zl. služného. Podučitelé prozatímní obdrží 360 zl. renumerace.25 Zákon 

nabude platnosti 1. lednem 1895. Z působících nyní učitelů obdržel Jan Vítek, říd. učitel 750 

zl., učitel Jurek František 550 zl. a podučitel Karel Doležal 400 zl. 

 

Karel Florian, spr. školy zdejší, má nyní služného dle výnosu Vysoké c. k. zemské školní rady 

ze dne 24. listop. 1898 následující: 

1. Služné dle III. tř.  650 zl. r. čís. 

2. Příplatek pro stáří  150 zl. r. čís. 

3. Příplatek funkční  100 zl. r. č. 

Úhrn:   900 zl. r. čís.   

t. j. slovy: Devět set zlatých rak. čísla. 

 

Zemským zákonem ze dne 5. července 1899 upraveno služné učitelských osob následovně: (z. 

z. č. 55) 

I. Učitelé na měšťanské škole: 

5. a 6. po 150 zl. 30% 1. stupeň  850 zl. = 1700 k. 

Quiquenálky:  30% 2. stupeň  900 zl. = 1800 k. 

1.2.3.4. po 100 zl. 40% 3. stupeň  1000 zl. = 2000 k. 

II. Učitelé na obec. školách: 

30% 1. stupeň  600 zl. = 1200 K. 

30% 2. stupeň  700 zl. = 1400 K. 

40% 3. stupeň  800 zl. = 1600 K. 

Příplatky: 1. 2. 3. a 4. po 80 zl. a 5. 6. po 100 zl. 

 

 

 
22 Pětiletka; 
23 Platové navýšení. Po 5 letech (quinquenálce) došlo vždy k navýšení platu (koinkvenálce); 
24 Zemského zákona číslo; 
25 zaplacení, vyrovnání;  



Třetí kategorie 

definit. podučitel. – y na ob. škol. národních. 

Definitiv. podučitelé(-ky): 500 zl. a prozatimní: 450 zl. – 

Z působících učitelů na zdejší škole obdrží: 

1.) Týž Karel Florian, nadučitel:  700 zl. služné. 

     100 zl. funkční příplatek. 

3. přípl. po 80 zl. 240 zl. 

Úhrn: 1040 zl. r. č. = 2080 K. 

 

2.) Karel Doležal, učitel:  600 služné 

     80 zl. příplatek 1ní od 1./1. 1900 

Úhrn: 680 zl. = 1360 K. 

 

3.) Theodor Broža, definitiv. podučitel: 

     500 zl. = 1000 K. služného 

Od 1. ledna 1900 má platnost.  

 

Theodor Broža, podučitel zde, obdržel I. příplatek pro stáří od ¼. 02. Výnos c. k. zemské škol. 

rady, ze dne 4./7. č. 9959 roku 02. 

 

Zákonem daným ze dne 26. prosince 04, č. 1. z. z. mění se ustanovení ve příčině služ. důchodů 

učitel. morav. 

Platnost od 1. ledna, r. 05. 

 

Učitelstvo rozděleno na obec. školách na: 1.) učitele 2. třídy, platem 900 K a učitelstvo 2.) 1. 

tř. s platem 1600 a 1800 K. Služeb. přípl. jest 6 po 200 K; funkční přídavky: spr. škol. a nadučit. 

na 1-2 tř. škol. po 200 K; na 3 tř. škole 250 K, na 4tř. 300 K a na 5tř. 400 K. 

 Zdejší učitelstvo dle téhož zákona má služné: 

1.) Karel Florian, nadučitel zde: 

a) služné  1800 K 

b) funkční příd. 250 K  2850 K 

c) Kviqnenálky (4) 800 K 

Z toho srážka: a) 3%...85K50h, b) 20%...122 K. 

 

2.) Karel Doležal, def. učit. 1. tř. má: 

1.) služné  1600 K 2000 K 

2.) Kviqnenálky (2) 400 K 

Z toho srážka: a) 3%...60 K., b) 20%...96 K 

 

3.) Vinc. Doležal, prozat. učitel má: 

1.) remeneraci per  900 K 

Výnos vysoké c. k. zem. škol. r. ze dne 6. února 05, č. 1538, dle zákona ze dne 26./12. 04 č. 1 

z. z. ex26 05 1. lednem 05 počínaje. Výnos c. k. okr. škol. r. ve Vel. Mez. ze dne 10./2. 05, č. 

211. škol. 

 

 

 

 

 
26 z; 



Škol. rok: 1908-9 

 

1.) Karel Florian, nadučitel má:  1.) služné 1800 K 

     2.) funkční příd. 250 K 

     3.) Přípl. na služ. léta per 200 K = 1000 K  

2.) Vinc. Doležal, zat. učitel služné   1200 K 

3.) Terez. Fabianova, učit. zat. též   1200 K 

4.) Ant. Navrátil, výp. učit. remun.   900 K 

5.) Mat. Pleská, učit. ruč. prací 9 hod. a  50 K = 450 K ročně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. Představenstvo školy: 

 

Nejvyšším představeným jest Jeho c. k. apošt.27 Veličenstvo císař pán František Josef I., který 

od 2ho prosince 1848 slavně panuje. Za Jeho vlády vydán r. 1869 nový říšský školní zákon, 

kterýmž jak učitelové, tak dítky velmi získali. 

Ministrem vyučování jest p. rytíř Štremayer.28 Předsedou zemské školní rady jest svob. p. 

Possinger29 a zemským školdozorcem vůbec milovaný p. Dr. Novák. 

Okresní školní rada skládá se: 

Předseda:  Velect. P. Karel Meisner c. k. okr. hejtman. 

Přísedící:   p. p.30 August Korejzl, c. k. okr. školdozorce 

důst. p. děkan velkomeziříčský p. Kalláb, továrník ve Velkém Meziříčí p. 

Toman, Lukášek a z učitelstva p. Kolář, učitel ve Velkém Meziříčí, p. Mohelský, 

nadučitel v Křižanově. 

Okresní školním dozorcem jest p. August Korejzl, ředitel školy velkomeziříčské. 

Místní školní rada: 

důst. p. Frant. Seifert, farář v Rudíkově 

pp.31 Jan Vítek, nadučitel v Rudíkově 

Petr Hladký, rolník v Rudíkově (předseda) 

Josef Jaša, rolník 

František Buršík, dvořák v Přeckově 

Václav Votoupal, rolník v Hroznatíně 

František Fuxa, rolník ve Vlčatíně 

František Dvořák, rolník v Oslavičce. 

 

Dne 7ho ledna 1877 byla nová volba místní školní rady, při kteréž vyvoleni:  

Za předsedu: P. František Buršík, dvořák v Přeckově 

Za místopředsedu: P. Antonín Radkovský, hostinský v Rudíkově. 

Do výboru:   

Pp. Jan Buďa, rolník v Přeckově 

Josef Křeček, rolník v Hroznatíně 

František Jaša, rolník v Oslavičce 

Antonín Střecha, rolník v Oslavičce 

Za náhradníky:  

František Jaša, rolník v Rudíkově 

František Sedláček, rolník v Rudíkově 

Bez volby jsou údy důst. P. František Seifert, farář v Rudíkově 

p. Jan Vítek, nadučitel v Rudíkově. 

 

Dne 8. února 1880 vykonána byla doplňovací volba místní školní rady. Členy zůstali ti samí, 

jen místo Jana Buďy nevolen nikdo a místo Ant. Radkovského nastoupil Jan Dobrovolný rolník 

z Rudíkova, který se pak stal místopředsedou. Náhradníky zvoleni: Ant. Radkovský z Rudíkova 

a Jakub Pacal z Přeckova. 

V březnu t. r. (1880) přesazen předseda c. k. okresní školní rady p. hejtman Meisner do Třebíče 

a do Meziříčí dostal se třebíčský p. hejtman Biber. 

 
27 císařsko-královské apoštolské;   
28 Karl von Stremayr; 
29 Ludwig von Possinger; 
30 pán pán (p. p.; pp.) – užíváno výraz úcty a důležitosti. V pramenech lze dohledat i pán pán pán XY; 
31 viz poznámka 29 



Předseda zemské školní rady svob. pán Possinger, stal se místodržitelem v Dolních Rakousích, 

jehož místo nastoupil rytíř Kalina z Urbanova, který však brzy (v červenci) zemřel. (1880). Po 

něm stal se místodržitelem p. baron Korb z Weidenheimu,32 jenž dne 15ho října 1881 náhle 

ochrnutím srdce v Brně zemřel. Místo jeho nastoupil v listopadu 1881 vysokorodý p. hrabě 

Schönborn.33 V tomtéž měsíci svěřena dohlídka nad školami v zdejším okresu zemskému 

školdozorci p. Josefu Dvořákovi v květnu opět p. Dr. Novákovi. 

 

18
1

3
83   Nastoupil úřad nový p. hejtman St. Vilém Japp po p. Eduardu Bibrovi, jenž dán 

1. ledna 1883 na odpočinek. 

18
25

3
83   Dne 17. března zemřel ve Velkém Meziříčí po dlouhé, trapné34 nemoci plicní 

vážený p. c. k. okresní školdozorce August Korejzl. Pohřeb odbýván dne 20. 

března za účastenství veškerého učitelstva z okresu, úřednictva a valného 

obecenstva. 

18
25

3
83  (Dodatečně.) V únoru volena nová místní školní rada, jež čítá 5 členů. Zvoleni 

byli: František Buršík z Přeckova (předsedou), Jan Dobrovolný z Rudíkova 

(místopředsedou), Josef Hladký z Hroznatína, Frant. Fuxa z Vlčatína a Antonín 

Střecha z Malé Oslavice.  

1822/883.  Dnem 26. července t. r. nastoupil úřad nově jmenovaný c. k. okr. školdozorce p. 

Jan Jelínek, řídící učitel v Třebíči za ministra vyučování Jeho Excell.35 p. barona 

Conrada. 

1830/484.  Předseda místní školní rady p. František Buršík obdržel pro svou snahu o 

návštěvu školy a školu vůbec od vysoké c. k. zemské školní rady pochvalné 

uznání. Tohotéž dostalo se p. Františku Nožičkovi, řediteli škol měšťanských 

v Štokravě36 a c. k. okr. školdozorci za množství darovaných pomůcek 

vyučovacích škole v Rudíkově. 

188/1185.  Dnešním dnem nastoupil úřad nově jmenovaný p. ministr vyučování Jeho 

Excellence p. Dr. Gantsch, bývalý dvorní rada v tomtéž ministerstvu. 

18
14

3
86.  Při dnešní doplňovací volbě na místě vylosovaných členů místní školní rady 

Františka Buršíka z Přeckova, Jana Dobrovolného z Rudíkova a Antonína 

Střechy z Malé Oslavice zvoleni: v Přeckově Jan Rymeš, v Rudíkově Jan 

Dobrovolný a v Malé Oslavici Jan Dvořák. Zůstali členy za Hroznatín Josef 

Hladký a za Vlčatín František Fuxa. Za předsedu vyvolen Jan Dobrovolný a za 

místopředsedu Jan Rymeš. 

1888.   V měsíci únoru jmenován zemským školdozorcem vys. ct. p. Václav Royk, 

dosud ředitel gymnasia na Starém Brně a svěřen mu dohled na české obecné a 

měšťanské školy. P. školdozorci zemskému Dr. Novákovi přiděleny školy 

německé. 

1888.   V dubnu t. r. vzdal se pro churavosť svého úřadu předseda p. Jan Dobrovolný, 

na jehož místo zvolen p. Jan Dvořák z Malé Oslavice. Tento poslední vzdal se 

koncem července předsednictví, jelikož vyprodal statek a odstěhoval se. Nově 

zvolen předsedou starosta z Hroznatína p. Josef Hladký. 

20/9.   Dnes došlo jmenování nových školdozorců na Moravě. Pro okres Velko-

Meziříčský ponechán p. Jan Jelínek.  

 
32 Karl Korb von Weidenheim; 
33 Friedrich Schönborn; 
34 trapné – zde ve smyslu trpné (útrpné, bolestivé);  
35 Excellence;  
36 Stockerau, město v Rakousku (Dolní Rakousy); 



17/11.   Dnes oznámeno jmenování nového p. místodržitele na místo Jeho Excel. p. Dr. 

hraběte Bedřicha Schënborna, jenž stal se v říjnu ministrem spravedlnosti. Nový 

místodržitel byl dosud náměstkem místodržitele v Haliči a jmenuje se: Rytíř 

Heřman Loebl.37 Rodem je Polák ze Lvova. 

18
17

2
89.  Volena byla nová místní školní rada a zvoleni: z Přeckova p. Buršík a Pacal,  

z Hroznatína p. Hladký, z Vlčatína p. Jaša a z Rudíkova p. Dobrovolný. 

Náhradníky jsou: z Přeckova p. Jan Pacal č. 19 a z Rudíkova p. Jan Nováček. 

Předsedou stal se p. Jakub Pacal a místopředsedou p. František Jaša.  

18
21

3
89.  Dnes zemřel, raněn byv mrtvicí, p. c. k. okresní hejtman Vilém Japp, jenž pro 

svou mírnosť, nestrannosť, spravedlnosť všeobecně oblíben byl. 

18
20

8
89  jmenován nový p. hejtman pro okres Velko-Meziříčský v osobě p. Karla Přibyla,  

dosavadního místodrž. sekretáře. Místodrž. sekretářem stal se správce úřadu c. 

k. hejtmanství p. komisař Leopold Büngener. 

18
4

11
91.  Nastoupil nový předseda c. k. okr. školní rady p. František Frey na místě p. 

Přibyla, jenž povolán do Uherského Brodu. 

18
14

2
92  Za členy místní šk. rady zvoleni na 6 let: František Buršík z Přeckova, Matěj 

Kučera z Malé Oslavice a František Komínek z Rudíkova; na tři léta: Josef 

Křeček z Hroznatína a František Pacal z Vlčatína. Náhradníky jsou: Jan Nováček 

z Rudíkova a Jan Pacal z Přeckova. Předsedou stal se: František Komínek a 

místopředsedou: Josef Křeček. 

18
3

11
93  c. k. místodržitelem na Moravě stal se na místě p. rytíře H. Löbla38, jenž odebral 

se na odpočinek, p. baron Spens-Booden.39 

18
13

11
93  c. k. ministrem vyučování jmenován J. Exc. p. Dr. Madejsky.40 

189/1094.  Dnes vydán seznam okr. školních dozorců, jmenovaných pro období 1894-1900. 

Pro okres Velké Meziříčí jmenován p. František Bálek, profesor českého 

gymnasia v Brně. 

18
12

5
95.  Při doplňovací volbě místní školní rady zvoleni na šest let na místě vystouplých  

Josefa Křečka a Františka Pacala na šest let Josef Starý z Hroznatína a František 

Šoukal z Vlčatína. Pro tříleté období zůstali členy František Buršík z Přeckova, 

František Komínek z Rudíkova a Matěj Kučera z Oslavičky. Předsedou stal se 

František Buršík a místopředsedou František Šoukal. Za náhradníky vyvoleni: 

Josef Sedláček a Josef Komínek, oba rolníci z Rudíkova. 

18
3

10
95.  Ministrem vyučování stal se opětně Jeho Exc. p. Dr. Gautsch. 

18
18

2
97.  zemřel p. c. k. okresní školdozorce František Bátěk, jehož 1831/597. nástupcem  

jmenován profesor c. k. české reálky v Brně a dosud c. k. školdozorce okresu 

Novo-Městského, p. František Martínek. 

18
30

11
97.  Ministrem vyučování jmenován hrabě Latour, jejž 183/398 vystřídal hr. Bylandt- 

Rheidt.41Ministrem kultu a vyučování jmenován po odstoupení ministerstva. 

19
21

2
00.  Vittkova, odborný přednosta téhož ministerstva pan Dr. rytíř Vilém Hartl; odbor.  

přednosta v ministr. „Claryo“. 
 

37 Hermann von Loebl; 
38 viz poznámka 37; 
39 Alois von Spens-Booden; 
40 Stanisław Madeyski-Poray; 
41 Artur Bylandt-Rheidt; 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Artur_Bylandt-Rheidt


19
1

3
00.   Po panu místodržiteli moravském Spens-Bodenovi, nastoupil novým 

místodržitelem na Moravě pak Karel hrabě ze Žerotína. 

19
10

3
00.  C. k. okresní školní rada se skládá z následujících pp: 

1. Pan Frant. Frey, c. k. okr. hejtman. 

2. Pan Frant. Florian, děkan, bisk. rada a farář v Tasově. 

3. Pan Jakub Müller, měšťan ve Vel. Mez. 

4. Pan Frant. Hochmann, nadučitel v Křížanově. 

5. Pan J. Horvát, ředitel real. školy ve Vel. Mez. 

6. Pan J.U.Dr. Valerian Kallab, advokat ve Vel. Mez. 

7. Pan MDr. J. Čermák, lékař ve Vel. Mez. 

8. Jan Kolouch, statkář ve Votíně. 

9. Antonín Macháček, měšťan ve Vel. B. 

10. Frant. Martínek, c. k. profesor při české státní realce v Brně, c. k. okr. 

školdoz. okr. Vel. Mez. u Třebíče. 

19
7

11
00  J. Excelence pan c. k. ministr kultu a vyučování jmenoval výnosem 1. října 1900 

čís. 20.833 Vlctp. Pána P. T. Františka Martinka profesora na c. k. české real. 

v Brně c. k. školdozorcem pro všechny školy v okresu Vel. Meziříčí.  

19
7

11
00.  J. Excelence pan c. k. místodržitel potvrdil na základě § 20. zákona ze dne 12. 

ledna 1870. z. z. čís. 3. za členy c. k. okr. škol. r. tyto P. P.  

Pp.: 

1. P. Františka Floriana, děkana a faráře v Tasově. 

2. Jakuba G. Müllera, měšťana a představeného obce židovské. 

3. Františka Hochmana, řídícího učitele v Křižanově. 

4. J.U.Dr Valeriana Kallaba, advokáta ve Vel. Meziříčí. 

5. M.U.Dr. Frant. Čermáka, městského lékaře ve Vel. Meziříčí. 

6. Jana Koloucha, statkáře ve Votíně. 

7. Antonína Kotíka, měšťana a purkmistra ve Vel. Byteši 

Všichni pro příští 6leté funkční období. 

 

Jeho cís. a král Apoštolské Veličenstvo ráčil Nejvyšším rozhodnutím ze dne 15. října 1900, 

nejmilostivěji povoliti c. k. zem. dozorci škol Václavu Roytovi vyžádané přeložení na trvalý 

odpočinek a nejblahoskloněji připustiti, aby jemu najevo dán byl výraz Nejvyšší spokojenosti 

s jeho dlouholetou výtečnou působností. 

Dále ráčil Jeho cís. a král. Apoštolské Veličenstvo nejmilostivěji jmenovati ředitele c. k. ústavu 

ku vzdělání učitelů v Kroměříži P. T. Antonína Krondla, velect. a veleváž. panem c. k. 

zemským dozorcem školním.  

 

19
26.

7.
03.     Místní škol. rada: 

Dne 26/7. 03 odbývala se nová volba celé místní škol. rady zde v místnostech 

škol. budovy: 

Zvoleni: a) výboru 

1. Pan Matěj Kučera, kníž. nadlesní v Osl. 

2. Pan Jos. Sedláček, rolník v Rudíkově č. 4. 

3. Pan František Buršík, dvořák č. 1 v Přeckově. 

4. Pan František Jaša, rolník č. 4 z Vlčatína. 

5. Pan Jan Večeřa, rol. čís. 18 v Hroznatíně. 

b) náhradníky: 

1. Pan František Mezlík, rolník č. 17 v Přeckově. 



2. Pan František Jelínek, rolník ve Vlčatíně. 

Výnosem c. k. okr. škol. r. ze dne 29./7. č. 1101 potvrzena volba tato a nařízeno 

zvoliti předsedu a místopředsedu. Dne 9./8. 03. zvolen pan Fr. Buršík, dvořák 

v P.42 za předsedu a pan Josef Sedláček, rol. č. 4. zde, za místopředsedu.  

K místní škol. radě náleží  a) Dstp. farář Emanuel Sedlák, zde.43 

b) Karel Florian, říd. učitel zde. 

 

Jo
44 Excelence c. k. ministr kultu a vyučov. výnosem ze dne 1. září 04. č. 29.849 zprostil c. k. 

profesora na české reálné škole státní v Brně, Fr. Martinka, příležitostně jeho odchodu na trvalý 

odpočinek současně jeho úřadu jako c. k. okr. školdoz. pro obecné a měšťanské školy okresu 

velkomez. 

Nástupcem jeho v úřadě c. k. okres. školdoz. jmenován byl výnosem ze dne 28. listop. 04 čís. 

36.349 Ferdinand Bednář, cvičný učitel při c. k. učitel. ústavě v Kroměříži. 

„Bůh žehnej oběma“! 

Čís. 170    úřed. list   Čís. 162 pr. 

ze dne 18./12. 04  

č. 12 

 

19
17.

7.
06.  Na základě výnosů Sl. c. k. okr. škol. r. ze dne 3/7. 06 č. 1290 škol. vylosováni 

tito pp. z místní škol. r. 

1. Buršík Fr., statkář z Přeckova, 2. Sedláček Jos., rol. z Rudíkova, 3. Jaša 

Frant., rolník z Vlčatína. 

Místní škol. rada se skládá: 

1. Pan Sedláček Jos., rol. č. 4 z Rudíkova, co předseda. 

2. Pan Mezlík Frant., rol. č. 16 z Přeckova, co místopředseda. 

3. Pan Večeřa Jan, rol. č. 18 z Hroznatína. 

4. Pan Kučera Matěj, kníž. nadlesní v Oslavičce. 

5. Pan František Pacal, rol. č. 5 z Vlčatína. 

Za školu spr. školy a náboženství Dstp. Emanuel Sedlák, konsit. r.45 zde. 

Za náhradníky: 

1. Pan Mezlík Frant., rol. č. 17 z Přeckova. 

2. Pan Jelínek Frant., rol. ve Vlčatíně. 

 

Velect. p. Ferd. Bednář c. k. okr. škol. inspektor, jmenován na našem okrese dne 28/11 04. a 

zemřel v Pánu dne 11./6. 07 v 8 hod. ranní v Třebíči. Dne 13./6. v 5 hod. odpoledne odbýván 

pohřeb zemřelého za ohromné účastí učitel. c. k. úřednictva a mnoha a mnoha Jeho přátel! 

Jak byl náš představený milován – důkaz účast při pohřbu! 

Odpočívej v pokoji! 

 

Jeho Excelence pan c. k. ministr kultu a vyučování ráčil jmenovati Velect. Pána, pana 

Bohuslava Dolejška, c. k. prof. Na realce ve Vel. Meziříčí, c. k. okresním škol. inspektorem na 

školách okresu Vel. Meziříčí; počínaje škol. r. 1907-08. 

„Bůh žehnej prací Jeho“! 

 

19
1.

10.
08  C. k. okr. škol. r. složena jest z následujících pánů: 

 
42 Přeckově; 
43 myšleno v Rudíkově; 
44 Jeho; 
45 konsistoriální rada; 



1.) Pan Fr. Frey, c. k. místodrž. rada ve Vel. Mez. 

2.) Pan Bolesl. Dolejšek, c. k. okr. škol. inspektor ve Vel. Mez. 

3.) Pan Fr. Florian, děkan a farář v Tasově. 

4.) Pan Zigm. Horváth, ředitel reálky ve Vel. Mez.  

5.) Pan Jos. Krejčí, nadučitel v Jabloňově. 

6.) Pan Jos. Fajta, odbor. učitel ve Vel. Mez. 

7.) Pan Jos. Čermák, majitel par. mlýnu ve Vel. Mez. 

8.) Pan Jan Kolouch, majitel usedlosti ve Votíně. 

9.) Pan Tomáš Bednařík, majitel usedlosti v Měříně. 

10.) Pan Jos. Holánek, majitel usedlosti v Heřmanově. 

6leté období. 

 

a) Předseda: 

Jeho Exellence pan JUDr. Karel svobod. pán. Heinold-Udyňski, c. k. 

místodržitel v Brně. Více president: P.P. JUDr. Viktor Houdek, dvor. rada 

b) c. k. zem. školdozorce: 

Velectěný Pán, pan Antonín Krondl, c. k. zem. inspektor, pro čes. ústav uč. 

v Brně a v Příboře pro čes. a utrak.46 školy obec. a měšťanské v okresích: 

Boskovice, Brno (oba), Dačice, Hodonín, Hustopeč, Jihlava (oba), Krumlov, 

Kyjov, N. Město, Třebíč, Vel. Meziříčí, Vyškov, Znojmo (oba) 

c) c. k. okr. školdoz. 

Velectěný Pán, pan Boleslav Dolejšek, c. k. prof. na real. zem. ve Vel. Meziříčí. 

 

19
14.

4.
12.  Výnos. c. k. okr. škol. rady ze dne 6. dubna 1912, č. 1077 zvolena celá místní 

školní rada a zvoleni: 

1. Pan Sedláček Jos., rol. č. 4 v Rudík., co předseda. 

2. Pan Mejzlík Frant., rol. č. 17 v Přeck., co místopř. 

3. Pan Večeřa Jan, rol. č. 18. v Hrozn., co člen. 

4. Pan Pacal Frant., rol. č. 5 ve Vlčat. co člen. 

5. Pan Jaša Frant., rol. č. 62 v Rudík. co člen. 

6. Důstp. Sedlák Emanuel, konsist. rada a farář zde. 

7. Karel Florian, říd. učit. zde. 

Za náhradníky zůstali: 

Pp. Fr. Mejzlík, rol. č. 16 v Přeck. a Fr. Jelínek rol. č. 18 ve Vlčatíně. 

 

191/114.  Členové české okresní škol. rady. Jeho Exelence p. místodržitel na Moravě 

potvrdil Výnosem ze dne 30/12. 1913, č. 38.670 na základě § 24 z. ze dne 27./11. 

1905 č. 4 z. z. ex 1906 jmenován, pokud se týče násled. osob za členy: 

1. P. Frant. Florian, arcikněz. farář v Tasově 

2. Jos. Krejčí naduč. v Jabloňově 

3. Bohdan Ptáček, odbor. učitel ve V. Mez. 

4. Frant. Coufal, rol. v Osové Bytýšce 

5. Karel Appel, vrchní poštmistr ve V. Mez. 

6. Vladimír Kotík, majitel realit ve V. Býteši 

7. Ant. Trochta c. k. cestmistr ve V. Mez. 

8. Vinc. Jordánek, řed. zem. vyšší reálky ve V. Mez. 

9. Pán c. k. okr. škol. inspektor. 

10. Pan c. k. okr. hejtman Dr. Makowitz. 

 
46 utrakvistické; 



V srpnu 1914 odešel na odpočinek Velevážený Pán, pan dvor. rada Ant. Krondl. Po něm 

jmenován byl pro náš okres Vel. Meziříčí a jiné okresy na Moravě, Velevážený Pán, pan vládní 

rada Ant. Kunz, ředitel pedagogia v Brně. Nástupce tento jako nový zem. škol. inspektor a pak 

člen c. k. zem. škol. r. není osobností v učit. veřejnosti neznámou. Jako dlouholetý c. k. okres. 

škol. inspekt. a člen c. k. z. škol. r. ukázal vzácný zájem a pochopení obtížné práce národ. 

učitele. Vítáme Ho, jako vzácného přítele a spravedlivého představeného. „Bůh Ho dlouho 

v plné síle těla i ducha zachovej ku školství národního“! 

Jmenování stalo se Jeho c. a k. Apoštol. Veličen. který ráčil Nejv. rozhodnutím ze dne 18. 9. 

1914 nejmilost. jmenovati poznačeného Vysoce poznač. Pána, p. vládního radu c. k. zem. 

inspekt. škol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. Příznivci školy: 

 

R. 1876 v květnu darovali ctihodní pp. bohoslovci47 v Olomouci na žádost p. nadučitele, Jana 

Vítka, k založení knihovny 19 pěkně vázaných kněh. Místní školní rada věnovala na zakoupení 

prostředků vyučovacích 30 zl. 

1814/776.  P. Mdr. Růžička v Sadku u Třebíče daroval k žádosti p. nadučitele, Jana Vítka,  

herbář v ceně 5 zl. 

1827/876.  P. František Nožička, rodák z Přeckova, nyní c. k. okr. školdozorce okresu  

Korneuburského48 v Rakousích, daroval mnohé fisikální stroje, modely těles ze 

dřeva s 73 obrazy k názornému vyučování v ceně asi 100 zl. r. č. 

1813/1176.  Bohoslovci olomoučtí poslali opět 24 kněh pro knihovnu. 

187/177.  P. František Nožička daroval opětně „Sbírku nerostů“ (100 kusů) od Švachy,  

počítadlo od Ambrože a model hodin v ceně 17 zl. 

1828/177  Důstp. p. prof Šťastný a Dr. Pospíšil, tento rodák z Malé Oslavice, onen 

z Rudíkova, darovali pro knihovnu „Veškeré spisy Krištofa Šmída“ ctihodní 

bohoslovci brněnští 10 kněh rozličného obsahu. 

1812/877.  Zaslal darem výš jmenovaný p. okr. školdozorec Nožička „Šubertův“ atlas 

živočišstva a rostlinstva, pak modely šlechtění stromů. Cena 17 zl. 

1815/879.  Jmenovaný p. školdozorce Nožička daroval opět některé obrazy k názornému 

vyučování, modell světových hodin dle pražského času, obrazy (2) plemen 

lidských a obraz ptactva užitečného v hospodářství.  

1827/880.  P. školdozorce Nožička daroval magnetickou jehlu na stojan, názorné vyučování  

od Hermana, světové hodiny (darovány s vůlí dárce do V. Meziříčí) a magnet.   

1825/1080.  Předešlý dobrodinec poslal opět 30 obrazů k názornému vyučování od 

Leutemana (savci) v ceně 30 zl. 

1826/881.  P. školdozorce Nožička daroval malý parostroj. 

1812/283.  Tentýž daroval kružidlo. 

18
1.

3
83.  K žádosti nadučitele p. Vítka darovala správa Věličských49 dolů v Haliči 20 kusů 

tam se vyskytujících druhů soli. 

18
11

10
83.  Vys. c. k. ministerstvo orby poskytlo výnosem ze dne 22. srpna 1883 čís. 10573 

subvenci 10 zl. (deset zl.) ku vyučování polnímu hospodářství (zakoupeny 

obrazy hospodářské.) 

1824/184.  K žádosti p. nadučitele Jana Vítka daroval sl. přírodozpytecký spolek v Brně 

sbírku motýlů a brouků. 

1816/884.  Velevážený dobrodinec p. c. k. školdozorce František Nožička daroval dva 

zasklené obrazy „Císařů a králů“ z rodu Habsburského od Přecechtěla 

k vyučování dějepisnému v ceně 7 zl. 

183/1084.  Slavný přírodozpytecký spolek v Brně daroval opětně bohatou sbírku sušených 

rostlin. 

1815/1185.  P. Frant. Nožička daroval opětně 21 obrazů Leutemanových, tak že nyní úplné 

vydání těchto obrazů zdejší škola má. 

1831/887.  P. Frant. Nožička obmyslil školu naši opět 23 obrazy cizozemských rostlin a 

modelem telegrafu nového systému Ruhmkorfova. 

18
1

6
88.   Na žádost p. nadučitele Jana Vítka daroval pro zdejší školu krásnou sbírku 

nerostů velectěný p. Michael Junger, horní úředník z Klausenu v Tyrolsku. 

 
47 Osoba kázající Boží slova (teologové, duchovní …); 
48 Korneuburq, okres ve spolkové zemi Dolní Rakousko; 
49 Wieliczka; 



 

1830/1289.  Příznivci: Její Jasnost pí. kněžna z Lobkoviců, pí. hraběnka z Barattů a důst. p. 

farář František Seifert přispěli k zařízení stromků vánočního a pro žákovskou 

knihovnu po 5 zl., p. Frant. Kraus, hostinský v Rudíkově přes 1000 ořechů a 200 

jablek, p. lesní Matěj Kučera 200 jablek, obec: Vlčatín 2 zl 50 k, Hroznatín 2 zl. 

50 k., Rudíkov 5 zl., Malá Oslavice 1 zl. a vstupného k jesličkové hře 

„Pastouškové“ vybráno 12 zl. Po zapravení výloh na stromek 17 zl. 71 kr. zbývá 

pro rozšíření žákovské knihovny 20 zl. 29 kr. K tomu obdrženo od neznámého 

dobrodince 25 zl. 54 kr., což činí úhrnem obnos 45 zl. 83 kr. 

1830/490.  Z tohoto obnosu zakoupeno vycpané ptactvo v ceně 26.10 

model oka     5.40 

kladky a kladkostroj    3.40 

knihy pro žákovskou knihovnu  10.56 

činí  45.46 

natažení na plátno mapy okresu  1.20 

poštovné     49 kr. 

47.15 kr. 

Přeplaceno     1.32 kr. 

18
1

1
90.   P. Urbánek, kněhkupec v Praze, daroval několik knížek pro knihovnu 

žákovskou, taktéž p. Zeman, řídící učitel v Praze u Maltézů několik kněh. P. 

Matěj Řezka, přednosta stanice v Rudíkově, daroval mosazného vlka 

k znázornění setrvačnosti.  

1819/993.  P. František Cichra, hostinský v Rudíkově, daroval k žádosti správce školy 

vycpaného datla-žluvu a krahujce. 

18
30

11
93.  Výstavní komité ve Velkém Meziříčí darovalo z výtěžku loterie pro zdejší školu 

spisy: 3 katalogy Horácko a Měřictví výkonné, pak na hotovosti 2 zl. a 49 kr. 

Jeden katalog, Horácko a Měřictví výkonné dány do učitelské knihovny, dva 

katalogy prodány za 40 kr. Z hotovosti 2 zl. 89 kr. zakoupena pomůcka pro 

tvaroznalství od V. Šťastného za 2 zl. 26 kr. a pro chudé žáky tři katechismy. 

(Výtah.)  

188/898.  P. školdozorce Frt. Nožička daroval dva obrazy J. V.50 Císaře Pána s černými 

rámci a zasklené, pak 1. sešit „Obrázkových listů (25) pro školu a dům. 

182./3.99.  Pan c. k. okresní školdozorce Frant. Nožička, daroval zdejší škole 2. sešity 

„Obráz. Listů“…… (2 exempl.) a 26 obr. 

187./4.99.  Vlctp. p. c. k. okres. školdoz. atd. František Nožička, daroval zdejší škole fysikal. 

pomůcky (Pumpu na tlak a zdviž, elektrofor s liščím ocasem) v ceně 30 zl. r. čís. 

1815./5.99.  Vlctp. p. c. k. okres. školdozorce atd. František Nožička, darem zaslal zdejší 

škole učeb. pomůcky: „Plemena lidská“ od Janského a „Užitečné ptactvo“ stř. 

Evropy. 

(Cena 4.2 zl. a 1.2 zl.) 

1819/599.  Pan učitel Th. Broža, daroval zdejší škole: 

1. Mapu král. Českého 

2. Plán místní obce Rudíkova, vše na papíře co diagramy.  

1817./6.99.  Vlctp. c. k. okr. školdoz. ve Štokravě, p. Fr. Nožička daroval: 

1. mapa polokoulí, od Kozenna. 

2. Mapa markr. Moravského  od Schobra 

3. Mapa král. Českého    

Cena všech map: 26 zl. 52 Kr. 
 

50 Jeho Výsosti;  



 

1922./7.00.  Vlctp. c. k. okr. škol. opět zaslal spr. školy pro školu: 

„Morseův telegraf“ s příslušenstvím. 

Cena: 30 zl. rč. 

Vlctp. c. k. okr. školdoz. sám, byv na prázdninách dal telegraf řečený 

dohromady. Sestavil jednotl. části v úplný celek. 

Ku konci škol. roku volá spr. školy všem:  

„Zaplať Pán Bůh“! 

1930/800. 

 

197./3.01.  Pan c. k. školdoz. a ředitel měšťanské školy ve Štokravě Fr. Nožička, ráčil škole 

zdejší opět darem zaslati: 

1.) 2 teploměry, 2.) 2 skládací metry a 3.) 22 obrázků pro hodné dítky školy 

zdejší; vše v ceně asi 5 zl. 5 Kr. r. č. = 11 K. 

19
25

3
01.  Vlctp. c. k. okr. školdozorce a ředitel měšť. školy ve Štokravě, daroval nově 

sestavené počítadlo pro I. tř., od učitele Karla Trnky, v ceně 6 zl. = 12 k. 

197./3.02.  Pan Alois Zmeškal, knížecí lesní v Oboře, u Vel. Meziříčí, ráčil darovati škole 

zdejší učebnou pomůcku, paroh dančí v ceně asi 2 zl. = 4 K. Spr. školy, byl mu 

vysloven dík! 

191/1006.  Místní škol. r. zakoupila pro školu: 

1.) Mapu Rakouska-Uherska a Hölzkova: Čtvero roč. časů i s průvodem od 

Macháče (4 knihy) ad 1.) 20 K a ad č. 2.) 24 K 

 

    
 

    
 



IX. Odkazy a nadace: 

X. Památnosti školy a obce. 

 

V květnu r. 1876 bylo od 2ho až do 29ho velmi studeno. Dne 20ho byl silný mráz, který nejvíce 

stromům uškodil. (Ovoce nebylo docela žádné.) 

1815/776.  Odbýval velect. p. okresní školdozorce, Korejzl, inšpekci v zdejší škole u 

přítomnosti důst. p. faráře, předsedy a členů místní školní rady, i starosty p. 

Komínka. 

1813/976.  Odbývala se volba nového výboru zastupitelstva obecního. Jsou zvoleni: 

Důst. p. Frant. Seifert, p. Jan Vítek, nadučitel, Ant. Schwarz, ředitel velkostatku 

ve Velkém Meziříčí, Jan Komínek rolník a Ant. Radkovský, hostinský 

v Rudíkově, Frant. Buršík, dvořák a Jan Buďa, rolník v Přeckově, - Josef Horký 

z Batouchovic, Josef Křeček z Hroznatína, Frant. Jaša a Frant. Jelínek z Vlčatína 

a Ant. Střecha z Oslavičky. 

1824/976 Tito vyvolili dne 24/9 t. r. za starostu p. Ant. Radkovského, za 1ho radního 

Františka Jašu a za II. Františka Buršíka. 

1818/777.  Dne 15ho července odbývány poprvé školní radovánky na pastvině u farského 

lesa. Účastenství lidí bylo veliké, jak z přiškolených, tak nepřiškolených, ano i 

vzdálených obcí. Počasí bylo příznivé. A 1 ½ hodině odpolední se vyšlo v 8 ¼ 

hodině došlo zpět. Chlapci byly skoro vesměs vystrojeni a vyzbrojeni co vojáci, 

děvčata nesla 50 malých praporků. Za hudbou nešen velký prapor černožlutý, 

před děvčaty červeno-modro-bílý. Dítky provedly některé zpěvy, tělocvik, hry, 

tlučení hrnce, střílení do terče trubicí foukací a deklamace51.  

1818/777.  Dnes odpoledne předsevzal p. okr. školdozorce Korejzl inšpekci v obou třídách 

u přítomnosti starosty p. Ant. Radkovského, po kteréžto ukončení vyjádřil svou 

úplnou spokojenost.  

1817/877.  Dnes odpoledne strhla se bouře s krupobitím, která zastihla hlavně osady 

Telečkov, Vlčatín, Oslavičku a mnohé jiné okolní obce. V Rudíkově jen mírně 

pršelo. 

1813/1177.  P. Nadučitel Jan Vítek obdržel od vysokého zemského výboru ze dne 6. října 

1877 č. 23.656 za vynikající výsledky a udělování vyučování polnímu 

hospodářství vůbec, zařízením zkušebné zahrady zvlášť, odměnu 50 zl. r. č.  

1811/31878.  Nařízením sl. c. k. okr. školní rady ze dne 5/11 t. r. odbývá na p. c. k. okr. 

školdozorcem, Augustem Korejzlem, veřejná zkouška u přítomnosti úplné 

místní školní rady a četných pp. rodičů obojího pohlaví. Po skončení této 

vyslovil p. školdozorce úplnou spokojenost nad výsledkem zkoušky, ač p. 

nadučitel, Jan Vítek, od 15/9 1877 sám obě třídy vyučuje. 

184/1078.  Dnešního dne oslaveny Jmeniny Jeho Veličenstva císaře Pána, Františka Josefa 

I., důstojným spůsobem. Před osmou hodinou shromáždily se dítky přifařených 

škol se svými učiteli v kostele, kde již úplná místní školní rada, představenstvo 

a četné obecenstvo se byli dostavili. O osmé hodině sloužil důst. p. farář slavnou 

mši svatou, po níž zpíváno „Tě Bože chválím“ a hymna národní s průvodem 

hudby. 

Po mši svaté odebraly se dítky, místní školní rada, představenstvo a občanstvo 

do školy, kde obraz J. V. ověnčen byl: P. nadučitel oslovil dítky přiměřenou řečí, 

vytknul záslužné skutky drahého panovníka a vybízel všech k poslušnosti a 

oddannosti našemu panujícímu domu. Na to zazpívána hymna a provláno třikrát 

 
51 Deklamace – přednes precizní artikulací; 



hlučné „Sláva“ Jeho Veličenstvu. Od dítek a celého představenstva zasláno přání 

panu c. k. okresnímu hejtmanu. 

183/1178.  Tohoto dne k ránu strhla se silná sněhová vánice, která až do druhého dne 

potrvala.  

181/179.  Výnosem vys. c. k. zem. škol. rady ze dne 18/12 1878 č. 8915 udělena p. Janu 

Vítkovi, nadučiteli, prämie 20 zl. za působení při vyučování hospodářství.  

1824/479.  Oslava stříbrné svatby Jejich Veličenstev Císaře Františka Josefa I. a Alžběty.  

Jako všude provedena i u nás důstojným spůsobem milá povinnost všech národů 

Rakouských. V předvečer slavného dne 23. dubna shromáždila se školní mládež 

s četným obecenstvem před školní budovou a ubírala se při slavnostním 

osvětlení školy a celé obce, při hřmění střelby a zvucích hudby v průvodu 

s lampiony po vsi. Po navrácení se k školní budově zapěna hymna císařská, jejíž 

dojemný dozvuk učiněn zapálením bengálského ohně tím dojemnějším. Na to 

přítomno bylo obecenstvo a dítky zapalování ohňostroje.  

V slavnostní den 24. dubna sloužena slavná mše svatá s Te Deum52, načež 

odebraly se dítky s rodiči a představenými do školy, kde p. nadučitel Vítek světlil 

význam slavnosti a několik dítek mile dojalo přítomných přednesem vhodných 

básní. Po zapění národní hymny poděleny dítky slavnostním spiskem. „František 

Josef I. Obraz Jeho života“. Na to vsazeno před školní budovou 7. lip. Bohužel 

nebylo popřáno obecenstvu stráviti celý den ten v blahém naladění mysli, neboť 

sotva ubírali se k domovu, poděšeni pokřikem „hoří“. Neznámým spůsobem 

vypukl v přiškolené obci Přeckově požár, jemuž padla 3 stavení v oběť. Lidé 

z obce té byli většinou v kostele a tak nemohl býti požár v počátcích udušen. 

Majitelé vyhořelých domů pospíchali ovšem v neblahém tušení domu; leč 

nenalezli ze svého majetku jen několik doutnajících trámů a kupu popele! A tak 

lid nemilou příhodou z dojemných vzpomínek na slavnost právě skončenou 

vyrušen. 

Při slavnostním osvětlení byly ve škole dva transparenty s nápisy: 

I. Praví synové své vlasti věrně Otce, Matku milují, Zrádceli hrozí Jich 

štěstí, svůj život za Ně obětují.  

II. Bože, račiž rozkvět nový Habsburskému domu dáť! Františkovi 

Josefovi, Alžbětě rač požehnať! 

187/879.  Včera večer k desáté hodině uhodil blesk do domku Tomáše Kotačky 

v Přeckově, kterýž vyhořel. 

181/979.  Obci Přeckovu povoleno ustaviti se co samostatná obec. Při první volbě 

zastupitelstva zvoleni byli za výbory: František Buršík, Vávra, Nožička, Pacal 

Jakub, Rymeš a Mezlík č. 6, kteří vyvolili starostou p. Buršíka a radními: Vávru 

a Pacala. 

1818/1079.  Volba zastupitelstva obce Rudíkova konána dne 25. září. Zvoleni jsou: Důst. p. 

František Seifert, nadučitel Jan Vítek, Antonín Radkovský, Jan Dobrovolný, Jan 

Horký, Jan Komínek z Rudíkova, František Jaša a František Jelínek z Vlčatína, 

Václav Votoupal a Jan Trutna z Hroznatína, Josef Horký z Batouchovic a Josef 

Dvořák z Malé Oslavice. Starostou stal se Jan Komínek a radními: František Jaša 

a Jan Dobrovolný. – Dne 17. října napadl první sníh, načež dne 18. následoval 

déšť. 

185/980.  Žitné žně v zdejším okolí vypadly velmi šťastně, ne tak kde odbývány později. 

2ho srpna počalo pršeti a pršelo s malými přestávkami skoro každodenně po tři 

týdny, tak že žita, ječmeny, ovsy, hrachy srostly. Vrchnosti Velko-Meziříčské 

 
52 Te Deum – Tebe Bože (Tebe Bože chválíme), začátek slavnostního zpěvu; 



srostlo u dvorů Malé Oslavice 1400 mandelů žita. Následkem stálých dešťů 

shnilo mnoho bramborů. Otavy klízeny za velmi pěkného počasí. 

1811/1080.  Včerejšího dne snesla se nad zdejším okolím silná bouře o 6té hodině večerní. 

182/181.  Až do dnešního dne panovala mírná zima bez sněhu a mrazu. Teploměr ukazoval 

často až 12-15 stupňů tepla dle Romíra53. O novém roce bylo pravé jarní počasí. 

1829/178.  Měsíc leden byl mrazivý. Mrzlo po celý měsíc dosti silně 10o-18o ač bez sněhu. 

1810/581.  Slavnost sňatku J. C. Výs. korunního prince Rudolfa s Její král. Vys. princeznou 

Štěpánkou (Belgickou), odbyla se v Rudíkově následovně: V předvečer sňatku 

dne 9. května byl slavnostní průvod s 30 lampiony, hudbou za hlučné střelby 

z hmoždířů (obcí Vlčatínskou k tomu cíli zakoupených) po vsi. Domy byly 

vesměs osvětleny a ve školy v oknech osm transparentů a transparentních 

obrazů. Po navrácení ku škole zpívána hymna a zapálen překrásný bengálský 

oheň. Na pokloňku vypáleno 9 raket.  

V den sňatku ve 4 hodiny ráno prošla hudba vesnicí a vystřeleno na znamení, že 

započal slavnostní den. V osm hodin odbývány slavné služby Boží a po nich 

odebraly se dítky, místní školní rada, a představenstva a obecenstvo do školy. 

Světnice, ač prostranná, nebyla sto pojmouti všechny, tak že i síň byla v pravém 

slova smyslu nabita. Po modlitbě vylo Školní světnice byla vkusně ozdobena 

obrazy Jich Veličenstev Císaře Pána a Císařovny a vznešených snoubenců Jeho 

Cís. V. korunního prince Rudolfa a Její kr. Výs. princezny Štěpánky a věnci 

okrášlena. Po modlitbě vysvětlil p. nadučitel Jan Vítek význam slavnosti, načež 

následovala píseň slavnostní od dítek dvojhlasně, p. učitelem Nováčkem 

nacvičená. Na to přednášeny deklamace za života korunního prince Rudolfa a 

střídaly se se zpěvy. Po ukončení slavnosti zpívána byla hymna a všechny dítky 

poděleny obrázky J. vznešených snoubenců. Tak ukončena krásná slavnost. Kéž 

dobrotivý Bůh vyslyší prosby dnes k – Němu vysýlané a požehná sňatku Jejich 

Cís. Výs. korunního prince Rudolfa a princezny Štěpánky!!!  

Viděl 2. 7. 881 Aug. Korciel, okr. škold.  

1810/681.  Dne 9. června t. r. slavil důst. p. farář František Seifert jubileum svého 25letého 

farářování v Rudíkově. V předvečer památného dne vedeny dítky v průvodu 

s lampiony do dvora farního, kde zazpívaly dvojhlasně blahopřejnou píseň a dvě 

písně národní. V den slavnostní po příjezdu p. děkana z Třebíče, důst. p. Aloise 

Schrotze, jeho kaplana Frant. Kvítka a p. faráře z Trnavy důst. p. Eduarda Čejky 

veden jest p. jubilant v průvodu do kostela. U slavnostní brány, na níž skvěl se 

nápis: „Po 25. letech opět vítej nám“ a „Dlouho buď zdráv“ – přednesla žačka 

Antonie Čermáková z Malé Oslavice přání jmenem dítek a doručila důst. p. 

jubilantu kytku. V kostele vystoupil na kazatelnu důst. p. děkan a držel slavnosti 

přiměřenou řeč. Nato sloužil důst. p. farář za asistence již jmenovaných kněží a 

důst. p. faráře z Budišova, Karla Bazstarosti-ho slavnou mši svatou, při níž 

sezvaní pp. učitelé zapěli vokální mši s vhodnými vložkami. Po slavném „Te 

Deum“ odebrali se účastníci do farního domu, kdež přednášena přání. Od 

přifařených obcí podán p. jubilantu p. učitelem Zavřelem z Horních Heřmanic 

pracovaný diplom čestného občanství. Hostinou ve faře skončen slavný tento 

den.          Jan Vítek. 

1831/781.  Dnes slavil zde prvotiny kněžské důst. p. Josef Jurek z Nového Telečkova za 

velkého účastenství kněžstva a nesčíslného množství věřících z dalekého okolí. 

 

 
53 Réaumur René, jeho teplotní stupnice se využívala až do 20. století (Dále v textu pouze R); 



1830/482.  Zima byla velmi mírná a úplně bez sněhu. V lednu byly sice ráno mrazy až 9 - 

10o, ve dne však třeba 15o R. tepla při jasné obloze. Na počátku března pracovalo 

se již v polích. Teprvé 10ho dubna padal sníh, taktéž 11ho a 12ho, ale nezůstal 

dlouho ležeti. Žita i jeteliny dobře přezimovaly.  

1825/582.  Od 9ho do 20ho května panovalo studeno, tak že teploměr i ve dne ukazoval jen  

6 – 1o R. tepla. Udeřilo několik mrazíků, zle neuškodily. Obilí jest velmi pěkné, 

podávajíc dobrou naději i na žeň. 

183/682.  K žádostem obcí Vlčatína a Hroznatína povoleno odloučení od obce Rudíkova a 

utvoření samostatných obcí. V květnu provedeny první volby představenstva a 

stal se starostou ve Vlčatíně František Fuxa č. 5 a radními Jan Šoukal č. 7 a Jakub 

Požár č. 17. V Hroznatíně vyvolen za starostu Josef Hladký č. 2 a za radní Jan 

Trnka č. 8 a Václav Votoupal č. 7. 

V Rudíkově provedena volba výborů a náhradníků dne 25. května. Výbory 

zvoleni: důst. p. Frant. Seifert, Jan Vítek, nadučitel, Antonín Radkovský, 

hostinský a rolníci Jan Komínek, František Komínek, Jan Kotačka, Jan Horký, 

František Svoboda, Jan Dobrovolný z Rudíkova. – Josef Dvořák a Antonín 

Střecha z Malé Oslavice a Josef Horký z Batouchovic.  

18
4

6
82  Tito vyvolili dnešního dne starostou: p. Jana Komínka č. 37 a radními: Jana 

Dobrovolného č. 24 a Františka Komínka č. 37 16. Nástupcem v lednu 

zemřelého p. biskupa v Brně Karla Nöttiga jmenován J. V. císařem Pánem v. 

důst. p. Dr. František Bauer, ředitel semináře v Praze, rodák z Moravy. Jest 

teprve 41. roků stár. 

187/782.  Dnes o 11té hodině předpolednem vypukl oheň na „chalupách“ v č. 68, kteréž 

úplně vyhořelo. Oheň vyšel v kůlničce, kdež nejspíše dítky zapálily. 

187/882.  Školní rok 1882 ukončen v neděli dne 30. července slavnými službami Božími 

a po nich veřejnou zkouškou. Účastenství místní školní rady a obecenstva bylo 

četné. Důst. p. farář poctil dítky svou přítomností. Na odpoledne toho dne určený 

výlet dítek musil pro deštivé počasí na 6ho srpna odložen býti, kteréhož dne velmi 

dobře se vydařil. Hostí z okolních osad i vzdálenějších bylo mnoho. Dítky bavily 

se deklamacemi, zpěvy, hrami. Z malých deklamátorů nejvíce se líbil „desátník“ 

František Střecha z Malé Oslavice. Deklamováno bylo: „Markytánka“ Karolina 

Buršíkova – „Hanák“ Čermák Antonín – „Hanačka“ Horkých Antonie – „Lesní 

panna“ Pospíšilová Marie a Vítkova Františka – pak Jaša Václav, Komínek 

Josef, Šoukal František a Kratochvíl František přednesli žertovné deklamace. 

1814/882.  Žně počaly se zde 17. července a skončily až na malé zbytky 26ho t. m. – 27ho 

počalo pršeti a pršelo každodenně s malými přestávkami do 10ho srpna. 

V okolních osadách měli býti nejpilnější žně a pro déšť nebylo možno kliditi. 

Velká část žita i ječmene srostla na poli a na potom i v stodolách.  

18
25

9
82  Toho následovaly čtyři pěkné dny a po nich přišly opět deště až do konce srpna. 

Podotknouti dlužno, že v měsíci červnu a červenci panovalo velké sucho, 

následkem čehož brambory „hajanky“ málo se urodily. 

18
1

5
82   I minulá zima byla mírná a beze sněhu. Tolik v říjnu a listopadu napadlo dosti 

sněhu, ale dlouho neležel. Teprvé v březnu nastaly silné mrazy – až 15o R. – 

následkem kterých žita a jetele částečně seřídly, tak že zaorati se musily. I duben 

byl velmi chladný. 

1822/683.  Dne 13.ho června zavítal do zdejší obce nejdůst. p. biskup. Dr. Bauer s důst. p. 

kanovníkem Rausem a sekretářem důst. p. Homolkou, by 14ho udílel svátost 

biřmování. Uvítání bylo skvělé. Byly postaveny dvě brány, mezi nimi po obou 

stranách silnice vysázeny stromky. Na bráně u kostela byl nápis vítající a na 



bráně za dolním hostincem pak na rozloučenou. Bauderium54 vyjelo v příchodu 

vstříc až k Trnavě, a taktéž při odchodu nejd. velepastýře vyprovodilo. Uvítací 

báseň přednesla žákyně Františka Karolínka Buršíkova a na rozloučenou Marie 

Pospíšilova z Vlčatína. Nejd. p. biskup navštívil též školu a nechal zkoušeti ze 

sv. náboženství. V první třídě uvítala jej žačka Klotilda Pacalova z Přeckova a 

v druhé třídě poděkovala žákyně Antonie Horkých. Také hřbitov navštívil, nejd. 

p. biskup a konal modlitby za zemřelé. Účastenství zbožného lidu bylo veliké 

ale pořádek zachován vzorný.  

185/983.  Dne 3. září došla do zdejší obce radostná zvěsť, že rodu Habsburskému přibyl 

nový člen. Narodilať se 2ho září v Laxenburku vznešeným korunním manželům 

arcivévodkyně, která 5ho na sv. křtu obdržela jmeno Alžběta. Po obdržení zprávy 

vztýčeny hned na věži kostelní a na škole prápory a dáno 21 výstřelů z hmoždířů. 

Večer byla osvětlena škola s vícero transparenty a jiné domy. 4ho ráno odbývány 

za hojného účastenství lidu a představenstev slavné služby Boží.  

18
5

4
84   prohlížel školu a zkoušel dítky p. školdozorce Jan Jelínek. 

18
15

7
84.  Tohoto dne o šesté hodině odpolední snesla se nad Rudíkovem bouře 

s krupobitím. Krupobitný pruh táhl od „Březin přes ves a Žebračiny 

k Hodovskému Kopci“. Leny, máky a hráchy zničeny takřka úplně, velmi 

utrpěly ovsy, ječmeny a brambory. Žita většinou ušetřena, jelikož byla v opačné 

trati. Také mnoho tabulí v oknech vytlučeno v kostele, faře, škole a jiných 

domech. Okolní osady nebyly postiženy, toliko Trnava utrpěla mnoho u trati ode 

vsi k rybníku „Boru“, kde vše zcela zničeno bylo. 

1824/784.  Dnešního dne postižena naše osada opětným částečným krupobitím, jež se táhlo 

od farního lesa přes Chroustov k Vlčatínu a poškodilo úplně ječmeny, žita a ovsy 

as třetinu. 

1824/884.  Přibyl z Brna zástupce c. k. prův. státní drahy p. Dr. W. Kusý, by vyjednal 

s občany zdejšími cenu za odstoupené pozemky této dráze ku stavbě železnice 

do Meziříčí. Shoda docílena následujícím spůsobem:  

Jedna míra pole v:  V.  třídě zaplatí se 113 zl. 

 VI.  třídě zaplatí se 73 zl. 

 VII.  třídě zaplatí se 50 zl. 

 VIII.  třídě zaplatí se 23 zl. 

Louky   V.  třídě zaplatí se 113 zl. 

 VI.  třídě zaplatí se 56 zl. 

 

184/1084.  Dne 21. září t. r. vypukl v Rudíkově zhoubný požár, který strávil 33 domovní 

čísla a od č. 33 stodolu s kůlnou. (Čísla domů vyhořelých jsou 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24 (tomuto zůstala stodola) 27, 28, 32, 35, 40, 41, 42, 45, 46, 48, 49, 52, 

54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 63, 68, 69, 72, 73 a 74.) – Oheň vyšel odpoledne po 

požehnání v kůlně domku č. 40 pod školou, nejspíše neopatrností. Trvající 

sucho, nedostatek vody a vítr podporovaly značně šíření se požáru. 45 rodin 

ztratilo všechen svůj majetek. Ze zásob obilních, pícních, jakož i nábytku nebylo 

skoro ničeho zachráněno. Mnohým i brambory v komorách a sklepích shořely. 

Pojištěných bylo toliko 17 na stavení částkou asi osm tisíc zl. Škoda obnáší přes 

40 tisíců zlatých. Toho samého dne ráno mezi velkými službami Božími shořela 

stodola, naplněná obilím Jana Dvořáka č. 4 v Malé Oslavici. 

 
54 Větší protáhlý prapor čtvercového tvaru;  



Dobrodinců, kteří ubohým pohořelým ku pomoci přispěli, vyskytlo se značným 

počtem a přispívali buď penězi, obilím aneb pomáhali dovážeti stavební dříví, 

křidlici a p.55 První týden po požárů bylo velmi pěkné počasí, ale stavba nemohla 

počíti, jelikož nebylo staviva. Když pak se stavěti, nastaly silné pršky, mezi nimi 

lijáky provázené dvakrát bouřkou, a trvaly po celý měsíc říjen nepřetržitě, co 

stavbu velmi zdržovalo a lidem značných škod ještě i na zdích spůsobilo. 

Mezi dobrodinci skví se na předním místě 

1. Jeho Veličenstvo, nejmilostivější Císař Pán František Josef I. velkomyslným 

darem: Pěti set zlatých. Hospodin budiž Jemu i celé nejjasnější rodině Císařské 

hojným odplatitelem! 

2. Vysoký výbor zemský přispěl darem 400 zl. 

3. Její Jasnost paní kněžna z Lobkoviců ve Velkém Meziříčí darovala hotově 170 

zl. něco šatstva a dovolila káceti dříví pro pohořelé dle potřeby na blízku obce, 

povolila velmi snížené ceny (20% i více) a platiti po dvou letech. 

4. Její Milost paní hraběnka z Barratů v Budišově věnovala 20 zl., sl. ředitelství 

jmenem p. barona z Barratů 100 zl. a za spolek „Orel“ v Budišově  50 zl. 

5. Slavná městská rada ve Velkém Meziříčí sbírkou mezi měšťany 196 zl. ½ kr. 

a výnos zařízeného koncertu       152 zl. 21 kr. 

6. Představenstvo města Třebíče zaslalo     126 zl. 23 kr. 

Přenos 1714, 44 ½56 

7. Představenstvo obce Podklášteří u Třebíče    19 zl. 15 kr. 

8. a) Sl. c. k. okresní hejtmanství ve Velkém Meziříčí z podpory pro krupobitím 

stížené         40 zl. 

   b.) Vysoký zemský výbor       70 zl. 

9. Obce:  Horní Heřmanice      3.80 

Tasov        20.25 

Holubí Zhoř       6.15 

Nebštich57       4.40 

Dolní Heřmanice      15.70 

Velká Uhřínov Oslavice     23.92 

Znetinek58       3.55 

Horní Raclavice      6.68 

Březejc       4 

Ruda        8.16 

Čikov        9.50 

Olší        11.81 

Dobrá Voda       3.99 

Netin        16.37 

Pavlov       5.24 

Hodov       7 

Budišov       30 

Nárameč       10 

10. P. Dienelt, kupec ve Velkém Meziříčí     5 

Společnost měšťanů V. Mez. u pí Ordnungové    5.20 

 
55 a podobně; 
56 Součet shora uvedených částek. Další zápisy pokračovali na další straně. Proto byla suma sečtena a pro větší 

přehled „přenesena“ na příslušnou stránku; 
57 Nové Sady, okr. Vyškov; 
58 Znětínek, okr. Žďár nad Sázavou; 



11. Ofěrou59 ve Velkém Meziříčí      87 

12. Ofěrou v Třebíči        36.50 

13. Redakce „Hlasu“        41 

14. P. kanovník Šrefl        5 

15. P. prof Kvítek        3      

Úhrn    2216 zl. 81 ½ kr. 

16. obec Vídeň u Velkého Meziříčí     24.86 kr.  

2241. 67 ½ kr. 

Chleba darovali: 

P. Halámek, kupec ve Velkém Meziříčí 15 bochníků 

P. Gläser, správce pily 4bochníky 

P. Josef Přerovský, obchodník se suknem v Třebíči 34 

Důst. P. farář Frant. Seifert 34 

Obilí dovezly obce: 

Přeckov    19 měr žita 

Nový Telečkov   10 měr žita 

Hroznatín    13 měr žita 

Hodov    26 měr žita 

Horní Heřmanice   12 měr žita 

Kamenná    15 měr žita  1 pytel bramborů 

Budišov    25 měr žita 

Nárameč    11 měr žita 

Studnice    13 měr žita 

Pyšelo     8 měr žita 

Doubrava    3 měr žita  3 míry ovsa 

Bochovice    7 měr žita 

Batouchovice    4 měr žita 

P. Josef Šoukal   1 měr žita 

Vlčatín    12 měr žita 

úhrn   179 měr žita, 3 míry ovsa a 1 pytel bramborů. 

Slámu, seno aj. obdrželi pohořelí v obcích, kam si dojížděli. Veškeré příspěvky 

rozdělovalo Comité60, v němž byli pánové: důst. p. farář Frant. Seifert, řídící 

učitel Jan Vítek, starosta Jan Komínek, radní František Komínek a výborové: 

Antonín Radkovský a Jan Kotačka. 

Zaplať P. Bůh všem dobrodincům zde i po smrti! 

Dne 29/1 1885.      Jan Vítek, tříd. učitel. 

 

9/6 1885  V květnu t. r. dne 26ho voleno nové zastupitelstvo obce Rudíkova. Výbory stali 

se: Důst. p. František Seifert, farář, p. Jan Vítek, nadučitel, rolníci: Jan Komínek, 

František Komínek, Josef Jaša, Jan Dobrovolný, Jan Kotačka, Jan Nováček 

z Rudíkova a Jan Dvořák z Malé Oslavice, hostinský Antonín Radkovský, 

čtvrtník František Hladký a Jan Nožička. Při volbě představenstva dne 4. června 

t. r. zvolen starostou opět Jan Komínek, radními: František Komínek a Antonín 

Radkovský. 

25/8 1885  Z podpory věnované vys. říšskou radou pro nešťastné krupobitím a povodněmi 

na Moravě r. 1884 daroval vysoce ctěný p. c. k. okresní hejtman obci Rudíkovu 

jedno sto zlatých, jelikož tato obec r. 1884 krupobitím a ohněm velmi utrpěla. 

Následkem usnešení obecního výboru zakoupena 

 
59 Dary, které dávají věřící na církevní účely;  
60 komise;  



1 trakařova stříkačka 60 zl. po srážce 5%  57 zl 

15 košů a 1.40 po srážce 2%    20 zl. 58 

1 lejta       12 zl. 

2 žebříky      4 zl. 

1 hák       1.50 

dovozné a poštovné     4.92 

činí hořejších   100.00 

Z darovaných obcí Vídní u Velkého Meziříčí 24 zl. 8 kr. koupena pro obec 1 

ruční stříkačka  18 zl.  

a 5 košů po 1.40 kr  7 zl. 

Usnešení a zakoupení výše uvedeného hasícího nářadí, stalo se z té příčiny, že 

obec posud všeho hasicího náčiní postrádala a že by dělením malé částky na 

všecky občany skrovné podíly vypadly. 

18
25

10
85.  Včera konána byla politická obchůzka projektované trati železné dráhy a dnes 

počato hned stavbou. 

1823/286.  Minulá zima byla dosti tuhá, sníh napadl 10ho ledna a zůstal ležeti do 21. března, 

kdy počalo táti. Nejsilnější mrazy byly v březnu; dne 1ho 17o a 2ho 16 o. 

1812/686.  Dne otevřena slavnostním spůsobem poboční dráha do Vel. Meziříčí. Na stanici 

zdejší uvítán první vlak dítkami školními, představenstvy obecními a množstvím 

obecenstva. 

1822/786.  Dnes jel zdejší drahou do Brna vysoce důst. p. biskup, vraceje se z visitační cesty 

po dekanátě Měřínském. Školní dítky s učiteli, důst. p. farář a představenstva 

obcí očekávali p. biskupa na stanici a vzdali jemu česť. Jeho Milost p. biskup 

vystoupil z vagonu, nechal si představiti přítomné a po udělení požehnání odejel 

dále k Budišovu. 

1822/786.  V tomto měsíci vykonána nová volba starosty na místě odstouplého Jana 

Komínka a za radního Radkovského, který se vystěhoval. Zvolen za starostu 

první radní Frant. Komínek a radním novým Jan Nováček. 

18
17

10
86.  Dnes večer v 6 ¼ vypukl oheň ve stodole č. p. 10 v Rudíkově, náležející 

Františku Svobodovi, která zcela se všemi zásobami obilními shořela. Oheň byl 

založen švagrem majitele J. H. z Rudíkova, který se pak sám soudu udal a na 10 

let vězení odsouzen byl. 

1831/887.  Dne 28. srpna t. r. zasvěcena byla nová budova školní i stará, opravená budova. 

Obřad svěcení vykonal důst. p. farář, František Seifert. Slavnosti účastnil se 

velký dobrodinec zdejší školy p. inspektor František Nožička, rodák Přeckovský, 

p. inspektor Jan Jelínek, prof. Škoda z Prahy, Dr. Holouš z Budišova, četní p. p. 

učitelé a mnoho obyvatelstva domácího a okolního. Řeči slavnostní měli pp: 

důst. p. farář, p. insp. Jelínek a místní nadučitel p. Jan Vítek. 

18
16

9
87.  Tohoto dne počalo vyučování ve všech třech třídách. 

18
14

3
88.  Minulá zima byla dosti tuhá, zvláště v měsíci lednu, únoru a na počátku března. 

5ho února počalo sněžiti a sněžilo více méně skoro denně po celý únor. Nejsilnější 

mráz byl dne 4ho března večer 13o R. Mrzlo nejvíce o vánocích a pak v únoru a 

březnu. 8ho března počalo táti a sníh sešel volně.  

18
20

4
88.  Před školou založen nákladem 10 zl. nový hlohový živý plot. 

1888.   Dne 17ho června odbývána byla volba nového zastupitelstva a zvoleni jsou 

z Rudíkova: 1. Důst. p. Frt. Seifert, 2. p. Jan Vítek, nadučitel, 3. Frant. Komínek 

č. 16 4.) Josef Komínek č. 37. 5) Jan Dobrovolný z č. 24. 6) Jan Nováček č. 36. 

7) Jan Nožička č. 39. 8.) Frant. Jaša č. 14. 9) Frant. Kraus, hostinský 10.) Jan 



Kotačka č. 11. z Malé Oslavice: 11) Jan Dvořák a z Batouchovic: 12. Josef 

Horký. Dne 28. června vyvolili tito za starostu Jana Dobrovolného a radními 

Josefa Komínka a Františka Krausa.  

18
21

6
88.  Dnešního dne měla ve zdejší budově školní schůzi jednota učitelská okresu 

Velko-Meziříčského, již byli přítomni 34 učitelé z Meziříčska, 15 učitelů 

z Třebíčska a 18 hostů. 

1826/988.  Minulé léto bylo velmi deštivé; od polovice června s malými přestávkami pršelo 

skoro denně (často přívaly) až do 12ho září, kdy se vyjasnilo a do dnešního dne 

jasné počasí dodržuje. Obilí muselo se s polí takřka úkradkem odvážeti. Úroda 

byla dosti hojná, ale následkem dešťů utrpěla na jakosti.  

(Dodatečně) 30/3 89          J. Jelínek, c. k. okr. školdozorce 

18
16

9
88  započal nový školní rok a přidělena první třída p. Liškovi, druhou převzal 

správce školy a třetí třídu obdržel p. Sysel. 

1820/988  uveřejněn seznam nových okresních dozorců. Pro okres Velko-Meziříčský 

ponechán p. Jan Jelínek, řídící chlapecké školy v Třebíči. 

18
17

11
88  jmenován místodržitelem na Moravě náměstek místodržitele v Haliči p. rytíř 

Heřman Loebl na místě p. hraběte Dr. B. Schönborna61, jenž stal se ministrem 

spravedlnosti. 

1825/1188  Konána měla býti slavnosť jubilejní 40letého panování J. V. Císaře Pána. 

K nejvyššímu přání upuštěno ode všech slavností a provedena s dítkami 

školními toliko divadelní hra „Krasata“, jejíž čistý výnos věnován žákovské 

knihovně. Program jubilejní slavnosti a zpráva o divadelní hře se zde přikládají.  

1830/1188  inspicíroval školu p. inspektor Jelínek od 1 ½ hod. odpoledne do 4 ½ hod. 

18
30

1
89.  Dnes stihla krutá rána rodinu J. V. Císaře P. Zemřelť náhle korunní p. princ J. C. 

V. arc. Rudolf, naděje to všech věrných poddaných říše rak. uh. Bůh potěš těžce 

zkoušeného C. P.: Requiem slouženo dne 4. února.  

 

 
61 Friedrich (Bedřich) Schönborn; 



    

                                                                 
 

1817/289. volena nová místní školní rada s výsledkem: z Rudíkova: Jan Dobrovolný, 

z Přeckova: Frant. Buršík a Jakub Pacal, z Hroznatína: Josef Hladký a 

z Vlčatína: Frant. Jaša. Za náhradníky zvoleni: Jan Pacal z Přeckova a Jan 

Nováček z Rudikova. Předsedou stal se Jakub Pacal, a místopředsedou Frant. 

Jaša. 

1828/289  odstěhoval se na nové místo do Tasova učitel p. Rudolf Sysel, následkem čehož 

zavedeno pro druhé pololetí polodenní vyučování ve II. a III. třídě a zastává je 

p. Liška. První třídu převzal správce školy. 

18
21

3
89.  zesnul v Pánu p. okresní hejtman Vilém Japp, veliký to podporovatel školy a 

přítel učitelstva. Pohřben jest dne 25ho března v rodinné hrobce v Dačicích. 

18
30

3
89.  konal visitaci dle nového nařízení p. školdozorce ve I. a II. třídě. 

 



189/589.  Vys. c. k. zemská školní rada povolila zavésti při zdejší škole industriální 

vyučování ve II. a III. třídě (7. hodin týdně) od nového roku 1890. a vyměřila 

učitelce služné na 140 zl. ročně.  

18
1

6
89.   Dnes nastoupil své místo jako učitel dosavadní podučitel zdejší p. Antonín Liška. 

182/789  Dnes udílel Jeho bisk. Milosť p. biskup Dr. Bauer svátosť sv. biřmování 

biřmovancům zdejší farnosti ve chrámu Páně sv. Martina v Třebíči. 

188/789.  Dnešním dnem počaly žně v Rudíkově a skončeny 16. července za překrásné 

pohody. 

1820/889.  jmenován nový p. hejtman pro okres zdejší v osobě p. Karla Přibyla, c. k. 

místodrž. sekretáře. Místodrž. sekretářem stal se správce úřadu hejtmanství, p. 

c. k. komisař Leopold Büngener. 

18
29

8
89.  Dnes nastoupil službu podučitelskou při zdejší škole p. Emanuel Vítek, zk. 

kandidát učitelství. 

18
1

9
89.   Pro Rudíkov jmenován J. M. p. biskupem za kaplana vel. p. Jakub Pavelka, který 

se dne 25ho září dostavil. 

1816/989.  Školní rok započal službami Božími načež ve škole měl k dítkám řeč říd. učitel 

o povinnostech jejich. Školu navštěvujících dítek jest v I. tř. 62, ve II. 56 a ve 

III. 76, úhrnem 194 dítky. 

1816/1289.  visitoval p. inspektor Jelínek první třídu od 9-10 ¼ hod. 

18
22

12
89.  Sbor učitelský provedl dnes s dítkami školními jesličkovou hru „Pastuškové“ a 

vystrojil vánoční stromek. Ku zařízení toho přispěli: Její Jasnost pí. kněžna 

z Lobkoviců, pí. hraběnka z Barattů a důst. p. farář Frant. Seifert po 5 zl., obec 

Rudíkov 5 zl., Vlčatín 2 zl. 50 kr., Hroznatín 2 zl. 50 kr. a Malá Oslavice 1 zl, p. 

Kraus hostinský přes 1000 ořechů a 200 jablek, p. lesní Kučera 200 jablek a 

vstupného vybralo se 12 zl. Po zapravení výloh na stromek a dárky 17 zl. 71 kr., 

zbylo pro rozšíření knihovny žákovské 20 zl. 29 kr. Všecky dítky byly 

podarovány vánočkami, jablky, ořechy, perníkovým a cukrovím. Zpěvy 

provedeny s průvodem harmonia. Původ stromku vánočního a dárky na něm 

vysvětlil v řeči velebný p. kaplan, Jakub Pavelka. 

184/190.  počalo vyučování ženským ručním pracím.  

18
10

1
90.  Každá třída opatřena skříní pro uschování prací žáků a prostředků vyučovacích. 

18
1

4
90.   odpoledne visitoval p. školdozorce Jelínek školu od 1 ½hé hodiny do 5 ½ hod. 

18
9

6
90.   zemřel c. k. zem. školní dozorce Dr. Alois Novák. 

18
30

4
90.  Z výnosu hry „Pastuškové“ a z daru od neznámého dobrodince 25 zl. 54. (úhrn 

45 zl. 83 kr.) zakoupeno vycpané ptactvo v ceně 26 zl. 10 kr., model oka 5.40, 

kladky a kladkostroj 3.48, knihy pro žákovskou knihovnu 10.56 dala se 

natáhnouti na plátno místo okresu 1 zl. 20 kr. a poštovné 49 kr. = (47 zl. 15 kr.) 

18
1

7
90.   P. Urbánek kněhkupec v Praze a p. Zeman, řídící učitel v Maltézů v Praze, 

darovali po několika knihách pro žákovskou knihovnu, která čítá nyní 251 čísel. 

P. přednosta stanice železniční v Rudíkově Matěj Řezka, daroval mosazného 

vlka k znázornění setrvačnosti. 

18
31

7
90.  Dnes ukončen školní rok slavnými službami Božími, načež shromážděným 

dítkám ve škole vysvětlil správce školy význam radostné slavnosti v rodina J. V. 

Císaře P. (dnes odbýván totiž sňatek J. C. V. arcivévodkyně Marie Valerie s J. 

C. V. arcivévodou Františkem Salvatorem) vybízel dítky k poslušnosti a 

oddanosti k panující rodině císařské a zazpívána národní hymna. Po rozdání 



školních zpráv, poděleny byly dítky na památku radostného dne pečivem. Na 

konci šk. roku byly v I. třídě 61, ve druhé 54, a ve III. 64 dítky. Úhrnem 179. 

 

Školní rok 1890/91. 

 

Dne 16. září počal nový školní rok službami Božími, po nichž ve škole promluvil k dítkám 

řídící školy o povinnostech dítek k sobě samým, k učitelům, k rodičům i jiným osobám. Školu 

navštěvujících dítek jest v Iní třídě 66, ve IIhé třídě 51, a ve třetí třídě 81. Učitelé jsou jako r. 

1890 a vyučuje Iní třídu p. A. Liška, druhou J. Vítek, podučitel. Ženským ručním pracím vyučuje 

ind. učka sl. Fil. Krejčích. 28ho února přestěhoval se učitel p. A. Liška do nového působiště 

v Tasově, jehož místo nastoupil. 

3. března 1891. dosavadní výpomocný učitel v Pavlově p. František Jurek, rodák ze Závisti u  

Netína.  

2. května 1891. visitoval zdejší školu p. školdozorce Jelínek 

28. června 1891. Při volbě obecního zastupitelstva dne 18. června t. r. zvolení výborové: Důst.  

p. farář Frant. Seifert, p. řídící učitel Jan Vítek, rolníci: Jan Dobrovolný, Frant. 

Komínek, Josef Komínek, Frant. Jaša, Josef Sedláček, Jan Nováček, lesní Matěj 

Kučera, hostinský Frant. Kraus, obuvník Václav Sýkora a domkař Josef Večeřa 

– vyvolili dnes za starostu Františka Komínka z Rudíkova č. 16, za I. radního 

Jana Dobrovolného z Rudíkova č. 24 a za II. radního Matěje Kučeru. 

30/7 1891.  Na konci školního roku 1891 má I. třída 64, IIhá 51 a třetí 75 žáky – úhrnem 190 

žáků školu navštěvujících. Školní rok ukončen službami Božími, načež sděleno 

ve škole dítkám potřebné pro dobu prázdnin a rozdány školní zprávy. Návštěva 

školy v r. 1891. byla u 104 žáků velmi pilná, u 49 pilná u 17 méně pilná, u jedné 

žákyně nedbalá. (Za velmi pilnou klasifikována návštěva do 15 půl dnů, za 

pilnou do 30, za méně pilnou do 50 a za nedbalou přes 50 půldnů.) 19 žáků měli 

v letních měsících úlevu. 

18
16

9
91.  Tímto dnem počal nový školní rok službami Božími. Z učitelů bude vyučovati I. 

třídě Frant. Jurek, ve II. Jan Vítek, ve III. Emanuel Vítek a ručním pracím sl. 

Filipina Krejčích. Školu navštěvujících dítek je v I. třídě 59, ve II. 56 a ve III. 

79. 

1891   Dne 4. listopadu nastoupil úřad nový p. hejtman p. František Frey. Dosavadní p. 

hejtman povolán do Uherského Brodu.  

1891   Dne 18. prosince visitoval zdejší školu po celý den p. c. k. okresní školdozorce 

Jan Jelínek. 

1892.   Dne 14. února konána byla doplňovací volba místní školní rady. Vylosováni 

byli: František Buršík, František Jaša a Josef Hladký. Jakub Pacal a Jan 

Dobrovolný vzdali se svých hodností pro churavosť. Volena tedy celá místní 

školní rada a sice tři členové na šest let a dva na tři roky. Zvoleni jsou: František 

Buršík, Matěj Kučera a František Komínek na šest -Josef Křeček a František 

Pacal na dva tři roky. Předsedou stal se František Komínek, rolník v Rudíkově 

č. 16 a místopředsedou Josef Křeček z Hroznatína. Náhradníky zůstali: Jan 

Nováček z Rudíkova a Jan Pacal č. 19 z Přeckova.  

18
30

7
92.  zakončen školní rok službami Božími. Na konci školního roku měla I. třída 56, 

II 55 a III. 67 žáků – úhrnem 178. Návštěva školy byla po celý rok pilná. Mezi 

rokem přibylo 13 žáků a ubylo: a do jiné školy 13, zemřeli 4 a dokončili 14tý rok 

12 žáků.  

18
27

8
92.  Od 13ho do 25ho srpna byla obloha stále vyjasněná a panovalo tak velké vedro, 

že teploměr ukazoval v stínu 28 - 31o R. a na slunci 35-47 o R. 26tým srpnem se 



poněkud ochladilo, ale déšť dosud se nedostavil. Suchem opadalo mnohé listí se 

stromů, jako se stává v listopadu. Žně žitné počaly 25. července a skončily za 

nejkrásnější pohody 30. července. Dnes jest vše obilí ve stodolách a skoro i otavy 

sklízeny. Úplně vyprahlá půda potřebuje déšť. 

18
28

8
92.  Dnešním dnem nastoupil službu podučitel p. Karel Doležal, rodák z Uhřinova a 

dosavadní proz. podučitel v Tasově, na místě Em. Vítka, jenž odchází za def. 

podučitele do Velké Byteše. 

18
16

9
92.  Dnešním dnem počal školní rok 1892/3 službami Božími, po nichž ve škole 

správce školy měl k dítkám přiměřenou řeč. Třídy přiděleny Iní K. Doležalovi, 

IIhá J. Vítkovi a IIItí Frt. Jurkovi. Vyučovati ručním pracím bude opět sl. 

Krejčova. Na počátku roku má I. třída 62, IIhá 55, a IIItí 79 dítek školu 

navštěvujících, úhrnem 196 žáků.  

18
4

10
92.  Dle nařízení velesl.62 c. k. zemské školní rady oslaveny Jmeniny Jeho 

Veličenstva Císaře Pána službami Božími v kostele a ve škole pak v přítomnosti 

velepánů katechetů, místní školní rady, představenstev obecních a rodičů 

obojího pohlaví přiměřenou řečí správce školy a J. V. Císaři P., v níž vytknul 

zvlášť Jeho dobromyslnosť, štědrosť, zbožnosť, šlechetnosť a jiné vzácné cnosti. 

Dítky zpívaly píseň: Moravan a hymnu rakouskou a přednesly tři vhodné 

deklamace. 

18
16

10
92.  Správci školy J. Vítkovi poskytnuta pro churavosť tříměsíční dovolená, jež 

dnešním dnem počala. Následkem toho zavedeno po čas dovolené v I. a II. třídě 

polodenní vyučování, jež zastávati bude K. Doležal. 

18
31

10
92.  odebral se ku zkoušce spůsobilosti učitelské do Prahy podučitel K. Doležal, již 

s dobrým prospěchem obstál. 

18
19

11
92.  Jmeniny J. Vel. Císařovny oslaveny opět službami Božími v kostele, načež ve 

škole správce školy řečí přiměřenou uctil J. V. Císařovnu, ukázav dítkám, že jest 

Císařovna Paní druhou matkou všem poddaným, že máme lásku prokazovati Jí 

a všem členům Císařské rodiny a ukázal dítkám, kterak ctnostmi zbožností, 

pilností, trpělivostí, skromností a mravností, zalíbiti se mohou Jejímu Vel. 

Císařovně a dáti na jevo věrnosť a oddanosť k panujícímu domu Císařskému. Od 

dítek zpívány písně: „Z hor Krkonošů, Beskyd“ a „Kde domov můj“ a 

předneseny tři deklamace. Zapěním hymny ukončena slavnosť.  

18
16

1
93.  počalo opět pravidelné vyučování ve všech třídách, jelikož poskytnutá dovolená 

správci školy vypršela. 

18
18

3
93.  Uplynulá zima byla velmi tuhá. Mrznouti počalo v polovici listopadu 1892 a 

dodrželo až do 9. února 1893. Nejsilnější mrazy byly 13. a 16. ledna 1893, kdy 

ukazoval teploměr ráno 16o a 21o dle Reaumura. Celý leden panovaly vánice, tak 

že cesty stále byly neschůdny a místy nakupilo se vysoko sněhu. Únor i březen 

jsou až dosud mírny. 

18
22

3
93.  Dnes visitoval školu p. školdozorce Jan Jelínek od 8mé hodiny ranní do 1 ½ 

hodiny odpoledne. 
19

3
1893.  Letošní jaro bylo větší částí chladné s dosti značnými ranními mrazy v dubnu, 

které však pro panující sucho neškodily. Od 18. března nepršelo až do 6. května, 

 
62 Veleslavný;  



kteréhožto dne a následujícího dosti silně sněžilo. Teprve na dnešek řádně 

namoklo. 
1

6
1893.   Industriální učitelka sl. Filipína Krejčí propuštěna ku vlastní žádosti ze služby 

školní 31. května 1893. 

18
29

7
93.  Ukončen školní rok 1893 službami Božími, načež promluvil k dítkám ve škole 

říd. uč. Jan Vítek. Na konci roku měla I. třída 61, II. třída 60, III. tř. 66 žáků; 

úhrnem ve všech třídách 187 dítek. Během roku vstoupilo do školy 15, a 

vystoupilo 24 žáci. 

18
7

9
93.   Léto bylo velmi suché, jen asi dvakrát namoklo. Obilí zvedlo se dosti dobře, jen 

ovsy zůstaly nízké. Sena a otavy sklízeno málo. 

18
16

9
93.  Dnes započal školní rok službami Božími, načež ve škole tříd. učitel vysvětlil 

dítkám přísloví: „V práci a vědění jest naše spasení“, zmínil nejdůležitější z řádu 

školního a vybízel dítky k pilné návštěvě školy. Vyučovati budou v I. tř. Frt. 

Jurek, ve II. Jan Vítek a ve III. Karel Doležal. Ručním pracím vyučovati bude 

nově ustanovené učitelka pí. Matylda Pleská. První třída má na počátku roku 63, 

druhá 57 a třetí 72 dítky, úhrnem v celé škole 192 žáky. 
4

10
1894.  oslaveny Jmeniny J. V. Cís. P. slavností v kostele i ve škole. 

183/1193.  C. k. místodržitelem na Moravě stal se p. baron Spens-Booden. 

18
13

11
93.  J. Exc. p. Dr. Madejsky jmenován c. k. ministrem vyučování. 

18
30

11
93.  Od výstavního komitétu z Velkého Meziříčí darovány zdejší škole z výtěžku 

loterie spisy: 3 katalogy, Horácko a Měřictví výkonné, pak v hotovosti 2 zl. 49 

kr. Jeden katalog, Horácko a Výkonné měřictví dány do učitelské knihovny, dva 

katalogy prodány za 40 kr. Z hotovosti 2 zl. 89 kr. zakoupena pomůcka pro 

tvaroznalectví od V. Štěstného ze 2 zl. 26 kr. a tři katechismy pro chudé žáky.  

189/1293.  Dnes visitoval školu p. školdozorce Jan Jelínek od 8mé hodiny ranní do 12ti hodin 

v poledne, kterážto visitace byla pokračováním oné, dne 13. října t. r. konané. 

Výsledky vyučovací uznány uspokojivými. 

18
8

5
94.   Zima uplynulá byla velmi mírná – toliko na počátku ledna dostavily se tři silné 

mrazy 14o, 16 o, 17 o R. a prošla úplně bez sněhu. V měsíci březnu byly jen asi 3 

- 4 slabé mrazíky z rána, ostatní dny a celý duben již beze mrazů. Zvláště duben 

byl teplý a suchý. Od 14. března do 22ho dubna nepršelo. Toho dne a následující 

dny řádně namoklo a za teplého počasí vegetace značně pokročila. Stromy až na 

jabloně, (které právě jsou v květu), již odkvetly. 

18
31

7
94.  Školní rok ukončen službami Božími a ve škole promluvou správce školy 

k dítkám vůbec, k dítkám školu opouštějícím, zvlášť. Potom rozdány školní 

zprávy a vysvědčení propouštěcí. Na konci roku měla I. třída 64, druhá 53, a třetí 

65 žáků. Během roku vstoupili 10 žáků a vystoupili 20 žáků. Bylo tedy koncem 

roku všech žáků: 182 

18
12

8
94.  Při včerejší volbě obecního zastupitelstva zvoleni jsou do výboru pánové: III. 

sbor: Jan Vítek, říd. učitel, Matěj Kučera, lesní, Josef Sedláček, rolník, Josef 

Večeřa, domkař; ve II. sboru: František Komínek, rolník – Jan Nožička, rolník – 

Josef Horký, rolník – Josef Komínek, rolník - v I. sboru: důst. p. Frant. Seifert, 

farář – Václav Sýkora, obuvník – Frant. Hladký, rolník – Frant. Jura, rolník. 

Náhradníky stali se: III. Jakub Wilheim (1), Jan Nožička, hajný (2) II. Frant. 

Pažourek, rolník (1) – Jan Nováček, rolník. (2). I. Jindřich Bierhaus (1.) a Jan 



Večeřa (2.). Za starostu zvolen dne 10/9 rolník Josef Sedláček z Rudíkova, za I. 

radního Josef Komínek z Rud. a za II. rad. Matěj Kučera, lesní z M. Oslavice. 

18
1

9
94.   Dnes odešlo vojsko. (1. prapor pl. 81 a 4tý pr. pluku 58). jež zde od 23ho srpna t. 

r. na manévrech dlelo, do svých stanovišť v Jihlavě a Brně. Manévrů súčastnila 

se brigáda Brněnská a Znojemská a byly ubytovány v Třebíči, Vladislavi, 

Smrku, Hostákově, Budišově, Náramči, Rudikově, Trnavě a Pocoucově. 

Manévry odbývaly se: 24ho srpna u Pocoucova, 25ho pod Hostákovem, 27ho u 

Smrku, 28ho nad Vladislavou, 29ho v pravo od Hostákova a 30ho srpna vpravo od 

Trnavy. 

 

1894/5 

 

18
16

9
94.  Školní rok počal v neděli dne 16. září službami Božími, načež promluvil 

k dítkám ve škole správce školy o jich povinnostech. Po ukončení děl se zápis 

nastupujících dítek do školy. Třídy přiděleny učitelům jako r. 1893/4. Na počátku 

roku čítá Iní třída 63, IIhá 64 a IIItí 71 žáky; úhrnem 198 žáků. 

18
4

10
94.  Jmeniny Jeho Veličenstva Císaře Pána oslaveny slavnými službami Božími, 

jimž přítomna byla mládež se svými učiteli. Ve škole promluvil k dítkám správce 

školy přiměřenou řeč a pronesl před ověnčenými obrazy Jich V. V. blahopřání 

slovy nadšenými. Po promluvě provolána třikráte „Sláva“ a zazpívána hymna 

národní. Na to přednesla jedna žákyně deklamaci: „Knížecí slza“, po níž 

následoval zpěv: „Moravo“. Deklamace „Vděčný princ František Josef“ a písní: 

Písně, dcery ducha mého“ zakončena celá slavnosť modlitbou Páně, kterou byla 

též počata. Slavnosť poctil návštěvou veled. p. farář, František Seifert, místní 

školní rada, starostové obcí a někteří občané. 

189/1094.  C. k. okresním školdozorcem pro okres Velko-Meziříčský jmenován slov. – p. 

profesor českého gymnasia v Brně, František Bátěk. 

18
19

11
94.  Jmeniny J. V. Císařovny Paní slaveny službami Božími v kostele a pak ve škole 

promluvou správce školy, přiměřenými zpěvy a deklamacemi. Slavnosť ve škole 

poctili svou návštěvou důst. p. farář s p. katechetou a někteří členové přiško 

zastupitelstev z přiškolených obcí. 

18
1

5
95.   Minulá zima byla dosti tuhá, často a mnoho sněžilo v době do 1. ledna do 25. 

března, po kterou cesty skoro stále byly zaváty, takže po třikráte jízda železniční 

zastavena a někdy i pošta s velkými obtížemi dojížděla. Na saních jezdilo se po 

celé tři měsíce bez přerušení. Práce v polích počaly po 7mém dni v dubnu. 

1812/595.  Při doplňovací volbě místní školní rady zvoleni rolníci František Šoukal 

z Vlčatína a Josef Starý z Hroznatína, Zůstali: František Buršík z Přeckova, 

František Komínek z Rudikova a Matěj Kučera z Oslavičky. První jsou zvoleni 

na šest let a posledních funkce trvati bude ještě tři léta. Náhradníky stali se: 

Sedláček Josef a Komínek Josef, oba z Rudikova. Předsednictvo ustavilo se dnes 

takto: Předsedou zvolen jednohlasně (zástupce školy nebyl přítomen) František 

Buršík, místopředsedou František Šoukal. 

18
17

5
95.  Dnes panovala od časného rána do večera sněhová vánice při teplotě 1o R. Na 

střechách a u lesů zůstával sníh ležeti.  

1895.   Dne 4. května visitoval školu p. c. k. okr. školdozorce František Bátěk. Školní 

rok ukončen dne 31. července. Dítky obcovaly mši sv. a pak obdržely ve škole 

školní zprávy. Správce školy napomenul dítky, aby v prázdninách dobře se 



chovaly a opakovaly. Koncem roku měla I. třída 63, IIhá 66 a IIItí 68 žáky; 

celkem ve škole 199. 

 

1895/6 

 

Školní rok počal dne 16. září službami Božími, načež ve škole správce školy měl promluvu 

k dítkám o jich povinnostech. Třídy přiděleny: I. správce školy, II. p. K. Doležalovi a, III. p. R. 

Divíškovi. První třída čítá 73 69, IIhá 69, III 82 dítky. Celkem 224 

 

18
8

10
95.  vyhořel dům č. 21 ve Vlčatíně. 

18
4

10
95.  Oslaveny Jmeniny J. Vel. Císaře Pána službami Božími, ve škole pak promluvou 

správce školy deklamacemi a zpěvy za přítomnosti mnohých hostí.  

18
19

11
95.  Jako Jmeniny J. Vel. Císaře Pána oslaveny podobným spůsobem Jmeniny J. Vel. 

Císařovny Alžběty. Účastenství místní školní rady a představených obcí bylo 

skoro úplné.  

Vidi 26/11 95 F. Bátěk 

18
16

6
96.  konána generální visitace Jeho Milosti Biskupské p. Dr. Bauera z Brna. Dojel 

z Třebíče o 7mé hodině ranní a odjel odpoledne opět do Třebíče. Uvítán byl ve 

faře školačkou Albínou Divíškovou. Po sv. biřmování říkala báseň na 

rozloučenou žákyně Růžena Bierhausova. Na obci a u kostela byly postaveny 

brány slavnostní, škola vyzdobena věnci okolo dveří a napisy vítacími: 1. „Vítej, 

velepastýři náš“ a 2. „Nechte dítek jíti ke mně“. Bauderium vyjelo p. biskupovi 

k Trnavě naproti a zase Jej tam vyprovodilo. Střelbou z hmoždířů oznamovány 

hlavní výkony. V kostele bylo kázání p. biskupa o lásce k Bohu, pak mše sv., 

svěcení křížků, růženců a p., modlitby za zemřelé a zkouška z náboženství dítek 

školy Horních Heřmanic. Po snídani zkoušeno sv. náboženství ve škole zdejší 

napřed ve třetí, potom druhé a konečně v první třídě. V každé třídě uvítala jedna 

žákyně p. biskupa básničkou a sice v III. tř. Terezie Pavlíčkova, v II. Františka 

Nožičková a v I. Marie Sedláčkova. Po vykonané zkoušce udílel nejd. p. biskup 

v kostele svátosť sv. biřmování. Po ukončení toho představil se sbor učitelský ve 

faře nejdůst. p. biskupovi.  

18
31

7
96.  Dnes zakončen školní rok službami Božími, načež ve škole rozdány školní 

zprávy, sděleno dítkám potřebné pro prázdniny a dáno napomenutí, kterak se 

chovati mají. Na konci školního roku bylo v I. třídě 67, ve IIhé 69, a ve IIItí 74 

žáci; úhrnem 210 žáků. 

18
6

8
96.   oslaveno jubileum důst. p. faráře a kons. rady Frant. Seiferta, totiž výroční den 

50letého vysvěcení na kněžství a zároveň památka 40tiletého působení 

v Rudikově jako faráře. Ku přání p. jubilanta upuštěno od hlučných slavností a 

obmezeno vše na faru a kostel. Mládež školní súčastnila se slavnosti se svými 

učiteli. O 9 ½ došly dítky pro důst. p. jubilanta do fary, odkud bral se průvod za 

hlaholu zvonů a přiměřených zpěvů do chrámu Páně. Farníků dostavilo se hojně, 

tak že chrám byl přeplněn. Kněží napočítali jsme přes 20., mezi nimiž byl p. 

kanovník Dr. Pospíšil a monsign. Vladimír Šťastný z Brna, oba bývalí žáci 

jubilantovi. P. Dr. Pospíšil měl slavnosti přiměřenou řeč, po níž zpíváno „Te 

Deum“ a sloužena důst. p. jubilantem slavná mše svatá. Při východu z kostela 

přála jménem školních dítek a farníků p. radovi žákyně Růžena Bierhausova a 

ve faře pak za učitelstvo správce školy. 



189/996.  Od 30ho července 1896 do 6ho září skoro denně pršelo, čímž žně se prodloužily. 

Obilí rostlo a hnilo na polích a co se sklízelo, bylo vše vlhké a kazí se ve 

stodolách. Brambory hnijí. Veškery práce velmi jsou opozděny. Teprve nyní 

nastává naděje na lepší počasí. Úroda byla pěkná, ale počasím nepříznivým 

značně utrpěla na hodnotě i užitečnosti. 

 

Školní rok 1896-7 

 

18
16

9
96.  počal službami Božími, načež ve škole správce školy promluvil o významu dne 

a povinnostech žáků. Do 1. října, kdy teprve přijde třetí učitel, bude se ve II. a 

III. třídě vyučovati polodenně. První třídu ponechal si správce školy Jan Vítek, 

druhá přidělena Karlu Doležalovi a třetí převezme po nastoupení Ladislav 

Kostelecký. 

Počet dítek jest: v I. třídě 54, ve IIhé 70 a ve IIItí 84, úhrnem 208 dítek. 

18
21

9
96.  Za podučitele přeložen do Rudikova p. Jaroslav Ladislav Kostelecký, dosud 

podučitel na Rudě, který místo své nastoupil 18
1

10
96. 

18
4

10
96.  Jmeniny J. V. Císaře P. oslaveny v kostele službami Božími a ve škole za 

hojného účastenství místní školní rady a rodičů promluvou správce školy a Císaři 

P. (o zbožnosti, pilnosti a pracovitosti, dobrotě srdce), při níž vybízel dítky 

k následování, pak zpěvy a deklamacemi dítek. 

18
19

11
96.  Jmeniny J. V. Císařovny slaveny dnes za slabého účastenství dítek i obecenstva, 

jelikož do rána napadlo mnoho sněhu, následkem čehož byly cesty neschůdné. 

Po službách Božích promluvil ve škole ku shromážděným správce školy, vylíčiv 

krásné ctnosti J. V. a vybízeje dítky k následování. Po řeči zazpívány tři slohy 

národní hymny. 

18
30

11
96.  došel dekret pro podučitele Karla Doležala, jímž jmenován učitelem v Rudikově. 

18
18

2
97.  zemřel v Brně p. c. k. okresní školdozorce František Bátěk, jehož již po čas 

nemoci nyní zastupuje c. k. okr. školdozorce z Nového Města p. F. Martínek, 

který též def. c. k. okr. školdozorcem 

1831/597.  na Velko-Meziříčsku a Třebíčsku potvrzen. 

vidi 12/7 1837 F. Martínek 

1812/797  visitoval zdejší školu p. školdozorce a vyslovil poté svou spokojenosť 

18
31

7.
97.  skončil školní rok službami Božími, proslovem správce školy a rozdáním zpráv 

ve škole. Koncem školního roku jeví se počet žáků: I. třída 50, II. tř. 68, III. tř. 

73; úhrnem 191 dítek. 

J. Vítek, správce školy 

 

Školní rok 1897-8 

 

1817/997.  počal službami Božími, načež ve škole promluvil k dítkám správce školy o 

významu dne a o povinnostech žáků. V II. a III. třídě musí býti vyučováno 

polodenně, jelikož třetí učitel dosud se nedostavil. Počet dítek jeví se: v I. třídě 

51, v II. tř. 70 a ve III. tř. 82; úhrnem 203 žáci. 

184/1097.  Jmeniny J. V. císaře P. oslaveny mší sv. v kostele a ve škole promluvou správce 

školy, dvěma deklamacemi, dvěma písněmi národními a hymnou. 

 



186/1097.  Do rána napadlo mnoho sněhu a po celý den byla vánice jak o vánocích. 

Teploměr ukazoval bod „0“ a dne 7. ráno – 1o R., na zdejší železniční stanici - 

3o R. Pro nepříznivé počasí jest na poli ještě dosti brambor, všecko zelí a řepa, 

částečně i otavy. 

18
9

10
97.  Přes noc po mírném dešti sníh s polí zmizel. Studeno při 2o R. + dodržuje. 

18
10

10
97.  Ve stromkách a pod mezemi leží ještě sníh. 

1814/1097.  Od 11ho jest pěkné počasí a dodrželo až ku konci listopadu.  

18
20

11
97.  Včera oslaveny Jmeniny J. V. císařovny Alžběty službami Božími, pak ve škole 

promluvou správce školy, jenž podal úryvky ze života sv. Alžběty, poukázav 

zvlášť na její pobožnosť, ústupnosť k chudým a nešťastným a trpělivosť. Pak 

vypravoval a podobných cnostech naší císařovny a vybízel dítky, aby zalíbily 

sobě též pobožnosť a konání milosrdných skutků duchovních i tělesných. 

Zapěním hymny národní slavnosť ukončena.  

18
30

11
97.  Ministrem vyučování jmenován hrabě Latour.  

183/398.  Ministrem vyučování stal se hr. Bylaudt-Rheidt.63 

1821/398.  Dnes počato v polích pracemi. Minulá zima byla neobyčejně mírná, a takřka bez 

sněhu. Napadl sice několikrát, ale hnedle opět roztál. Na saních zcela se 

nejezdilo. 

Vidi 20/4 1898 Fr. Martínek 

18
30

7
98.  Školní rok zakončen službami Božími, načež ve škole promluvil k dítkám říd. 

učitel Jan Vítek, řeč na rozloučenou, poněvadž konce srpna odebere se na 

odpočinek. Školní zprávy rozdány. Počet žáků na konci roku: I. třída 52, II. třída 

68, a III. třída 78; úhrnem 198. 

Jan Vítek, správce školy 

 

1898-9 

 

18
10.

9.
98.  Hrozná událosť stala se dne toho v městě Ženevě ve Švýcarsku. Bylať tam 

zavražděna anarchistou Lucchenim64 rodem Ital, mátˇ65 národů rakouských J. V. 

císařovna Alžběta, paní moudrá, zbožná a nadepomyšlení štědrá. Života 

veřejného stranila se od té doby, kdy milý syn Její korunní princ Rudolf smrtí 

násilnou zastřelil se se světa sešel. Krutý bol stihl J. V. císaře a krále Františka 

Josefa I., jehož v zármutku sílí důvěra v Boha a láska veškerých jeho poddaných. 

Bůh potěš Jej, posiluj a zachovej Ho, by ještě dlouhá léta žil svým národům. 

Smuteční bohoslužby za zvěčnělou konány ve zdejším farním chrámu Páně dne 

17. a 19. září, jichž súčastnili se školní dítky se svými učiteli a farníci zdejší. Po 

oba dny na zdejší škole nevyučováno.  

J. V. pohřbeno bylo slavně ve Vídni dne 17. září t. r.  

Bůh popřej Jí lehkého odpočinutí. 

18
15

9
98.  nastoupil službu jako podučitel p. Theodor Broža, rodem z Kundratic u 

Křižanova, posledně podučitel v Katově. Dekret proň došel dne 26 září.  

 

 
63 Artur Bylandt-Rheidt;  
64 Luigi Lucheni; 
65 máteř – matka; 



18
16

9
98.  začal nový školní rok na zdejší škole slavnými službami Božími, načež ve škole 

učitel K. Doležal promluvil k dítkám o povinnostech školních. Při tom podal týž 

stručný životopis J. V. císařovny Alžběty, vylíčiv i tragickou událosť v Ženevě. 

Vyučování zařízeno bylo polodenně, jelikož správce školy nebyl jmenován v II. 

a III. třídě, kteréž převzal p. Th. Broža. V I. třídě vyučuje K. Doležal, který i 

správu školy zatím vede. 

18
4

10
98.  oslaveny jmeniny J. V. císaře Františka Josefa I., pouze v kostele, dle nařízení J. 

E. ministra kultu a vyučování, jimž mimo dítky a učitelstvo přítomno bylo četně 

obecenstva. 

18
11

10
98.  jmenován byl pro zdejší školu prozatímně podučitelem pak Josef Strnad, rodák 

z Jistebnic v Čechách, posledně podučitel v Senohradech okres Třebíč, jenž 

službu nastoupil dne 12. října. Vyučování zařízeno následovně: I. třída K. 

Doležal, učitel, II. třída p. Josef Strnad, III. třída p. Theodor Broža. 

18
1.

11.
98.  Prozatímní podučitel Josef Strnad, byl dle výnosu slavné c. k. okresní školní rady 

ze dne 20. září 1898 čís. 1655, přeložen na školu do Olší. Týž nastoupil službu 

na hořepoznačené škole dne 1. listopadu t. r. Spr. školy v Hrbově Karel Florian, 

jmenován vysokou c. k. zemskou školní radou ze dne 30. září 1898 čís. 11259 

nadučitelem na zdejší škole. Řečený nadučitel nastoupil službu na zdejší škole 

dne 1. listopadu t. r. Vyučování zařízeno následovně: I. tř. Karel Doležal, učitel, 

II. tř. Karel Florian, spr. školy a III. tř. Theodor Broža, podučitel. 

1819./11.98.  Téhož dne oslaveny Jmeniny †66 Císařovny Paní na zdejší škole následovně: 

1.) Důstoj. Pán, pan Frant. Seifert, farář a konsist. r. zde, sloužil smuteční mši 

sv., po které jak dítky, tak i učitelé a četné obecenstvo zdejší farnosti pomodlili 

se za † Císařovnu Paní. Po vykonaných modlitbách za Její Veličenstvo, zapěli 

přítomní 1. a 4. slohu národní hymny. Z kostela odebrali se žáci mezi nimi i dítky 

ze školy z Hor. Heřmanic a celý sbor učitel. s panem spr. školy z Heřmanic do 

III. tř. zdejší školy.  

2.) Ve škole měl spr. školy k dítkám promluvu, ve které upozornil dítky, kterak 

se těší na jmeniny svého otce, matky, babičky ano i pana učitele, by jim úctu, 

lásku a vděčnosť projeviti mohly. Upozornil na dnešní svátek J. Veličenstva Cís. 

Paní, ve kterém mill.67 srdcí dítek i dospělých plesají. 

3.) Poukázal na krásné vlastnosti † Cís. Paní, zvláště na zbožnosť, lásku 

k chudině a trpělivosť. Podal úryvek ze života sv. Alžběty a pravil, že Její 

Veličenstvo Cís. Paní se svém bohumilém životě vždy a všudy svou světici ve 

všem vzorně následovala a dle ní i žila! 

4.) Vybídl dítky by si tyto krásné vlastnosti zalíbily a dle nich i život svůj 

zařídily! Vyzval dále spr. školy dítky, by pilností, posluš., mrav. chováním staly 

se hodnými dítkami vzneš. cís. domu „Habsb. Lotr“!  

By v modlitbách byly pamětlivi † Císařovny Paní a prosily Pána Boha, by nám 

trpce zkoušeného Cís. Pána potěšil, posílil a dlouho ještě zachoval! Provoláním 

„Slávy“ ukončena slavnosť tato. 

1821./11.98.  Téhož dne mrzlo a po celý den zůstalo zmrzlo. Dne následujícího a pak dne 23. 

t. m. opět mrzlo; dne posledně řečeného napadl sníh. Teplota dne 22. t. m. 

ukazovala se – 2 ½o R. Druhého dne ukazoval teploměr – 2 R. Jinak po veškeré 

dny pěkné počasí; dne  

182./12.98  mrzlo a pěkně za polední dobu. Teploměr ukazoval – 1 ½ R. 

 
66 Zesnulý/zesnulá; 
67 miliony; 



 

182./12.98.     Školní oslava jubilea 

50letého panování Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I. 

Program slavnostní zvolen tak, aby z něho vyluštěna byla nejhlubší ústa, 

oddanosť, láska a věrnosť k Jeho Veličenstvu! Slavnosť započata ve farním 

chrámu Páně slavnou mší sv. a zpěvem: „Hospodine všemohoucí“, za 

přítomnosti mnoha lidí zdejších a okolních, jakož i dítek škol. zdejších a 

Heřmanských. Po té dítky vedeny do budovy školní, kde veliký (III. tř.) obr. J. 

Veličenstva vkusně okrášlen byl. Prapory barev zem. a říšských, vlály na budově 

školní. Jakmile se dítky zdejší školy a z Heřmanic se svými pp. učiteli byly sešly, 

tu následoval k dítkám proslov spr. školy pronesený. Ve vysvětlení téhož dne 

počínal si spr. školy takto: 

I. Úvod. 

Pán Bůh stvořil člověka, by lepším a dokonalejším se státi snažil. Aby snáze cíle 

dosáhl, počali se lidé spolčovati. Veliké společnosti lidské říkáme stát. Doma bdí 

otec, v obci starosta, ve škole učitel nad pořádkem. Ve státě vládne císař. Sama 

prozřetelnosť božská, dala státům panovníky a přikázala jim poddané. Sám syn 

boží praví: „Dávejte co jest císařovo císaři a co božího Bohu“!  

Přetěžký jest úkol panovnický; jest mu nejen v tělesné, ale i duševní blaho se 

starosti. 

II. Význam téhož dne. 

Že J. V. císař Pán provždy šťastně úkol panovnický konal, toho jest důkazem: 

1. nezměrná láska Jeho poddaných, 

2. slavnosti v jubil. roce k Jeho cti konané. 

Srdce všech poddaných, pravil spr. školy tlukou mocněji a hlasité volání ozývá 

se: „Bůh žehnej, zachovej a ochraňuj Jeho Veličenstvo“! Dnes tomu 50 let, co J. 

V. pro veškeré překážky, obtíže vykonává svědomitě povinnosti panovnické. 

Žádný z panovníků neukázal se býti mysli tak vznešené, srdce tak šlechetného a 

moudrosti tak hluboké, jako náš Císař Pán! 

I sešli jsme, pokračoval spr. školy, abychom památku 50letého panování jak 

možno uctili, oslavili. Každému věrnému poddanému jest se blíže se životem a 

panováním J. V. blíže seznámiti.  

III. Narození cís. Pána. 

Vysvětleno dítkám, kdy a kde se Císař Pán narodil. Promluveno o útrpném a 

velmi dobrém srdci v útlém věku. (Vnuk a děd. List šestil. arcikn.) Při učení byl 

pozorný, pořádku velmi milovný a vytrvalý a tak příkladem hodným žákům. Ve 

13 letech učil se věcem vojenským, kterými zmužilosť a srdnatosť nabyl. 

IV. Kterak osvědčil srdnatosť a zmužilosť? 

Spr. školy promluvil o roce 1848 a pak o dni 29./4. kdy J. V. co 18letý arcikn. 

s maršalkem Radeckým oproti plukům nepřátelským do Itálie poslán byl a 6./5. r. 

1848. u Santa Lucie bojoval a s vojskem r. nových vavřínů dobyl. 

V. Nastoupení trůnu. 

Spr. školy promluvil o cís. Ferdinandu Dobrotivém, kterak se odebral na 

Moravu. (Olomouc) Že dne 2./12. starý, churavý a v dobrotivém srdci dojatý 

mocnář vzdal se trůnu. Kladen důraz na slova, jež cís. Ferdinand užil: „Bůh Ti 

žehnej, zůstaň vždy zbožným a hodným a Pán Bůh Tě neopustí“! 

VI. O zákonech vydaných. 

Z lásky k lidu vydáno mnoho zem. a říšských zák; jest jich veliká řada a všechny 

směřují ku blahu poddaných. Nejdůležitější pro nás ty, jež se týkají školy a 

vzdělání.  



„Tvůrce novodobého školství“. 

VII. Zakončení. 

Modlitbou: Bože svého vylej požehnání na Fr. Jos. a naši říši Rakouskou! 

První sloha nár. hymny. Rozdání 200 podobizen J. V. Cís. Pána.  

1810./12.98.  Řečeného dne dokončili tesaři ohradu kolem zahrady školní. Též i tělocvičné 

nářadí dokončeno částečně. Bylo velmi krásně v den ten.  

1822./12.98.  Do rána notně zmrzlo a teploměr ukazoval -3o R. Dne následujícího mrzlo a 

částečně se metlo. 

1823./12.98.  Na konci tohoto roku zřízen ve zdejší obci hasičský sbor. Předsedou řečeného 

sboru zvolen Vlp. J. Pavelka, katecheta a místopředsedou Karel Florian, spr. 

školy zde. Za jednatele a náčelníka zvolen p. Karel Doležal, učitel na zdejší 

škole. Koncem téhož roku objednána týmž sborem hasičským stříkačka, šatstvo 

pro mužstvo, helmy a j. v.68 nutné věci od firmy „Smejkal“ z Čech u Prostějova. 

Cena všeho určena na 1040 zl. r. č. Dobrovolnými sbírkami sešlo se na řečené 

věci v krátké době z obce Rudíkova a od jinud, přes 300 zl. r. č.   

181./2.99.  Měsíc únor počal se sněhem. Téhož dne o 4. hod. počal sníh podati a padal po 

celou dobu noční na den 2. února. Zároveň i mírně mrzlo. Do 21. února bylo 

velmi pěkné počasí; včelstvo se hnulo a lítalo z úlů ven. Dne 21. února počalo 

opět mrznouti. 

1822./2.99.  Frant. Vaverka z Líšně cestující s fonografem činil ve zdejší škole pokusy dosti 

zdařilé a pro žáky zábavné i poučné. Žákům vyloženo, kterak mluvící stroj zvuky 

pojímá a pak opět napodobené vydává. 

1823./2.99  Dne 23. se sněžilo a mírně mrzlo po celý den. 

1824./2.99.  Dne 24. února zemřel v Třebíči po krátké nemoci řídící učitel na odpočinku p. 

Jakub Kališ, maje 89 let. Týž byl nadučitelem na zdejší škole od r. 1859. – 1875. 

Sloužil 40 let, 2 měsíce a 20 dnů, jsa vážen a milován.  

„Budiž mu země lehká“! 

183./3.99.  Měsíc březen počal velmi krásnými dny; dne 19. t. m. bylo velmi studeno ano i 

notně mrzlo! Trvalo to až do 27. t. m. Rolníci zdejší seli, nejspíše započato u 

přiškolené obce Přeckova. Nepohodlné počasí a svátky v měsíci řečeném, 

zdržely setí až do následujícího měsíce. 

185./4.99.  Dne poznačeného, padaly o 5 a ¼ hod. odpolední asi po 10 minut kroupy, zvící69 

velikého bohatého hrachu. Vichřice silná doprovázela padání toto. 

1820./4.99.  Řečeného dne byla prvá velká bouře se silným deštěm. Počala v 6 ½ hod. 

odpolední a trvala asi do 7. hod. večerní. Déšť potrval po celou noc a 

následujícího dne dopoledne ano i odpoledne do 2 hod. ještě pršelo a dítkám přes 

pol. nebylo možné do školy jíti. 

1829./5.99.  Měsíc květen byl více chladný a deštivý. Stromy velmi kvetly; chladno květu 

neuškodilo. Od 23. – 28. skoro denně pršelo; bylo velmi chladno. Úroda na 

polích se jeví velmi krásnou býti. Řečeného měsíce stonaly školní dítky na 

osýpku ze všech škol. dědin. Dne 27./5. oznámil p. obvodní lékař spr. školy, že 

dítky po 8 - 9 denní přestávce opět školu navštěvovati mohou. Nemoc potrvala 

od 19. května až do 28. května, b. r.70  

18
4.

6.
98.   Poznačeného dne konalo se ve zdejší obci slavnost, svěcení nové hasičské 

stříkačky.  

 

 
68 a jiné věci; 
69 ve velikosti; 
70 běžícího roku; 



Pořad slavnosti: 

1. O 10. hodině slavnostní kázání; slav. mše sv. 

2. Skládání slibu po mši sv. 

3. Společné služby boží. (odpol.) 

4. Svěcení stříkačky; o 1 ½ hod. vítání hostů. 

5. Taneční zábava. 

Za pohodlného počasí shromáždilo se mnoho spolků hasičských i hostí a 

slavnosť se vydařila ku spokojenosti všech. 

1830./5.99.  Poznačeného dne strhla se veliká bouře na vesnicí a v okolí. Učinila veliké škody 

tím, že luka zaplavila a prsť z polí odnesla. Trvala od 6. hod. odpolední, až do 

10. hod. v noci. Ve vesnici ku 9 ½ hod. uhodilo do stromu blíže k c. k. pošty p. 

Pecky. Též do několika telegraf. tyčí u silnice. Neštěstí se nestalo žádné. 

Vidi 7. července 1899, F. Martínek 

187./7.99.  Dne 7. července visitoval zdejší školu Velectěný Pán, pan Fr. Martínek, c. k. 

okresní školdozorce. – Výnosem c. k. okres. školní rady, ze dne 27. července b. 

r. č. 1164, oznámeno spr. školy, že působení zdejšího učitelstva shledáno celkem 

uspokojivým.  

1821./799.  Dne 21. b. m.71 započaty žně žitné. Počasí bylo celkem příznivé a žně brzy 

ukončeny a úroda svezena domů. 

1830./7.99.  Dne 30. července skončen školní rok službami božími. Před rozdáním škol. 

zpráv, bylo třídními učiteli dítkám na srdce vloženo, čeho jest jim pro prázdniny 

potřebno. Na konci školního roku bylo v I. tř. 48, ve II. tř. 56, ve III. tř. 78 dítek; 

úhrnem 182 žáků. 

Karel Florian, spr. školy 

 

Školní rok 1899-1900. 

 

188./8.99.  Oheň vznikl způsobem nevyzpytatelným (nevysvětlitelným) v Oslavičce v úterý 

dne 8./8. b. r. odpoledne. – Shořely 4 domky úplně i s nářadím a skrovnou sklízní 

chudiny. Pohořelým zbyl jen holý život. O omezení požáru, jež ohrožoval celou 

vesničku obývanou samou chudobou, mají zásluho mimo lidu dosti četného, 

hasičstvo z Hodova, Rohů, Rudíkova a Vel. Oslavice, kteří usilovně pracovali 

až do pozdní noci a jejichž přičinění – zde opravdu po zvláštní ochraně Boží – 

mají ostatní obyvatelé Oslavičky děkovati, že všecko nelehlo popelem. Dle slov 

Krista Pána: „Co jste učinili jednomu z bratří svých nejmenších, mně jste 

učinili“, zařízeny sbírky ve prospěch pohořelých.  

1818./8.99.  Narozeniny J. V. nejjasnějšího zeměpána našeho Fr. Josefa I., oslaveny byly 

v naší obci následovně: Vlp. Jakub Pavelka, kaplan a katecheta sloužil téhož dne 

slavnou mši svatou. Přítomni byli spr. školy s dostatečným počtem žactva školy 

zdejší. Dále přítomni mše svaté byli pak četníci zdejšího c. k. čet. velitelstva, 

hasiči zdejšího sboru hasičského a četní věřící, jak ze zdejší obce, tak i 

z ostatních přifařených. Po slavné mši svaté hrál ctěný pan spr. školy z Náramče 

„Národ. hymnu“, kterou věřící stojíce vyzpívali. Z kazatelny dne 15./8. vybídnuti 

byli rodičové i dítky, by se dne 18. t. m. v hojném počtu služeb božích zúčastnili! 

Oslava letoší72 tím větší a srdečnější byla, ony narozeniny letoší jsou jednak prvé 

po 50tiletém jubileu vladařském, jednak prvé po přetěžké ráně, jež vloni 

zasazena byla srdci vznešeného panovníka J. V. Cís. a krále hrozným zločinem 

ženevským. „Bůh dej, by další léta, jichž mu přeje každý věrný poddaný co 

 
71 běžícího měsíce;  
72 tento rok/letošní; 



nejvíce, - nebyla již zkalena žádnou ranou osudu a ozářena byla jasem blažené 

spokojenosti“!  

189./9.99.  Rekviem za J. V. nejjasnější Cís. Paní konáno ve zdejším chrámu Páně dne 9. 

srpna v 7. hod. Dstp. rada a farář sloužil smuteční mši slavnou, které přítomni 

byli: Spr. školy učitel a žáci v důst. počtu. Mimo ně i dosti věřících, ze zdejší 

obce i z přifařených osad. „Bůh Jí dej lehké odpočinutí“! 

18
16.

9.
99.  Školní rok 1899.-1900. započat dne 16. září v sobotu slavnými službami božími. 

Slavné služby boží sloužil Důstojp. P. Fr. Seifert, konsis. rada a farář zde. – Počet 

dítek školních školu navštěvujících bylo:  

V I. tř. 32 chlapců, 32 dítek 

V II. tř. 28 chlapců, 23 dívek  Úhrn: 101 hochů, 98 děvčat = 199 dítek 

V III tř. 41 chlapců, 43 dívek 

18
4.

10.
99.  Jmeniny J. V. nejjasnějšího císaře a krále Františka Josefa I., oslaveny na zdejší 

škole následovně: 

O 8. hod sloužena mše svatá Důstojp. radou a po ní zapěna v kostele dítkami i 

věřícími 1. a 3. sloha Národ. hymny. Po mši svaté pomodlil se Důstojp. rada a 

přítomní v kostele 3 „Otč. a zdr.“73, by Bůh ráčil J. V. ještě dlouho ve zdraví nám 

zachovati. 

Pak dítky zdejší školy a z Horních Heřmanic p. učitelem Alb. Mikundou 

odebraly se do III. tř. kde pokračováno ve slavnosti. Spr. školy měl promluvu 

k dítkám s tímto postupem: 

I. 

Řeč. 

1. Úvod: Těšení se dítek na den narozenin (jmenin), by mohly svým milým 

rodičům, příbuzným ani i milému panu učiteli přání říkati a takto svou úctu, 

lásku a vděčnosť projeviti. – Označení nejvznešenější osoby, které jmeniny se 

slaví. Příklad v lásce včel ku své královně. Příčiny, kterými jsme vázáni ctíti, 

vážiti si J. V. Cís. Pánu. 

Jsou: a) Sv. náboženství b) úctu a lásku c) vznešené a krásné vlastnosti zdobící 

šlechetnou duši J. V. Cís. Pána. 

2. Úvaha s vznešené stojící se jako překrásné kvítko zbožnosti. O J. V. řečeno, 

že jest pln důvěry v Boha, v pravdě král apoštol., chlouba církve katol., - věrný 

syn její. Dotekl se spr. školy knížat z rodu Habsburského, věrných vždy katol. 

apoštol. stolice. O hraběti Rud. Habsburském a o cís. Ferdinandu Dobrotivém a 

jeho známých srdečných slovech: „Buď hodným a Bůh Tě neopustí“! 

3. Příklady, kdy J. V. Cís. Pán na venek nejvíce pokoru srdce a zbožnosť 

projevuje: 

a) Při starobylém umývání nohou. 

b) Chodění na mši sv. v nedělí a ve svátek. 

c) Zmíněno v přednášecím oltáři z dob cís. Rud. II.  pocházejícího. 

(Obraz: Večeře Páně. Cesta do Jeruz.) 

d) Velký pátek, líbání ran ukřižovaného spasitele. 

e) Boží tělo. Slavnosť a účastenství. 

f.) Klanění se veleb. svátosti, potká-li J. V. Císař Pán kněze 

k nemocnému. 

4. Příčiny, pro které ctnosť srdce J. V. Cís. Pána vylíčena za vzor: 

a) By dítky vždy po celý život v těch šlépějích kráčely. 

b) By tím větší láskou k Němu a celému domu Cís. Pána přilnuly. 
 

73 Otčenáš a Zdrávas; 



5. Vyzvání dítek, k následování tak překrásného příkladu; by se takto staly 

hodnými a věrnými poddanými J. Cís. Pána!  

Provolání 3násobné slávy! 

II. 

Žák Fr. Jaša, ze III. tř. přednesl báseň: „Jsem Čech“. 

III. 

Žáci zapěli celou píseň: „Moravan jsem“. 

IV. 

Zapěna 1. a 3. sloha národ. hymny. 

18
11.

10.
99.  Dne 11. října b. r. vedeny dítky školní ze II. a III. tř. ku sv. zpov. a sv. přijímání. 

Dne 11. října b. r. odpoledne vykonaly sv. zpověď a dne 12. října ve čtvrtek 

dopoledne přijaly nejsvětější tělo Páně. 

Vidi 3/11 1899 F. Martínek, okres. školdozorce 

18
3.

11.
99.  Dne 3. listopadu b. r. odpoledne visitoval zdejší školu Velectěný Pán, pan 

František Martínek, c. k. okresní školdozorce Velko-Mez. a Třebíčský. 

Z Rudíkova odebral se za týmž účelem k Budišovu, okres Třebíčského. Zaslaná 

zpráva od c. k. okres. škol. rady a visitaci, zněla uspokojivě 

18
18.

11.
99.  Dne 18. m. listopadu sloužil na požádání zdejší správy školy Veledůstojný Pán, 

pan P. František Seifert, farář a konsistor. rada mši svatou za † cís. Pání. Žáci a 

učitelstvo zdejší školy obcovali této mši svaté a pomodlili se pak se svými učiteli 

a Veledůstp. farářem za šlechetnou duši Její! 

18
22.

11.
99.  Ze dne 21. na 22. řečeného měsíce napadlo do rána trochu sněhu a při tom dosti 

mrzlo; i led – radost dítek, byl na rybníce. Dne 22. padal ještě sníh dopoledne; 

odpoledne k večeru roztál a méně na noc mrzlo! 

Dne 24. přestalo úplně mrznouti a bylo blativo, až skoro do konce měsíce 

listopadu. – Na počátku prosince napadl sníh a notně mrzlo!   

18
28.

11.
99.  Dne řečeného očkoval p. lékař z Budišova dítky školy zdejší narozené v letech: 

1890. a 1891. Celkem asi 47, a z nich se neujaly jen 3 dítkám. 

18
11.

12.
99.  Dne 11./12. napadlo do rána mnoho sněhu; v následujících dnech byla krutá zima. 

Teploměr ukazoval 12o-17o R. na nádraží 22o! a dítkám škol. obzvláště a I. tř. 

nebylo možno až do svátku školu pro nastálé zaváté cesty školu navštěvovati. 

Krutá zima a velmi mnoho sněhu potrvalo nadále. Po 2 dny nejela pošta z Vel. 

Meziříčí do Třebíče, pro hořeřečené vánice a velmi neschůdné cesty! 

193/3.00  Jan Cínek, český konces. živnostník. Řečeného dne ukazoval ve zdejší škole: 

1. Hroznýže královského. (Boa constrictor) 

2. Krajtu tygrovitou (Python Tigris) 4 m dlouhý, 40 kg 

3. Želva africká, 13 kg těžká 

19
5.

4.
00.  Dne 29. března ve čtvrtek ráno počalo sněžiti a sníh padal ve dne a v noci až do 

5. dubna b. r. Při tom velmi mrzlo a povstaly ohromné závěje! Vlak jednou ani 

nejel a pošta po 3 dny byla přerušena. Dítky školní nemohly do školy; nejen 

z přiškol. obcí, ale i z Rudíkova z I. tř.! Dne 6. dubna až do 8. byla veliká obleva 

a mnoho vody; pro tuto příčinu malé dítky opět do školy se nedostavily. Svátky 

velikonoční byly částečně deštivé a větrné s malými odchylkami pěkného 

počasí. V neděli a pondělí bylo ale pěkně! V I. tř. ze 63 dítek, bývala ve škole 

17-21 dítek; ve II. ze 51 dítek bylo 19. – 25; ve III. tř. z 95 bývalo jich 32-38! 

 



19
4.

7.
00.  Řečeného dne před svátkem sv. Cyrila v Meth. panovala zde a v okolí veliká 

bouře v 6 ½ hod – 8. večer. Bouře učinila velikých škod na polích, lukách a 

cestách. Poště bylo objížděti, an nemohla pro porouchání mostu za ves. 

Pocoucovem, – přímo do Třebíče jeti! Rolníku v Přeckově, sebrala voda celou 

seč na louce; asi 100 q sena! Pole, cesty vymleny a velmi poškozeny. V měsíci 

červenci panovalo velmi veliké vedro; ve stínu ukazoval teploměr až 24 - 25o R.: 

na slunci až 37 R! 

1927./7.00.  Poznačeného dne započaly v Rudíkově – žně. Žito bylo slabé, řídké, travnaté 

avšak jař, brambory velmi krásné! Dne 1. 2. srpna byly žitné žně v největším 

proudě kolem Rudikova a počasí panovalo dosti obstojné. Těkoliv74 žito bylo 

velmi slabé, mělo velmi pěkný klas a rolníci se těší, že bude sypati více a jař, že 

jim vše nahradí. –  

1931/7.00  Dne 31. července ukončen škol. rok na zdejší škole následovně: 

V 7. hod. ráno sloužil Vlp. P. Patr Jakub Pavelka, katecheta slavnou mši sv. Pan 

Fr. Dopita, alumnus75 a rodák zdejší mu posluhoval. Obecenstvo se též 

súčastnilo této mše sv.- Pak zavedeny dítky zdejší školy a Heřmanské do III. tř. 

a započata slavnost školní, as takto: 

1. Řeč spr. školy: 

Spr. školy zodpovídal 2 příčiny opětného se sejití v posvátné budově školní a to: 

a) Ukončení škol. roku, doby dlouhé, práce obtížné, b) Velmi důležitá příčina, 

že J. V. cís. a Král Fr. Jos. I, slaví 18./8. své 70leté narozeniny! Spr. školy 

upozornil že dítky jistě: 

1. Pánu Bohu poděkovaly, že je živil a zachoval 

2. Z povinnosti a vděčnosti, že se za rodiče, učitele a dobrodince všichni 

Pánu Bohu – pomodlili! Poukázal na Důležitost tohoto dne: 

Jako starostlivý otec se stará o dítky svědomitě, stále neunavně a věrně, tím více 

J. V. Císař Pán o své děti = poddané. 

Láskou, věrností a oddaností do vůle Boží, že stará se pečuje J. V. Císař Pán po 

dlouhá léta od 18 let 3 ½ měs. v své poddané, by jim všeho dobrého poskytl, by 

zbožně a spokojeně zde a blaženě na věčnosti – žili! 

Zmínil se v Jeho lásce k dítkám: Vyškov 1880. a sv. Hostýn roku 1897.  

Vybídnul dítky by: 1. modlitbou za J. V. Cís. Pána a celý dům Jeho, 2. pilným 

učením a svědomitým plněním svých povinností škol. = Cís. P. tvůrcem našich 

škol! nejlépe se odměnili J. V. C. Pánu, za všechnu péči. Dále v modlitbách by 

prosili Pána Všech Pánů, by: žehnal vládci předobrotivému a zachoval Ho do let 

nejdelších! 

Nemohouce radosť, věrnosť, lásku a oddanost k J. V. Cís. Pánu a stupňů 

vznešeného trůnu projeviti, učinili to ve třídě před ověnčeným obrazem J. V. Cís. 

Pána, následovně: 

Dítky školní povstaly a říkaly za spr. školy před obr. J. V. Cís. Pána: 

Slibujeme, že jakožto dítky nejmladší větvičky na kvetoucím stromě národa 

českosl. chceme zůstati věrnými a oddanými syny a dcerami milené své veleříše! 

Zbožností, pilností a poslušností, chceme se státi hodnými oblažující lásky a 

starostlivé péče Vašeho Vel. Dle hřivny Bohem nám dané, jako věrni a oddani 

chceme ku blahu a zdaru říše sloužiti! 

Každodenně chceme Králi všech králů vysýlati dětinné prosby své by našeho 

nejmilostivějšího Císaře a Krále ještě dlouho s božím požehnáním doprovázeti 

 
74 jakkoliv; 
75 alumnát – chovanec, student či seminarista internátní školy;  



a zachovati ráčil! Pak následoval a píseň: „Jsem Moravan“, dekl. Vlastenec a 

Vnuk a děd a opět píseň: „Slováček“ a Národ. hymna 1. a 4. sloha. Slávou 

trojnásob. J. V. Cís. Pánu, ukončena slavnost školní. 

Pak žákům ve třídách rozdány školní zprávy a ukončen školní rok! 

 

Počet dítek, na konci škol. roku: 

I. třída měla   31 hochů, a  31 dívek  = 62 dítek 

II. třída měla   28 hochů, a  23 dívek  = 51 dítek 

III. třída měla   41 hochů, a  37 dívek  = 78 dítek 

Úhrnem  100  91  = 191 

 

Postup: 

I. tř.  na  2. odd.  17 chl.; 22 dívek =  39 dítek (všichni) 

II. tř.  na  1. odd.  14 ch. nov.;  9 nových =  28 dítek 

    1 ch. st; 4 st.  

  2 odd.   11 chl. nov;  8 nových =  19  47 dítek 

 

III. tř.  na  1 odděl  16 nových;  11 nových =  35 dítek 

  3 st.  5 st.  

na  2. odděl.  16 nových; 7 nových =  54 89 dítek 

  14 str;  17 st.  

 

 



 

19
4.

7.
00.  Dne 4/8. konala se volba obec, výboru a zvoleni do výboru: 

III. sbor:  Pp: Matěj Kučera, lesní v Osl.  22 hlasy 

Pp.: Jos. Sedláček, rol. z Rud.  22 hlasy  Náhrad.: 

Vlp. P. Jak. Pavelka, kaplan z Rud.  14 hlasů Jan Večeřa, 9 hl. 

a Karel Florian, spr. školy   23 hlasů Jos. Mykyska z Bat. 7 hl. 

 

II. sbor:  Pp.: Jan Dobrovolný, rol. Rud.  9 hl. 

Pp: Jan Nováček, rol. Rud.   9 hl   Náhrad: 

Pp: Fr. Pažourek, rol. Rud.   7 hl.   Jan Jaša 7 hl. 

Pp: Fr. Kotačka, rol. Rud.   7 hl.   Jos. Jaša 6 hl. 

 

I. sbor: Vldp: P. Fr. Seifert, konsist. r. z Rud.  6 hl. 

Pp: Jos. Komínek, rol. R.    7 hl. Náhrad: 

Pp: Fr. Jaša, rol. R.     5 hl. Jos. Mykyska, B. 3hl. 

Pp: Jan Horký, rol z Bat.    3 hl losem! Ant. Jura, Osl. 3 hl. 

 

Dne 13/8. volba starosty a radních: 

Za starostu: Pan Jan Nováček, rol.  11 hlasy 

I. radního: Jos. Sedláček, rol.  9 hlasů 

II. radního: Jan Dobrovolný,   6 hlasů 

 

19
25

8.
00.  Dne 25. srpna 1900 dala m. škol. rada 2 nová okna do bytu spr. školy poříditi. 

1900-1901  Dne 17. září započal na zdejší škole nový škol. rok slavnými službami Božími. 

Po službách božích, byla konference sboru učitelského: 

Počet dítek na počátku škol. roku:  

I. třída   měla hochů: 34; dívek 33 úhrnem 67 dítek. 

II. třída  měla hochů: 27; dívek 21 úhrnem 48 dítek. 

III. třída  měla hochů: 46;  dívek 40 úhrnem 86 dítek. 

 Úhrnem        107 hochů;        94 dívek             201 dítek. 

 

19
4.

10.
00.  Dne 4. října oslaven na zdejší škole svátek J. V. Císaře Pána následovně: O 7 ½ 

hod. ve čtvrtek shromáždily se dítky školní ve třídách, odkud pak byly vedeny 

do chrámu Páně na slavnou mši svatou. Mši svaté obcovali i dosti četní věřící 

z přifařených osad. Po mši svaté vrátily se dítky do školy do III. tř., kde k nim 

měl spr. školy řeč tohoto asi obsahu: 

Spr. školy pravil, že v životě lidském střídají se dnové bouře se dny klidnými, 

jako na hladině mořské vlna vlnu stíhá – brzo větérek s vlnkami si pohrává! 

Střídají se dnové radosti – se dny smutku; dny všední se dny svátečnými. Tane 

mi na mysli, obraz rodiny, ve které hlava rodiny (otec), svůj svátek slaví. Dítky 

přicházejí s kyticemi a věnci přát! Ve velké rodině = říši, podobně se děje! I my 

jsme se shromáždili, bychme svou oddanosť, lásku a věrnosť svému společnému 

Otci na jevo dali v den Jeho jubilejních Jmenin! Přinesli jsme kytici z růží a lijijí 

– dět. srdéček; věnec z lipy česksl. = srdcí dětsk. = naděje vlasti na oltář. Láska 

lásku rodí, jež trn lásky v mohut. plamen rozněnuje. Předrahý Otče! Klademe Ti 

své srdce = síly = sebe, v obět neposkvrněnou a slibujeme Ti, jako vždy: Lásku, 

věrnosť a oddanosť! 

1. Hle! Dne mill. lidí podd. věr. dítek Tvých rozl. jazyky různými nářečími, 

v různých koutech milené Veleříše volají tisíceré: „Sláva“! svému vznešenému 



Mocnáři. Dne mill. podd. srdcí nadš. vysílají modlitby své k nebes Otci za svého 

mileného Zeměpána! I my pročež přidružme se k nim a jako z jedné duše 

provolejme Jemu i my snimi společně 3krát hřímavé „Sláva!!! 

2. Pak přednesla žákyně ze III. tř. báseň: Naše říše. 

3. Dále přednesl žák ze II. tř. báseň: Vlastenec. 

4. Zazpívána 1. a 4. sloha Národ. hymny! 

19
4.

11.
00.  Dne 3. listopadu večer padl první sníh; dne následujícího v neděli zůstal až do 

večera ležeti a pak v pondělí roztal. Od Mez. k Rudikovu, bylo více sněhu; za 

Rudikovem k Třebíči méně. Kolem Budišova a Trnavy, - žádný! 

1919./1.01  Dne 19. ledna, o půl 6 hodině večer, povolal Pán Bůh k věčnému odpočinku 

věrného sluhu svého Dstp. P. Františka Seiferta, jubilov. kněze, radu biskup. 

Konsistoře a faráře v Rudíkově, čestného občana veškerých obcí farnosti 

rudíkovské atd. Týž dosáhnul věku 81 roku a pracoval co kněz na vinici Páně po 

dobu 54 let, z nichž 44 let působil na jednom místě - v Rudíkově.  

Místo k časnému odpočinku, zvolil si mezi věrnými farníky na hřbitově 

rudíkovském, kde byl též dne 22. ledna v úterý pohřben. Veliká účasť byla 

důkazem, že požíval zesnulý veliké úcty a vážnosti mezi farníky svými. 

Odpočívej v pokoji, po pozemském po boji! 

194./5.01.  Dne 4. května odbývala se s dětmi školy rudíkovské a heřmanské zkouška 

z náboženství. Téhož dne přistěhoval se na faru zdejší nový pan farář Dstp. 

Emanuel Sedlák z Roketnice. Pan farář byl uvítán od farníků, as takto: 

Dne 4. v 4 ½ hod. ráno vystřeleno několik ran z hmoždířů. O 7 ½ hod. 

shromáždily se dítky školní (mezi nimi as 50 družiček) do školy a odtud šly 

s učiteli svými a p. předsedou Fr. Buršíkem a členem m. škol. r. a lesníkem p. 

Matěj. Kučerou k bráně, čekali p. faráře. Banderisté76 jeli vstříc a hasiči čekali 

p. faráře u kříže. U brány jménem učitelstva uvítal p. faráře spr. školy, klade 

důraz na to, by společně s p. farářem ve svornosti a lásce křesťanské žili a mládež 

svěřenou vychovávali, by z nich zde spokojeni a užiteční členové společnosti 

lidské se stali a na onom světe – blažení byli! Jménem obce byl přivítán od p. 

starosty zde. Jedna žákyně ze III. tř. přivítala ho jménem dítek školních a podala 

mu krásnou kytici. Pan farář byl dojat a – překvapen! Děkoval spr. školy a řeč 

se mu velmi líbila; vyznal to i v kostele an pravil: „Drazí farníci jen kněze a 

učitele si važte a je poslouchejte a buďte jisti, že Vám i dítkám se dobře povede“! 

Chci ve svornosti a lásce křesťanské s Vámi ctp.77 učitelé žíti, cítiti a dle sil 

svých dítky svěřené vychovávati! Děkuji Vám p. řídící za krásnou uvítací ze 

srdce plynoucí řeč! Po té slavná mše sv. Bože chválíme Tebe požehnání a 

zkouška. Po odevzdání kostela, odevzdána fara. Budovy ozdobeny prapory 

národními a zemskými. O nápisy postaral se p. učitel Th. Broža a prapory p. 

Pecka, zednický mistr zde. Výlohy za hudbu, prach na střelbu, chvojí atd. kryly 

obce a pan lesní Matěj Kučera. „Bůh žehnej novému pastýři, by s pomocí Pána, 

mohl svůj přetěžký úřad svědomitě a věrně ku spáse svých svěřených, dlouhá 

léta ještě zastávati“! 

Vidi 25/5 1901 

 

 
76 Osoby nesoucí bauderium (viz poznámka 54); 
77 ctihodní páni; 



 
 

19
13.

VI.
01.  Dne 13. června ve čtvrtek podniknul výlet s dítkami školy zdejší do Brna. Ráno 

o 4 ½ hodině, sešly se dítky počtem 35 u školy. Odtud vedeny učiteli a pp. Jos. 

Sedláčkem, rolníkem a t. č. radním a místopředsedou m. škol. rady a Fr. Jurou, 

hostinským zde a p. J. Jašem z Vlčatína na nádraží, odkud jely za ½ cenu do 

Brna. – V Budišově připojily se dítky ze školy tamnější s pp. učiteli k nim a jeli 

společně dále.  

V Brně prohlédly si: 

Veliké náměstí se sochou Marianskou, Zelný trh s ozdobenou kašnou Parnas, 

biskupský chrám sv. Petra na návrší Petrově, chrám sv. Jakuba, evang. 

modlitebnu, radnici se smokem78 a kolem79, pamětný Špilberk, pak sady 

Františkov se sloupem a krásný sad Lužánky od cís. Jos. II. obecenstvu darovaný 

a konečně musea Frant. a průmyslové. Skoro vše, hlavně co jest ve čl. 79 

obsaženo – uviděly. 

 
78 drakem; 
79 tzv. brněnské kolo;  



Oběd a občerstvení za mírný plat z ochoty ponechal dítkám hostinský p. Jan 

Radkovský, bývalý hostinský, starosta a člen m. škol. rady v Rudíkově. O 6. 

hodině odpoledne odjely s vlakem zpět do Rudíkova. Zajisté nezapomenou dítky 

tyto, na tento krásný a poučný výlet ve svém životě nikdy! Byl to v Rudíkově 

první výlet a vydařil se velmi krásně.  

 

 
 

1901.  Rok 1901 byl u nás velmi suchý. – Nepršelo od počátku května, až v červenci 

asi dne 24. a 26. Konečně přišly vydatné deště dne 28 a 30. – Žita schla a jař, 

čočoviny a jiné též. Otava k velikému nedostatku ve všem se uskutečnila. Žně 

započaly asi v ½ m. července a ku konci řečeného měsíce, byla žita již doma.  

 

Dne 25. května visitoval školu zdejší Vlctp. c. k. okr. škol. inspektor Fr. 

Martínek a výnosem c. k. okr. škol. rady ve Vel. Mez. ze dne 13. června č. 836 

oznámeno spr. školy, že visitace ta s uspokojením na vědomí vzata byla. 



Školní rok ukončen dne 31. července slavnými službami Božími a Bože 

chválíme Tebe“. – Nár. rakouská hymna zpív. Dítek školu navštěvujících na 

konci školního roku bylo: 

V I. tř.   35 chlapců;  34 děvčat  = 69 

V II. tř.  28 chlapců;  22 děvčat  = 50  úhrnem 193 

V III. tř.  40 chlapců;  34 děvčat  = 74  

19
23.

8.
01.  Místní školní rada dala dokončiti opravu střechy a komínů na zdejší škole, 

nákladem asi 90K. Opravu provedl mistr pokrývačský p. Zalaba, z Třebíče. 

19
3.

9.
01.  Místní školní rada dala na žádost spr. školy zasaditi 3 nová okna do III. třídy 

zdejší školy, na účet místní školní rady. Oprava provedena v prázdninách.  

Školní rok započat na zdejší škole dne 16. září, vzíváním Ducha sv. a slavnými 

službami božími a poučením ve třídě, jak jest se jim opět chovati po celý školní 

rok.  

Počet dítek ve škol. roce 1901-2. na počátku škol. roku. 

a) povinných: 118 hochů + 97 dívek = 215 dítek 

b) navštěvujících: I. třída:  35 hochů,  25 dívek = 60 dítek. 

      II. třída:  34 hochů,  35 dívek = 69 dítek.  207 

      III. třída:  42 hochů,  36 dívek = 78 dívek 

       111 + 96 

Tři dítky navštěvují školu střední, pět pak jest na jiné škole obecné v okresu Vel. 

Mez. a Třebíčském. 

19
28.

9.
01.  Správa školy požádala místní školní radu o novou pumpu (čerpadlo), jelikož 

dřívější byla úplně sešlá. Vlctp. Matěj Kučera, knížecí lesní a člen m. škol. rady 

s velikou uchotou daroval dřevo a 2 silná prkna na řečené čerpadlo.  

Pan Kubiš Jan, kolář č. 24 z Vlčatína, provedl práci tuto na účet místní školní 

rady zde. Dne řečeného 28./9. práci tuto dokončil. 

194./10.01  Dítky škol. se svými učiteli sešli se do školy a odtud do kostela se odebrali. Dítky 

školy z Hor. Heřmanic, dostavily se též. Škola s 2 prapory byla ozdobena. Po 

mši sv., kterou ráčil Dstp. P. Eman. Sedlák, farář zdejší sloužiti, sešly se všechny 

dítky do III. tř. a spr. školy před ověnčeným obrazem J. V. nejmilostivějšího Cís. 

a Krále našeho měl promluvu k dítkám asi tohoto obsahu: 

I. Úvod: Konání slavností doroka v občanském životě: v obci, v domácnosti. 

Upozornil, že i my dnes konáme památku velké rodiny, do kteréž co: dítky, 

poddaní přináležíme. Tuto česť, že vzdáváme dnes Jeho Vel. cís. a králi Fr. Jos. 

I. který ráčí slaviti svůj vznešený svátek – své Jmeniny. Volal dle písma sv.: To 

den! To den, jež učinil Pán! plesejme a radujme se všichni v něm!  

II. Dítky přináší dar J. Vel. Cís. Pánu: Chudé dítky bez zlata, stříbra, drahokamů, 

perel nesou: a) kytici z růží a lilií = nevypnutých srdéček dětských b) věnec 

z lipy slovanské – srdcí dítek, naděje to vlasti a národa na oltář. Kladou Jemu: 

lásku – své síly = srdce = sebe samy a slibují: věrnosť lásku a oddanosť! 

Modlitbou 3 otč. a zdrávas v kostele, pomodlily jsme se co hodné dítky za svého 

přelaskavého otce. 

III: Dítky, přejí J. Vel. Císaři Pánu: By Bůh popřál Jemu tichý a klidný dlouhý 

život, by popřál Mu milostí v hojnosti nejvyšší = by veškerou péči starost o své 

podřízené trpělivě a moudře ku blahu poddaných, dlouhá léta nésti a říditi ráčil.  

IV. Slib: Že zbožností, vzor. Chováním, potřebností, chceme se státi hodnými a 

věrnými Jeho Poddanými! Trojhvězdí naše: láska, věrnosť a oddanosť naše, 

nepřestaneme cítiti k Tobě zde, - nýbrž až v hrobě! 



Ku konci přidružily se dítky v duchu k mil. poddaným a jako z jedné duše 

provolaly J. V. Cís. a Králi 3kráte: „Sláva“! 

V. Píseň dvouhlasná: Moravan, deklamace: Vnuk a děd a na konec 1. a 4. sloha 

Národní hymny zapěna. 

Tím slavnosť skončena! 

19
16.

11.
01.  Dne 16. listopadu v sobotu padal odpoledne sníh. Na neděli do rána zmrzlo a 

sníh zůstal ležeti. Ale dne 18. povolilo a sníh se roztál. 

19
19.

11.
01.  Rekviem za J. V. nejjasnější Cís. Paní konáno ve zdejším chrámu Páně dne 19. 

listop. v 8. hod. Dstp. farář ráčil sloužiti smuteční služby Boží, při které přítomny 

dítky školy zdejší a školy z Heřmanic, se svými učiteli a četnými věřícími. Po 

mši sv. pomodlili jsme se za † Cís. Paní a zapěli 2 slohy Národ. hymny. 

„Bůh Jí dej lehké odpočinutí“!  

Viděl dne 5. března 1902 F. Martínek 

195/302.  Dne 5. března ráčil náš milovaný Vlctp. Pán c. k. okr. školdoz. Frant. Martínek, 

visitovati školu naší. Jak z výnosu Sl. c. k. okr. škol. rady, ze dne 24. dubna 02. 

čís, 493. škol., bylo poznati ráčil Vlctp. školdozorce býti spokojen s výsledky 

vyučovacími a uznal je za uspokojivé.  

1916/402.  Dne 16. dubna 02. byly dítky školní ze II. a III. tř. u sv. zpovědi a 17. ve čtvrtek 

u sv. přijímaní. Na to dne 19. v sobotu šly dítky poprvé ku sv. zpovědi a dne 20. 

v neděli poprvé přistoupily ku slavnému sv. přijímání. Dstp. farář ráčil míti 

k nim a lidu (otcům a matkám) velmi pěnou řeč, a po sv. přijímání podělil 

všechny dítky asi v počtu 29, pěknými obrázky, vzpomínkou na I.ní sv. přijímání.  

1923./4.02.  Vavřinec Šimek, umělec z Pardubic, zavítal k nám s loutkami a zahrál kus: 

„Tataři na Moravě“. Velice se líbil dítkám, sboru učitel. a Dstp. faráři. „Dítky se 

pobavily a poučily“! 

 

 
 

Zima roku 1901.-2 byla velmi mírná. Za to však dlouho trvala a mrazy byly ještě v ½ květnu r. 

1902. 



1926./5.02.  Dle výnosu Sl. c. k. okr. škol. rady, ze dne 4. května 02. č. 691 škol. odbývala se 

s dítkami školy zdejší a ze školy z Hor. Heřmanic zkouška z náboženství, dne 

26. května br. 
28/5.02.  Dne řečeného produkoval se ve škole zdejší před oborem učitel. a Dstp. farářem 

p. Josef Kellner, se cvičeným koníkem. Pak předvedl obrázkové představení 

s osvětlením o sv. Jenofevě. – Produkce s koníkem i přestavení o sv. Jenofefě, 

se všem přítomným velmi líbilo a dítky se velmi pobavily! -  

 

Školní rok ukončen dne 30. července. Ráno v 7 ½ hod. ráčil náš Dstp. farář Em. Sedlák sloužiti 

mši svatou. Po mši svaté odebraly se dítky do svých tříd a zde pp. třídní učitelé napomenuly 

dítky o prázdninách k slušnému chování, učení a opakování. Pak propuštěny domů. Ku konci 

škol. roku bylo dítek: 

I. tř.  33 chlapců;  25 dívek  = 58 dítek 

II. tř.  32 chlapců;  33 dívek  = 65 dítek 

III. tř.  33 chlapců;  31 dívek  = 64 dítek 

Součet: 98 chlapců;  89 dívek = 187 dítek 

 

1927./7.02.  Zdejší sbor učitel. vypořádav se zákonem škol. nejen dle litery, ale i dle ducha 

jej oživujícího, vypořádáv se morálně s dětmi škol., vystrojil dne 27. července 

odpol. škol. výlet, slavnost rodinnou, kteráž by ještě více učitel, dítky, rodiče, 

přátelé školy v jeden harmonický celek sbližoval. Výlet pořádán po sv. požeh. 

do lesu Dstp. faráře vydařil se znamenitě! K výletu škol. přispěli: 

Obec. úřad v Rudíkově 10 K, Obec. úřad ve Vlčatíně 10 K, obec. úřad 

v Přeckově 5 a m. škol. rada zde 10 K, obec. úřad v Hroznat. 7 K, obec Oslavička 

6 K, Vlctp. Matěj Kučera, kníž. lesní 5 K a ½ Hl.80 piva, ctp. Fr. Pecka, stavitel 

5 K, obchodník Braun 2 K, c. a k. čet. sbor zde 4 K, Kníž. přír. Fila 2 K, hajný 

Kolář 1 K, Dstp. farář ¼ Hl. piva a slečna z fary pečivo. Žákyně jménem dítek a 

spr. školy jménem školy, ku konci všem poděkovali a též jak přiložený list 

dotvrzuje – i listech výlet uveřejněn. O 8. hod. u školy zapěna 1. a 4. sloha Národ. 

hymny a J. V. Cís. a Králi Frant. Jos. I. provoláno 3kráte hlučné: „Sláva“! 

 

    
 

80 hektolitr; 



1902.  Obec. úřad v Rudíkově, uváživ neocenitelné zásluhy, jichž si získali níže 

poznačení P.T. pp.: v okres, obec, v chrám Páně a školu, jmenoval je 

jednomyslně svými čest. členy, ve své obci. Jsou to P. P. pp: Velect. a Veleváž. 

Pán, p. František Frey, c. k. okr. hejtman a předseda c. k. škol. rady; Dstp. 

Emanuel Sedlák zasloužilý farář zde, Vlctp. Matěj Kučera, velehorlivý kníž. 

lesní a Karel Florian, řídící učitel zdejší. Všem jmenovaným napřed Vlctp. c. k. 

okr. hejtman, pak ostatní obec. Výbor odevzdal příležitostně pěkně provedené 

diplomy, - výron lásky a vážnosti. 

„Svorná vůle, svorný duch; činí divy, jako Bůh!“ 

193/802.  Místní škol. rada zde, usnesla se, by v hlavních prázdninách zdejší všechny třídy 

a chodby důkladně byly vyčištěny. Z té příčiny všude veškeré zdi i stropy byly 

oškrabány – omítnuty – ventilace opraveny – a pak vše důkladně obíleno a 

myčky umyto. Pan Frant. Pecka, zdejší stavitel učinil to pro školu zdejší za mírný 

obnos 136 K; - vše ale pod svým dozorem řádně provedl, ku spokojenosti celé 

m. škol. rady zdejší. Místní škol. rada dala třídy a síně vymalovati p. Příhodovi, 

malíři ve Vel. Meziříčí. 

1918./8.02.  V den narozenin J. Vel. Cís. a Krále Františka Josefa I., sloužil Dstp. P. Karel 

Vystrčil, profesor na české realce ve Vel. Mez. ve zdejším chrámu Páně slavnou 

mši svatou. Lid, učitelé, ano i dítky školní, obcovali jí. Po mši svaté zapěna 

v kostele 1. a 4. sloha Nár. hymny.  

1902-3.  Na škole obec. v Rudík. bylo počtem dítek školu navštěvujících: 

I. tř.  36 hochů;  26 dívek  = 62 dítky 

II. tř.  35 hochů;  35 dívek  = 70 dítek 

III. tř.  35 hochů;  26 dívek  = 61 dítek 

106 hochů;  87   = 193 dítek 

194./10.02.  K 8. hodině ráčil zdejší Dstp. farář Em. Sedlák, sloužiti slavnou mši svatou, 

kteréž obcovali: zdejší sbor. učitel. s p. spr. školy z Heřmanic, dítky obou škol. 

c. a k. četnictva, věřící a zdejší sbor hasičský. Po mši svaté a po modlitbě a sv. 

požehnání odebraly se dítky škol. obou škol se svými učiteli jakož i p. stavitel 

Pecka do vyzdobené III. tř., kde měl spr. školy k dítkám proslov. 

Seznámil je s nejhlav. povinnostmi, kterými jsme zavázáni nejen k Jeho 

Veličenstvu Cís. Pánu, ale i celému vznešenému rodu Habsbursk. 

Upozorniv je, že sám Bůh nám Ho ve své prozřetelnosti dáti ráčil, bychme Jemu 

celým srdcem oddáni byli, Jemu úctu lásku, věrnosť, poslušnost všude a vždy 

projevovali – a pak se staneme věrnými a oddanými J. V. Cís. a Krále a povede 

se nám všem dobře nejen zde, ale i na onom světě! Po promluvě následovala 

2hlasná píseň a deklamace. Zapěním 1. a 4. slohy národ. hymny a provoláním 

„Slávy“ J. V. Cís. a Králi, ukončena slavnost tato. Škola ozdobena prapory a to 

v barvách rak. a národ. 

1902-3  Dne 26. listop. 02 poctil zdejší školu návštěvou náš milovaný Pán, pan c. k. okr. 

školdozorce František Martínek, by školu naši vysitoval. Jak z výnosu C. k. okr. 

škol. r. ze dne 29. ledna 03. čís. 2021 vysvítá, byl Vlctp. c. k. okr. školdoz. 

působením zdejšího učitelstva spokojen.  

„Bůh siliž a zachovej ho ještě dlouho, při síle duševní i tělesné“! 

19
7.

4.
03.  Dne 28. března přijeli do farnosti zdejší s odpoled. vlakem o 3 ¼ hod. Dstpp: 

missionáři z Červenky a to: Veledůstoj. VV z gongregace Nejsvětějšího 

Vykupitele z Červenky P. rektor Jos. Tomášek a P. Fr. Ševčík. –  

 

Školní dítky přistoupily ze II. a III. tř. ke sv. zpovědi a sv. přijímání se sborem učitel. Veškerých 

věřících přistoupilo ke stolu Páně – daleko přes 1800 duší. Pozdrželi se zde až do 7. dubna a 



v 1 ¼ hod. odpolední odjeli opět za svým povoláním. Za duševní pokrm poskytnutý dětem 

školním, poděkoval Jim spr. škole na faře zde. „Duševní hody Jimi uchystané, buďtež celé 

farnosti ku hojnému dušev. požehnání“! 

 

19
14.−19.

4.
03.  Velice nepohodlné počasí udeřilo dnem 14. dubna a ukončilo dnem 19. dubna t. 

j. v nedělí. Zima, sněhové vánice, mrazy, vítr ohromný - se střídali! Vlak 

přijíždějící v 3 ½ hod. odpol. přijel v 6 ½ hod. ze „Studence“ v sobotu dne 18. 

dubna. – Noviny přinesly zprávy, že telgr. tyče zlomeny, telegr. zastaveno – 

doprava ztížena a j. v.! Dne 19. dubna bylo posledně šeredně a 20. v pondělí, 

započato pěkně. – 

 

Žně započaly v Rudíkově dne 20. července ale jen na 1 poli. Pohoda byla velmi pěkná po čas 

žní žitných. Úroda velmi dobrá – vůbec! 

 

Na konci škol. roku bylo dítek navštěvujících: 

1. Rudíkov:  46 hochů,  + 33 dívek  = 79 

2. Přeckov:  13 hochů,  + 11 dívek  = 24 

3. Hroznatín:  13 hochů,  + 13 dívek  = 26 

4. Vlčatín:  22 hochů,  + 15 dívky  = 37 

5. Oslavička:  10 hochů,  + 10 dívek  = 20 

Úhrn:  104   + 82   = 186 dítek 

 

Školní rok 1903-4 ukončen dne 31.července sl. službami Božími a rozdáním škol. zpráv. a 

přiměřeným ponaučením.  

Karel Florián, spr. školy 

 

Školní rok 1903-4. 

 

Týž započal dne 16. září sl. vzýváním Ducha Sv. a mší svatou a přměřeným ponaučením, pro 

škol. rok ve třídách tř. učiteli.  

Na počátku škol. roku počet dítek navštěvujících: 

I. tř.  34 hochů;  24 dívek  = 58 dítky 

II. tř.  36 hochů;  27 dívek  = 63 dítky 

III. tř.  40 hochů;  41 dívek  = 81 dítky 

110  +  92   = 202 

194./10.03.  Jmeniny Jeho Vel. Císaře Pána oslaveny byly na zdejší škole následovně: Školní 

budova ozdobena praporem a obraz J. V. Cís. Pána ověnčen ve IIII. tř., kde 

slavnost se konala. Dne 4. v neděli před mší sv. sešly se dítky školy Rudíkov. a 

Heřmanské do III. tř. a očekávaly se sborem učitel. příchod Dstp. faráře zdejšího, 

který v průvodu věřících svých a korouhví, přišel ku škole vstříc. Ze školy šly 

družičky a dítky s novým praporem do kostela – a zde počalo svěcení téhož 

praporu. 

194./10.03.  Dstp. farář Em. Sedlák měl velmi krásnou promluvu k dítkám o sv. Kříži – o 

andělu strážci – a sv. Aloisi patronu dítek. Toto trojhvězdí zdobí náš překrásný 

prapor školní – Kéž zdobí též srdce dítek pod praporem tím shromážděných! Pak 

následovala slavná mše svatá. Po mši svaté šli jsme do školy s posvěceným 

praporem a zde jsme oslavili Jmeniny Jeho Vel. Císa. Pána. 

Spr. školy měl řeč ve které pravil, že přinášíme všichni darem J. V. Cís. Pánu 

Sami sebe t. j. své srdce – snahy v oběť neposkvrněnou a slibujeme jako vždy: 

Věrnosť – lásku – oddanosť! 



Vyzval dítky, by dobře užily svých mladých let, by: pilností – mravností – 

poslušností staly se hodnými té dobroty které škola pod ochranou J. V. Cís. Pána 

jim poskytuje! Jednou až dospějí, by staly se věrnými poddanými J. V. Cís. Pána! 

Spojili jsme všichni hlasy s mill. dítek poddaných J. V. Cís. Pána, ve vroucí 

prosbu a zvolali: „Bože, vítej svého požehnání na Frant. Josefa a na celou říši 

Rakousko-Uherskou“! 

Pak následovala deklamace dívky a hocha, píseň Moravan a zazpívána 1. a 4. 

národ. hymny a provoláno J. V. Cís. Pánu a celému domu císařskému  

3kráte: Sláva, sláva, sláva! 

Tím překrásná a každému se líbící slavnost ukončena a jak dítky, tak i rodiče 

budou dlouho si na ni vzpomínati, jelikož praporu škol. dosud dítky školní zde 

neměly. Škol. prapor zakoupil a na něj sebral správce školy. Byl objednán od 

firmy: Ignát Neškudla syn v Jabloném nad Orl. Č. loco v Jabloném za 100 K.; 

doprava a j. v. zvlášť. Darovala obec Rudíkov 20 K; Přeckov 15 K.; Vlčatín 16 

K; Hrozn 14 K a m. škol. r. 20 K. Dále daroval spr. školy na prapor Cís. rada: 

Vlctp. Fr. Nožička ve Štokravě 8 K; Vldstp. msgn. Vl. Štastný 10 K. „Zaplať 

Pán Bůh všem jménem dítek školních – Bůh jim odměn a nahraď“!  

 

 
 

19
19.

11.
03.  Dne 19. listop. sloužil zdejší Dstp. farář Emanuel Sedlák, requiem za nejjasnější 

Císař. Pání. – Dítky školy zdejší se sborem učitel. a dítky se školy Heřmanské 

s p. spr. školy súčastnily se těchto služeb Božích. Mimo řečených, súčastnilo se 



mnoho věřících a c. a k. četnictvo zdejší těchto služeb Božích. Po mši svaté 

pomodlili jsme se za † Cís. Paní a za celý dům Císařský, 3 Otč. a Zdrávas a 

zapěna 1. a 4. sloha „Nár. Hymny“.  

Bůh žehnej, zachovej celý dům Císařský a † Cís. Paní uctěl zaslouženou 

„Korunu slávy věčné“! 
22./XI.03.  Dne 22. listopadu hráno u nás poprvé divadel. představení: „Lapený Samsónek“, 

řízené ml. učitel. Th. Brožem, ve prospěch škol. Čistý výtěžek byl asi 13 K; za 

které se koupí potřebné pomůcky pro školu. „Úspěch byl mravný i hmotný“! 
13/XII. 03.  Dne 13/12. sloužil zde ve far. Chrámu Páně první mši svatou rodák zdejší t. j. 

z Rudíkova. Vlp. P. Jaroslav Dopita, t. č. prefekt semin. v Ml. Boleslavi. - Kněží 

se súčastnili: Dstp. farář zde – z Trnavy z Benetic a Budišova. Slavobrána, a 

zevnější a j. v. oslava, podporová sbor. učitel. zdejším. Vše se vydařilo 

znamenitě! Bůh dej, by kněz tento ve shodě učitelstvem, i nadále pracoval na 

národu roli dědičném, ku prospěchu církve a milé vlasti!  

1921/1.04.  Zdejší sbor učitel. zakoupil z divadel. představení tyto učebné pomůcky a 

daroval je zdejší škole: 

Karel Janský, nakladatel v Táboře. 

A.) Přírodopis: nástěnné obr. zoologické, čís: 

2. Jelen, 26. Liška, 37. Koza, 48. Veverka, 49. Páv, 53. Datel, a j. v. 61 

Roháč atd., 62 Brabčík atd. 63. Motýlové denní, 91. Sokol a j. v. 92. 

Krahujec, 96. Myši, 100 Sovy. = 13 obrazů. 

B.) Rostliny: č. 8. Chmel., 10. Rulík, 40. Rozpuk, 54. Durman a č. 2 Lýkovec =  

4 +1 = 5 obr. Rostlin. 

Vše s 5% srážkou foco loco Rudíkov a č. 2 darem zaslala firma hořepoznačená 

za hotový obnos 16.53K. 

Viděl 3. května 1904 V. Kubin 

Veškeré obrazy darovány školy a zařaděny mezi učeb. pomůcky!  

193./5.04.  Dne 3. května 1904, ráčil Velectěný Pán, pan V. Kubelka, c. k. okr. školdoz. 

poctiti zdejší školu svou ctěnou návštěvou, by ji visitoval. Výnosem C. k. okr. 

škol. rady, ze dne 11. května, čís. 969 škol, oznámeno správě školy, že visitace 

hoře poznačeným Velect. panem c. k. okr. školdoz. vzata s uspokojením na 

vědomí. „Bůh siliž a zachovej Ho ještě dlouhá léta při síle tělesné a duševní, ku 

prospěchu školství našeho“! 

1913./5.04.  Jeho Excelence, nejdůstoj. Pán arcibiskup p. Fr. Bauer, ráčil udíleti téhož dne u 

nás sv. biřmování. Přijel s vlakem o ¾ na 11 dopol. Banderisté počtem asi 32 jeli 

Mu vstříc k nádraží. Mimo toho též Velectěný Pán p. c. k. místodr. rada Fr. Frey 

náš Rudík. čest. občan a Veledůstoj. Panem děkanem z Třebíče. Hasiči, škol. 

dítky a lid činil špalír u fary. Na dvoře fary uvítán Důstoj. p. farářem zdejším a 

Dstpp. a jednou družičkou, žákyní M. Komínkovou, ze II. tř., kteráž mu podala 

kytici. Všechny družičky byly osobně Jeho Excelencí poděleny památkou na 

tento posvátný výkon. Po audienci následovalo světcení kříže před kostelem. Po 

obědě pak sv. biřmování z farností: Rudíkova, Trnavy a Benetic. K 6. hod. odjel 

Jeho excelence do Třebíče. Uvítání a všeliký pořádek, líbil se Jeho Excellenci, 

jakož i Velect. Pánu, panu c. k. míst. radovi a oba srdečně všem poděkovali 

osobně.  

„Bůh Jak Jeho Excelence, tak i Veleváženého p. c. k. místodrž. radu nám ještě 

dlouho zachovej“! 

1929./5.04.  Sešlý hřbitov. kříž odstraněn, nové opět dřevěný postaven a v den svátku 

Nejsvětější Trojice posvětcen. Řečený kříž posvětil Dstp. P. Alois Krejčí, 

katecheta škol. měšťan, ve Vel. Mez., za přítom. Dstp. zdejšího, a P. Duchaně 



faráře z Trnavy, a za účastenství zbožných věřících. Krásná slavnost zakončena 

kázáním v kostele, jež měl p. katecheta k přítomným věřícím. 

 

Žáci školy zdejší z I. II. a III. tř. v počtu 54 navštívili zvěřinec v Třebíči pod dozorem 2 tříd. 

učitelů, mimo čas vyučovací ve čtvrtek. Páni sousedé poskytli zdarma povozy a dítkám se velmi 

líbila zvířata ve zvěřinci. Ve 2. a 3. tř. měli žáci pak slohový úkol z vycházky a tu shledáno, že 

dítky donesly odtud hojnost duševního pokrmu! Návštěva zvěřince, vydařila se znamenitě! 

Dobrodincům poděkováno za povozy spr. školy ústně i veřejně! 

 

1930./7.04.  Dne 30. července ukončen na zdejší škole škol. rok slavnými služb. Božími a 

ponaučením pro prázdniny a rozdáním škol. zpráv.  

 

Žně v Rudíkově započaly dne 13. července 04. Jelikož panovalo v roce tomto veliké sucho, - 

vše doschlo! Žeň žita dobrá, - ostatek špatné. Nedostatek ve všem, ano i vody se neostávalo 

k pití a mytí. Rok tento znám vůbec všudy, co velmi suchý!! Bůh pomož všem! 

 

Na konci roku bylo dítek navštěvujících: 

I. tř.  34 hochů;  24 dívek  = 58 dítky 

II. tř.  36 hochů;  25 dívek  = 61 dítky 

III. tř.  33 hochů;  38 dívek  = 71 dítky 

103 + 87   = 190 

Karel Florián, spr. školy 

 

Školní rok 1904-5 

 

Školní rok započat dne 16. září v pátek vzýváním Ducha Sv. a mší svatou, poučením 

přiměřeným pro škol. rok pro dítky ve třídách tříd. učit. a konferencí zdejšího sboru učitel. –  

Na počátku škol. r. bylo dítek navštěvujících: 

I. tř.  26 hochů;  28 dívek  = 54 dítky 

a) II. tř.  39 hochů;  24 dívek  = 63 dítky 

III. tř.  41 hochů;  47 dívek  = 88 dítky 

106 + 99   = 205 

b)  Na počátku škol. r. bylo dítek povinných: 

1. Rudíkov:  50 hochů;  46 dívek  = 96 dítek 

2. Přeckov:  13 hochů;  11 dívek  = 24 dítek 

3. Hroznatín:  11 hochů;  12 dívek  = 23 dítek 

4. Vlčatín:  33 hochů;  20 dívek  = 53 dítek 

5. Oslavička:  15 hochů;  14 dívek  = 29 dítek 

Součet:  122 hochů;  103 dívek  = 225 dítek 

Před dokon. 6 rokem přijato: 3 hoši a 2 dívky; = 5 dítek 

194./10.04.  Jmeniny J. V. Cís. a Krále Františka Jos. I. oslaveny na zdejší škole následovně: 

Škol. budova ozdobena praporem a v 8. hod. žáci ze všech tříd šli společně 

sborem učitel. do chrámu Páně na mši svatou. Zde po mši sv. konány modlitby 

za J. V. Cís. Pána a za celý Jeho dům a ukončena slavnost „Národ. Hymnou“ 1. 

a 4. sl. 

Ve škole: Po kostele dítky a sbor učitel a dítky ze školy z Heřmanic se svým p. 

spr. školy sešli se do III. tř. a zazpíván dvojhlasně sbor: Jsem Moravan. Spr. 

školy Karel Florian, promluvil k žákům řeč, ve které projevil radost nad tím, že 

opět Pán Bůh nám ráčil dopřáti slaviti s miliony poddanými významný, radostný 

den – Jmeniny J. V. Císaře Pána! 



Poukázal na dobrodiní na otcov. péči J. Veličenstva, jež prostřed. škol. zákonů 

J. V. dítkám prokazuje staraje se by školy jejich duši ve zbožnosti, mravnosti 

vychovávaly, vědomostmi pro život potřebnými obohacovaly – by z nich se staly 

jednou zbožní, mravní člověčenstvu užiteč. členové a hodni poddani J. V. Cís. 

Pána. Vyzval dítky, by se za J. V. a celý vznešený dům modlily, pilně, rády do 

školy chodily, dobře v paměť čemu se učí vštěpovaly, slušně a zdvořile se všudy 

chovaly a tak-li činiti budou, nejlépe dokáží k J. V. Císaři Pánu lásku, věrnost a 

oddanost! 

Po řeči přednesl jeden žák před ověnčeným obrazem J. V. báseň „Vlastenec“. 

Pak zazpívána Národ. hymna 1. a 4. sloha a dítky vyzvány spr. školy, by 

s ostatními přítomnými provolaly J. V. Cís. Pánu třikráte: „Sláva“! 

Dítky ze III. tř. vedeny dne 3. ke sv. zpovědi (odpol.) a dne 4. října přistoupily 

s dítkami ze školy z Heřmanic, ku sv. přijímání. 

1905.  Měsíc leden počal ukrutně panovat tohoto roku. Veliké mrazy, až 18 – 20 R 

v některé poloze bylo pozorovati. Veliké závěje byly příčinou, že pošta stěží jela 

a to nepravidelně a vlak z Mez. uvázl mezi Mez. a Oslavicemi, - na čisto! Na 50 

dělníků vyhazovali sníh, by vlak uvolnili, což se po 1 dni teprve podařilo. Ze 

Studence cestujícím bylo jeti do Třebíče a odtud buď poštou k nám, neb pěšky, 

neb jiným způsobem se hleděti dostati k cíli svému. Škola nepohodou trpěla, - 

jelikož dítkám tím více z I. tř. nebylo možno školu pravidelně navštěvovati, 

vzdor tomu, že je na fůrách z osad přivážeti a odvážeti! Ku konci měsíce polevila 

zima a prostředně mrzlo jen.  

1929/405.  Dne 29. dubna odpoledne přistoupili žáci z II. tř. ke sv. zpovědi a na to v neděli 

po prvé k sv. přijímání. V neděli se žáci shromáždili s tříd. učitelem ve II. tř. a 

odtud šli s praporem škol. a s Dstp. radou do kostela na mši svatou. Před 

přijímáním měl pan rada k díkám a rodičům pěknou promluvu a ke konci řeči 

své nabádal dítky, by pilně do školy chodily, rodiče učitele ctily a milovaly, za 

ně se modlily a tak že se stanou z nich jednou řádní – užiteční a bohumilí lidé – 

členové společ. lidské! 

 

Dne 17. května vedeny dítky ze III. tř. odpoledne ke sv. zpovědi a dne 18. května ve čtvrtek 

přistoupily ke stolu Páně. 

Viděl dne 17. července 1905 Frant. Bednář, c. k. okres. škol. inspektor. 

 

1905  Dne 13. července započaly vezdejší obci žitné žně. Jelikož počasí asi týden bylo 

velmi nestálé, tu veškeré posečené žito dáváno do tak řečených panáků. Obilí 

bylo velmi pěkné a úroda tudiž velmi dobrá. Počasí se ustálilo a bylo velmi hezky 

na celé žně! Všeho dost slizeno. – Opět velmi sucho a žádoucí byl déšť na 

brambory, druhý chléb – vůbec! 

18./VII.05.  Dítky ze III. tř. vedeny naposled ve škol. r. 1904-05 ku sv. zpovedi a sv. 

přijímání.  
24.

7.
05.  Dne 24./VII. v 8 ¼ hod. v neděli když sloužena mše sv. přihnala se bouře od 

západní strany a uhodilo blíže kostela do selského stavení p. Komínka. Ničeho 

se nevědělo – až v poledne krmen dobytek – a kus dobytka byl zabit! 

 

Na koni škol. r. 1904-05 bylo školu navštěvujících dítek: 

I. tř.  27 hochů;  27 dívek  = 54 dítek 

II. tř.  34 hochů;  24 dívek  = 58 dítek  

III. tř.  32 hochů;  41 dívek  = 73 dítek 

93 + 92   = 185 dítek 



Škol. rok ukončen na zdejší škole dne 31. července v pondělí mší sv. modlitbou za prokázaná 

nám všechna dobrodiní ve škol. r. s Te Deum L. a Nár. R. hymnou a ve škol. budově rozdáním 

škol. zpráv a ponaučením s chováním o prázdninách. 

Karel Florian  

spr. školy 

 

 
 

Školní rok 1905-06 

 

Školní rok započal dne 16. září v sobotu vzýváním Ducha Sv. a mši svatou, poučením pro škol. 

rok ve třídách a kons. sboru učitel. 

Na počátku škol. r. bylo dítek navštěvujících: 

I. tř.  16 hochů;  36 dívek  = 52 dítek 

a) II. tř.  36 hochů;  26 dívek  = 62 dítek  

III. tř.  44 hochů;  52 dívek  = 96 dítek 

96 + 114   = 210 dítek 

b) Počet dítek školou povinných bylo: 115 hochů a 123 dívek = 238 dítek. Před 

dokonaným 6 rokem přijat 1 hoch a 1 dívka; ostatní pro vzdálenost rodiče zapsati 

nedali.  

1928/9.05.  Dne 27 a dne 28. září vedeny dítky ze III. tř. i s úlevaky ku sv. zpovědi a sv. 

přijímání. 

19
4.

10.
05.  Dne 4. října slaveny Jmeniny ve škole zdejší následovně: Školní budova 

ozdobena prapory a ve tř. III. ověnčen obraz J. V. Císaře Pána. Dítky 

shromážděny ve škole a šly pak se sborem učitel. na mši svatou, kolem 8 hod. 

slouženou. Po mši sv. pomodlili se věřící, dítky s Dstp. radou Em. Sedlákem 3 

Otč. a zdrávasy za šťastné panování J. V. Císaře Pána a zapěli 1. a 4. slohu národ. 

hymny. Dítky školy zdejší a ze školy z Hor. Heřmanic shromáždily se sbor. 

učitel. zdejším a p. spr. školy Alb. Mikundou ve III. tř. Spr. školy měl u 

okrášleného stolku řeč slavnostní, ve které naváděl dítky: k úctě, lásce a 

oddanosti nejen k J. V. Císaři Pánu, nýbrž k celému domu Habsburskému. Po 

řeči spr. školy zapěly dítky píseň: „Jsem Moravan“ a deklamovány 3 básně. 

Po básních zapěna 1. a 4. sloha národ. hymny a povolána J. V. Císaři Pánu 

třikráte „Sláva“! 



1918./XI.05.  Dne 18. listop. v 8. hod. sloužil zdejší Dstp. rada P. Emanuel Sedlák mši sv. za 

zemř. J. V. Cís. Paní. Mše sv. súčastnily se dítky se sbor. učitel. a s p. spr. školy 

z Hor. Heřmanic. Po službách božích, pomodlili jsme se za † J. V. Cís. Paní a za 

všechny vysoké členy Cís. rodu – domu. Pak zapěna 1. a 4. sloha Národ. hymny 

a dítky šly domů. Tím památka uctěna.  

19
24.

4.
06.  Obec Rudíkov, co hlavní obec obvodu školního, darovala pro školní účely škole 

zdejší část pozemku ve výměře přes 3a bezplatně. 

Velkostatek Vel. Mez. daroval prostřednictvím Vlctp. Matěje Kučery, člena m. 

škol. rady a kníž. nadlesního veškeré dřevo a tyčky na ohradu. Sloupy kamenné 

dělal v Přeckově kameník, počtem 17 kusů. Vldstp. Karel Pernica, zaslouž. farář 

a konsist. r. ve Vel. Mez. daroval spr. školy pro školu přes 500 sazenic, dílem 

jedno – dvou roč. a to jabloní a hrušek. 

Též ctěný p. Bedřich Hodyc, nadučitel v Hodově daroval k témuž účelu 200 

sazenic jednol. do školky. Dne 26. dubna ½ školky upravena a zasázeno přes 

700 stromků a nějaká jádra zaseta. Pole má cenu aspoň 300 K, dříví a laťky 100 

K a dělníci a přívoz a sloupy přes 200 K. Úhrn: 600 K. Pole darovala obec; 

dělníky a dovoz /200 K/ rozvržen na poplatníky z Přeckova, Hroznatína, 

Vlčatína a Oslavičky dle daní přímých. O školku že vůbec jest, - má největší 

zásluhu p. Jan Nováček, t. č. starosta, an týž vše na starost si vzal a až do posledu 

činným byl.  

Viděl 30. dubna 1906 Frant. Bednář, c. k. okresní školní inspektor.  

 

Dne 30. dubna visitoval zdejší školu P. P. pan c. k. okr. škol. inspektor Ferd. Bednář. Výnosem 

Sl. c. k. okr. škol. r. ze dne 2. května 1906, čís. 837, vzata řečená inspekce Sl. C. k. okr. škol. r. 

na vědomí a oznámen spr. školy, že shledáno, že vnitřní a vnější stav školy jest celkem 

uspokojivý. 

 

19
10

7.
06.  V měsíc červnu a červenci postíženy byly dítky školy zdejší dusivým kašlem a 

spalničkami ve velikém rozsahu. V I. a II. tř. dosáhlo procento oml.81 30 – 38. 

Jelikož onemocnělo dítko ve škole u učitele K. Doležala a dítky počaly umírati, 

tu zavřena škola - učení dnem 10./VII. přerušeno.  

19
15.

7.
06.  K výnosu Sl. c. k. okr. škol. rady ze dne 3. července 06, č. 1290 škol., vykonala 

m. škol. škol. doplňovací volbu do m. škol. r. a zvolila si na nové období nového 

předsedy p. Sedláčka Jos, rol. č. 4. v Rudíkově.  

Místní škol. rada dala opraviti školu; nejdříve opravena střecha, a pak zevně 

škola. Oprava střechy stála přes 200 K a za opravy školy dáno mistru zednick. 

zde 140 K. Opravy prováděny v červnu a ostatek v srpnu. Střecha opravena 

z jara. 

V sezení m. škol. r. dne 15. června 1906, schváleny 2 protokoly, týkající se: 

a) Účtu vzešlého za vydání na škol. zahradu 

b) Protokol, by spr. školy vedl školní zahradu co její správce 

 

Počet dítek na konci škol. roku: 

I. tř.  16 hochů;  35 dívek = 51 dítek 

II. tř.  25 hochů;  27 dívek = 62 dítek  193 dítek 

III. tř.  39 hochů;  41 dívek = 80 dítek 

 
81 omluvených; 



Škol. rok formalně zakončen dne 31. července mší sv. zpěvem národ. hymny (1. 4. slohy) 

v kostele - rozdáním škol. zpráv a patřičním napomenutím a poučením, kterak se dítkám 

o prázdninách chovati jest.  

Karel Florian, spr. školy. 

 

Školní rok: 1906-07 

 

Školní rok započat 1. října v pondělí slav. mší svatou a vzýváním Ducha Svatého a poučením 

pro škol. rok pro dítky potřebným a domácím kvart. zdejšího sboru učitel.  

a) Školu navštěvujících: 

I. tř.  26 hochů;  32 dívek = 58 dítek 

II. tř.  25 hochů;  32 dívek = 57 dítek   217 dítek 

III. tř.  52 hochů;  50 dívek = 102 dítek 

b) počet dítek školou povinných bylo: 118 hochů a 123 dívek; úhrnem = 241 

dítek. Před dokonaným 6 rokem přijato: 3 hoši a 1 děvče = 4 dítka 

194./10.06.  Jmeniny J. Veličenstva Císaře Pána Frant. Josefa, oslaveny na škole zdejší 

následovně: K 8 hodině vyšly dítky školy zdejší a školy Heřmanské se svými 

učiteli a s praporem školním do kostela na mši svatou, kterou sloužil P. Emanuel 

Sedlák, farář a rada zde. Po mši svaté konána společná modlitba za šťastné 

panování J. V. Cís. Pána a za celý vznešený dům J. Veličenstva. 

Na to zazpívaly dítky a četní věřící v kostele shromáždění 1. a 4. slohu Národ. 

hymny. Poté sešly se dítky do III. tř. a zde spr. školy promluvil k nim o významu 

tohoto svátečního dne a spojil s tím i počátek škol. roku. Poukázáno na školní 

budovu ta velevýznamnou, prospěšnou účelnou! Vybídnul žáky, by Boha prosili 

aby jim dal zdraví a darů Ducha Svatého, by mohli dobře ve škole prospívati. 

Školy si vážiti, pilně do ní choditi a všemu co dobrého slyší od pp. učitelů si 

dobře zapamatovati. Tak budou šťastni zde – i na onom světě. Stanou se věrnými 

poddanými J. V. Cís. Pána, který moudrými zákony se stará o jejich duši, by 

školy stavěny, rozšiřovány byly a hodnými pp. učiteli obsazovány byly. Po té 

přednesena báseň: „Vlastenec“, žákem III. tř. zdejším. Zazpívána 1. a 4. sloha 

„Národ. hymny“ a provolána J. V. Cís. Pánu 3kráte: „Sláva“! Obraz J. V. Cís. 

Pána byl jako jiná léta pěkně ozdoben. 

197./1006.  Po uplynutí 3let. období, konána volba obec. výboru v Rudíkově, dne 7. října 

1906, v místnostech školy. 

Do výboru zvoleni za členy:  

III. sbor 

Pan 1.) Matěj Kučera, nadlesní v Osl., 24 hlasy, 2.) Karel Florian, nadučitel zde, 

18 hlasy; 3.) Jaša Frant. č. 62 v R. 14 hlasy a 4.) Jura Antonín, rol. č. 4 Osl., 13 

hlasy. 

II. sbor 

1.) Jaša Frant., roln. č. 14, 6 hlasy; 2.) Sedláček Jos., rol. č. 4. 5 hlasy a 3.) 

Kotačka Fr., rol. č. 11, 5 hlasy; a 4.) Horký Frant. rol. č. 12, 4 hlasy (§.28.) losem! 

I. sbor 

1.) Jan Dobrovolný, rol. č. 24, 6 hlasy; 2.) Pažourek Fr., rol. č. 7. 6 hlasy; 3.) 

Komínek Jos., rol. č. 37, 6 hlasy; a 4.) P. Em. Sedlák, farář a rada 5 hlasy. 

Náhradníci: 

III. Školář Václ. a Střecha Jan, č. 27. II. Jan Jaša, č. 35 a Jan Vaněk, č. 34, I. 

Horký Jos. Rud. č. 5 a Vinc. Trnka z Batouch. 

Dne 21. října v neděli volen starosta a 2 radní. Za starostu obce zvolen: Jan 

Dobrovolný, rol. č. 24 v Rudíkově 



Za I. radního zvolen: Frant. Horký, rol. č. 12, zde. 

Za II. radního zvolen: Frant. Jaša, domk. č. 62 zde. 

1919./XI.06.  Dne 19. listopadu o 8. hod. sloužil mši sv. ve zdejším chrámu Páně, Dstp. Em. 

Sedlák, za † Cís. Paní. Žáci školy zdejší a školy z Heřmanic se svými učiteli 

súčastnili se mše svaté. Též mnoho lidu se súčastnilo zádušní mše sv. Po mši 

svaté modlili se za † Cís. Paní a celý vznešený rod Habsb. a dům J. V. Cís. Pána, 

za šťastné Jeho panování. Po požehnání zapěna 1. a 4. sloha Národ. Hymny.  

Dne 5./12. 06  napadl první sníh; dne 7./12. napadlo velmi mnoho sněhu a umrzl. Jakmile cesta  

trochu ujeta, jezdilo se saních! 

1906-7  Byla letos velmi krutá zima a mrazy dostoupily vrchole svého kolem svátku: 

„Jména Ježíš“ (20.21.22. ledna 07) Dítky školní (přiškolené) a to nejvíce 

z Přeckova a Oslavičky zkusily veliké zimy a nebylo jim možno školu 

navštěvovati. Též plané neštovice řádily u dítek a to nejvíce u malých v I. třídě 

1. a 2. škol. rok. 

Zima byla velmi krutá a nastřádané topivo úplně vypotřebováno, že se tak stalo, 

bylo pozorováno u menšího lidu, an týž při dražbě „suků“ nabízel ještě jednu tak 

velikou cenu, nad cenu vyvolanou, kdy jindy nikdy se to ještě nestalo! 

Před svátky a ně (velikonoční) 
24.

3.
 a 

25.

3.
 atd. počala zima se s námi loučiti a 

opustila nás – aspoň sníh a led! 

1907.  Před svátky velikonočními dala m. škol. rada postaviti novou tělocvičnu; a pak 

později i schody na pavlač a podpěru pod pavlačí. Vše se natřelo, by déšť té věci 

nebyl tak škodlivým. Dříví dal pan Matěj Kučera, kníž. nadlesní a t. č. člen m. 

škol. rady a obec. výboru zde. Panu nadlesnímu vysloveny díky! 

 

Úleváci počtem 42 šli dne 4/4. ke sv. zpovědi a dne 5/4. ráno k sv. přijímání. Dstp. rada měl 

zde 2 Vlp. z Brna co zpovědníky, kteří vypomáhali ve sv. zpovědi po 2 dny.  

 

19
14.−23.

5.
07.  Výnosem c. k. okr. škol. rady, propůjčena škol. budova zde, pro volby do říšské 

rady a volby se odbývaly dne 14. a 23. května Spr. školy byl zapisovatelem a p. 

Matěj Kučera člen m. škol. rady komisařem. 

Při užší volbě dne 23. konané, dostal: 

1.) Pan Ladislav Sobotka, ředitel, hospo. školy v Náměšti 114 hlasů 

2.) Pan Karel Sáblík, rol. v Slevkovicích 37 hlasů a jeden lístek prázdný.  

Úhrnem:  první 5883 hl. 

druhý 6809 hl.  o 1026 hl. více 

 

Velect. pan c. k. okr. inspekt. škol. (Ferdinand Bednář) ustanoven byl dne 28/11. 04 a zemřel 

dne 11./6.07 v Třebíči. Pohřeb odbýván dne 13. června v 5. hod. ku kterému se sešlo mnoho 

učitelstva z okresu Vel. Mez. a Třebíče. Velmi mnoho se sešlo c. k úřednictva a kněžských 

hodnostářů a Jeho přátel vůbec. Byl to pohřeb – poslední pocta Jeho osobě důstojná, on si toho 

v největší míře zasloužil, nejen svým postavením ale i jednáním a vzděláním! Všichni Ho 

litovali – my ale učitelé nejvíce! Čím byl nám – ví jen zas učitel! Bůh ti zaplať vše –; myslil 

s námi vždy pro dobro školy a odpočiň si v pokoji po Tvé převeliké, k obdivuhodné duševní 

škol. práci!  

 

Počet navštěvujících dítek na konci škol. roku ve třídách: 

I. tř.  26 chl.  33 děv. = 59 dítek 

II. tř.  25 chl.  33 děv. = 58 dítek  194 dítek 

III. tř.  42 chl.  35 děv. = 77 dítek 



Školní rok ukončen dne 31. července služb. božími, zapěním 1. a 4. sloky „Nár. hymny“ 

s ponaučením jak jest dítkám o prázdninách se chovati a rozdáním škol. zpráv!  

Karel Florian, spr. školy. 

 

Školní rok 1907-08 

 

Školní rok započat na zdejší škole dne 1. října slavnou mší svatou a vzýváním Ducha Svatého; 

po mši svaté, konána domácí konf. učitel. zdejšího sboru a dne 2. října pravidelně vyučováno. 

Počet dítek na poč. škol. roku: 

a) navštěvujících: 

I. tř. 38 hochů 32 dívek = 70 dítek. II. tř. 22 hochů a 41 dívek = 63 dítek. 

III. tř. 51 hochů 40 dívek = 91 dítek 

Hochů:111 hochů a dívek 113 = 224 dítek 

b) povinných: 

Hochů: 121; dívek 120 = 224 dítek. 

Před dokonaným 6 rokem přijato: 4 hoši a 1 dívka = 5 dítek 
4./X.07.  Jmeniny J. Velič. Císař. Pána byly oslaveny na škole zdejší takto: Ráno v 7 ½ 

hod. sešly se dítky školy zdejší a ze školy Heřmanické ve třídách a pak odtud 

s praporem školním doprovázeny se sborem učitel. odebraly se do chrámu Páně. 

Tam Důstoj. Pán Em. Sedlák, farář a rada sloužil slav. mši sv. Po mši pomodlily 

se dítky s p. katechetou 3 Otč. a zdrávas za šťastné a dlouhé panování J. V. Císaře 

Pána. Na to zapěn: „Bože chválíme Tebe“! Lid a dítky se sborem učitel. po mši 

zapěli 1. a 4. slohu Národ. Hymny. Z kostela odebraly se dítky z obou škol do 

III. tř. a tam k nim správce školy jako jindy před ověnčeným obrazem J. V. Cís. 

Pána, pronesl slavnostní řeč. V řeči poukázal na: věrnost, lásku, oddanost k Cís. 

Pánu a celé Cís. vznešené rodině a trůnu našeho. Po slavnostní řeči provolali 

dítky se sborem J. V. Cís. Pánu a Jeho vznešenému domu třikráte: „Sláva“! a 

zapěli 1. a 4. slohu Nár. hymny. Pak se dítky rozešli domů. 

 

Dítky z II. a III. tř. byly vedeny ku sv. zpovědi a sv. přijímání, jako jiná léta, na 

poč. škol. roku. 

 

1919./XI.07.  Dne 19. listop. sloužena záduš. mše svatá za † J. Vel. Cís. Paní v našem chrámu 

Páně. Mši sv. zpívanou sloužil náš Dstp. Em. Sedlák, farář a konsist. rada. V 7 

½ hod. šly dítky školy zdejší a školy Hor. Heřmanské se sborem učitel. do 

chrámu Páně. Přítomní byli i četní věřící z farnosti a z obce Rudíkova. Po mši 

svaté pomodlili jsme se 3 Otč. a zdrav. za † Cís. Paní, za šťastné panování J. V. 

Císaře Pána a celý rod. Po modlitbě zazpívána 1. a 4. sloha národ. hymny a 

v pořádku šly dítky opět domů. 

 

Dne 19. listop. ráno byla velmi zmrzlá půda a neroztála po celý den. Též voda 

na rybníce byla úplně zmrzlá. Den před tím, pršelo a sněžilo se – sníh však 

nezůstal a ihned roztal.  

 

Dne 17. prosince 1907 ukazoval Jan Cinek z Telče, dítkám ve škole: a) želvu evrop. b) želvu 

hvězd. c) žel. tabulovou d) velikou želvu 5–6 kg. vážící a krásného mladého krokodýla, za 

vstupné pro dítě 4–6 h. dle velikosti dítek. 

Velmi pěkné a poučné vůbec a dítky zvlášť! 

 



Po † Pánu, panu Ferd. Bednáři, c. k. okr. školdoz. jmenován Jeho Excelencí panem minstrem 

kultu a vyučování Velectěný Pán, pan Boleslav Dolejšek, c. k. prof. na rel.82 škole ve Vel. 

Meziříčí, c. k. okr. škol. inspektorem pro okres škol. Vel. Meziříčí. 

 

19
8.

5.
08.  Dne 8. května visitoval školu zdejší Velect. Pán, pan Boleslav Dolejšek, c. k. 

okr. školdozorce a prof. po celou dobu dopolední. Výnosem Slavné c. k. okr. 

škol. rady, ze dne 9./VI.08 čís. 893 oznámen výsledek visitace co uspokojivý 

vůbec ano i velmi uspokojivý.  

19
3.

VII.
08.  Ze dne 2. na 3. července v půl noci vyburcováno obyvatelstvo zdejší obce 

Rudíkova poplašným zvoněním a křikem ze spánku za příčinou ohně. U 

známých v chalupě „Petrů“ (Petr Švihálek) hořela chalupa. Jelikož vládlo veliké 

ticho, - pak dostatečná pomoc dom. lidu, podařilo se hasičům zdejším obmeziti 

požár tento jen na toto malé stavení – které neprohořelo a jen střecha padla. 

Pojištěn jen asi na 300 K. Jiné neštěstí se nestalo. –  

19
7.

VII.
08.  Ze dne 7. na 8. července hořelo opět ve Vlčatíně a to jeden dům shořel celý i se 

zásobami pící a věcmi domácími. I zde dostatek dom. lidu z Vlčatína i Rudíkov. 

a hasičů; proto i zde požár jen na jedno místo obmezen. Paliče, mladíka asi 

25letého chytli; týž jim ale utekl – šat změnil – i jinak proměnou chtěl ujíti 

zaslouženému trestu. Leč konečně pro dostatečné důkazy c. a k. četnictva zatčen 

– a dle stávajících předpisů pak souzen! 

19
10.

VII.
08.  Žně u nás započaly dne 10. července a té žitné a velmi dobrou úrodu ukazovaly 

a slibovaly. Žita třeba méně na slámu, ale více sypalo a tak zrna hodně vydalo. 

Ostatní úroda zde byla vesměs dobrá. 

 

Počet dítek, na konci škol. roku: 

(navštěvujících.) 

I. tř.  40 hochů;  32 dívek  = 72 dítek 

II. tř.  19 hochů;  41 dívek  = 60 dítek  198 dítek 

III. tř.  37 hochů;  29 dívek  = 66 dítek 

  

Škol. rok ukončen dne 31. července službami Božími; modlitbou za vše dobré Bohem nám ve 

škol. roce prokázané a sv. požehnáním. Po mši sv. zapěna sloha 1. a 4. národ. hymny a dítky šli 

s učitel. do tříd svých, kde se jim rozdaly škol. zpr. a dáno též ponaučení, kterak jest se jim 

chovati o prázdninách. Spr. školy s přiměřeným ponaučením, rozdal též ve III. tř. dětem 

„Vysvědč. propouštěcí!“ 

Karel Florian, spr. školy. 

 

Školní rok 1908-9 

 

Školní rok započat na zdejší škole dne 2. října. Pan katecheta sloužil mši sv., které jak dítky 

škol. tak i sbor učitel. i věřící se súčastnili. Po mši sv. a vzývání „Ducha Sv.“ pomodlili se 

společně dítky s panem radou 3 Otč. Zdrávas za dar osvícení Ducha Sv. a zapěna 1. 4. sloha 

Národní hymny. 

Ve škole odbývala se první domácí konference a učitel. úrada v vyučování vůbec na škole 

zdejší. Prací na této škole v tomto škol. r. pronesl spr. školy: „Zdař Bůh“! 

 

 

 
82 realné; 



I. tř.   32 hochů;  33 dívek = 65 dítek navštěvujících  

II. tř.   27 hochů;  25 dívek = 52 dítek navštěvujících 

III. tř. a) 10 hochů;  21 dívek = 31 dítek navštěvujících 

III. tř. b)  36 hochů;  32 dívek = 68 dítek navštěvujících 

Úhrn: 105 111  216 

Povinných bylo: 112 hochů, 119 dívek = 231 dítek 

 

4./X.08.  Jmeniny J. V. Císaře Pána oslaveny v neděli tím způsobem, že sloužena mše sv. 

a pak lid a dítky se svým knězem s panem radou pomodlili se 3 Otč. a Zdr. za 

dlouhé a šťastné panování J. V. Císaře Pána. Po mši sv. zapěna 1. a 4. sloha 

společně „Národ hymny“. Jelikož pak vynesen výnos Vysok. c. k. škol. úřadů, 

by týž den na školách až do 5. října v pondělí oslavován byl, oznámeno dítkám 

s kazatelny, by dne 5. října opět přišly do školy a odtud se svými pp. učiteli do 

kostela. 

Dne 5. října oslaven týmž způsobem, jak den 4. října. 

19
2.

10.
08.  Dne 2. října v 8. hod. ráno povstal oheň v domě čís. 11 u Fr. Kotačky a rozšířil 

se na 3 obytná stavení. Přispěním lidu dělného83 ze zdejšího nádraží v počtu asi 

80lidí a domácích jakož přispěním hasičů zdejších a hlavně z Hodova, obmezen 

oheň jen na 3 stavení. Hasiči se dostavili též z Trnavy, ano i z Vel. Mez. Škoda 

vzniklá se odhaduje asi na 1700 K. Pojištění bylo velmi malé. Urozený pan baron 

z Budišova Baretta, osobně přijel si prohlédnout místo pohořelé a ihned poskytl 

peněžitou podporu v obnosu po: 80 K, 60 K před tím vyhořelému chalupníku 30 

K – Páni poslanci: Jílek a Semalík přišli si též poznačiti škodu vzešlou a spr. 

školy napsal žádosti: K Vysok. zem. výboru a Vysok. c. k. místodržitel. do Brna, 

kdež slíbena jim brzká a vydatná podpora. Osvícenost hraběcí z Vel. Mez. 

ponechala pohořelým za velmi mírný obnos veškeré dříví ku stavbě. Kterak oheň 

vznikl – není známo! 

19
2.

12.
08.  Démantové Jubileum J. V. Cís. Pána Frant. Jos. I. bylo v naší škole následovně 

oslaveno: Dne 1./12 večer po 6. hod. zažaty byly svíce ve všech oknech školy. 

Tyto svíce umístěny v různobarev. lampionech. Vpředstřed školy v okně byl 

transparent: 194884-1908 Frant. Josef. I. Na škole vyvěšeny 3 prapory (1 zem. a 

2 národ.); též na domku učitelů, vlal národ. prapor. Fara, kostel a některé jiné 

budovy byly prapory svěnšeny a všechny domy osvětleny. I v jiných přifařených 

vesnicích osvětlily domy a lid při zpěvu národ. písní a národ. hymny, provolával 

J. V. Cís. Pánu: „Sláva“! Za vesnici vypáleno 6 ran z moždířů; odznak 6 desítek 

doby panování J. V. Cís. Pána. Dne 2./12. ráno budíček; vypáleno opět 6 ran a 

o 8. hodině všemi zvony vyzváněno na mši sv. Dítky s praporem školním, sbor 

učitel., místní škol. r., představenstva a lid – vše se hrnulo do chrámu Páně, 

pomodliti se za J. V. Cís. Pána a celý vznešený dům, by Bůh ještě dlouhá léta 

ráčil žehnati Jeho panování. Po mši sv. zapěna 1. a 4. sloha „Národ. hymny“ a 

žáci, sbor učitel. s m. škol. r. a hosty vrátil se vyzdobené III.b) třídy. Zde přivítal 

ř. učitel m. škol. r., pány přestavené a jiné hosty a projevil nad přítomností radost 

svou. Po té před ozdobeným obrazem J. V. Cís. Pána, měl k dítkám řeč. V této 

poukázal na významný den 2./12. nazval týž dle písma sv. „To den, jež připravil 

Pán“ – tomu, koho tak vroucně miluje! 

Zavedl přednášející žáky a přítomné do doby 1848 do arcibiskup. paláce kde Cís. 

Ferd. Dobrotivý svému synovi J. V. Cís. Pánu trůn Rak. odevzdává a mu žehná 

 
83 pracujícího; 
84 1848; 



slovy: „Buď hodným - Bůh tě neopustí“! Poukázal na významný den pro nás 

všechny den 2./12. a zmínil se, že Bůh jen několika panovníkům z rodu 

Habsburk., dopřál až i 52 let vládnouti. Dále přešel na nejhlavnější dobrodiní, 

jako: zrušení roboty a zřizování škol. Jako otec dobrotivý postaral se o nás a) 

v chléb tělesní, b) v chléb duševní. Promluvil o čestném stavu rolnickém a 

zakládání škol vůbec a v roce tomto jubilejních zvlášť. Vyzval ku konci řeči 

dítky, by přislíbily J. V. Cís. Pánu, že pilně do školy choditi budou, že poslušny 

budou svých pp: učitelů, že věrně budou plnit povinnosti stavu svého. Jednou co 

občané J. V. chtějí se státi užiteč. členy společnosti lidské a věrnými poddanými, 

kteří ochotni budou za J. V. Cís. Pána i život obětovati, a takto nejlépe Jemu: 

lásku, věrnost, oddanost projeví. Ku konci řeči provoláno 3krát: „Sláva“!  

Pak žáci a žákyně přednesli básně: „Vlastenka“, „Vlastenec“, „Otčině“, „Naše 

řeč“, „Pro vlast a krále“. Zapěna 2hlasně: „Jsem Moravan“ píseň, která se všem 

líbila. Ku konci 1. 4. sloha Národ. hymny zapěna a obecenstvo přítomné dalo 

úplnou spokojenost na jevu dětem tím, že zvolalo: „výborně“ jste to děti 

provedly! 

Po všem pak říd. učitel rozdal 235 obrázků J. V. Cís. Pána v ceně 27 K které 

mile rádi koupili členi m. škol. rady. Spr. školy vyzval dítky, by tyto dali si 

zarámovati a měli tyto ve velké uctivosti! 

Tím slavnost skončena. 

Bůh zachovej, opatruj ještě dlouho J. V. Cís. Pána! 

Viděl: 20. července 1909. Bol. Dolejšek 

19
20.

VII.
09.  Dne 20. července poctil zdejší školu návštěvou svou Velectěný Pán, pan c. k. 

profes. Boleslav Dolejšek, by tuto co c. k. okr. školdozorce visitoval. Prohlédl 

školu – přesvědčil se o pokroku dítek od 9. – 3 hod. a pak jel domů vlakem, by 

opět další dušev. prací ve Vel. Mez. dokonati mohl. „Bůh siliž na těle i duchu 

doby ještě dlouho ku prospěchu školství mohl náš milý představený – 

úřadovati“! 

19
27.

VII.
09.  Dne 27. t. m. započaly v obci naší žitné žně. Žita jsou jak na slámu, tak i na zrno 

velmi bohata. Jař jako: oves a ječmenu jest též výborný. Vůbec veškerá úroda 

polní tohoto roku možno nazvati výbornou! Jen jest ku přání všech – by Pán 

dopřal pohodlného počasí ku sklizni.  

19
31.

7.
09.  Školní rok ukončen dne 31. července slavnými službami Božími a sv. 

požehnáním. Po mši svaté zapěna 1. a 4. sloha Národní hymny a ve škole 

rozdáním Škol. zpr. a přiměřeným ponaučením pro dítky, kterak jest se jim o 

prázdninách chovati. 

Spr. školy rozdal i některá „Vysvědč. propouštěcí s patřičným ponaučením. 

Karel Florian, spr. školy.  

 

Školní rok 1909-10 

 

1918./8.09.  Narozeniny J. V. Cís. Pána byly v obci oslaveny následovně: V 8. hod. sloužil 

mši sv. zdejší Dstp. P. Em. Sedlák, farář a rada. Mše sv. súčastnili se věřící jakož 

i dle možnosti dítky školní a správce školy s jedním členem sboru učitel. zde 

právě dlícím. Po mši svaté pomodlil se pak katecheta s věřícími 3 Otč. a Zdr. za 

šťastné panování J. V. Cís. Pána a za celý vznešený dům Císařský. Pan kolega 

sehrál 1. a 4. slohu Národ. hymny a všichni stoje ji zapěli. 

„Bůh žehnej a zachovej nám ještě dlouho našeho vroucně milovaného Cís. a 

Krále Frant. Jos. I.“! 



19
8.9.10.11.

9.
09.  Dne 8. září započaly příjezdem J. V. Cís. Pána do Vel. Meziříčí veliké vojenské 

manévry. J. V. Cís. Pán přijel do Vel. Mez. dne 8. září v 1 ½ hod. kde byl 

s největší slávou jak obyvatelstvem místním, tak okolním přijat. Učitelstvo 

okolní s dítkami škol. súčastnilo se přivítání toho. Z Rudíkova sbor učitelský a 

to 4členný společně i p. katecheta zvlášť s kněžími byli přítomni uvítání J. V. 

Cís. Pána. Též uvítání Cís. Pána němec. co hosta85 se sučastnili. I několik dítek 

z Rudíkova bylo přítomno a vřaděny mezi ostatní žáky a žačky. Dne 9. srpna 

jelo Rudíkovem od rána počínaje veliké množství vojska jako: pěchoty – jízdy – 

dělostřelectva atd. O 9 ½ hod. oznámeno, že pojede kolem školy J. V. Cís. Pán 

se Svým vznešeným hostem Cís. Pánem z Německa. U školy nakupeno mnoho 

lidí, kteří provolávali „Slávu“ J. V. Cís. Pánu a Jeho vznešenému hostu. Všem 

obyvatelům v Rudíkově i dítkám dopřáno bylo bylo dvakráte v obci viděti svého 

milovaného otce! Jel směrem k Třebíči tam a zpět v cís. automobilu a vždy c. a 

k. četnictvem zdejším na příjezd onen byl lid již dříve upozorněn, by Ho vyděti 

mohl – a Mu úctu vzdáti mohl. I následníka trůnu J. Cís. Výsost bylo lidem 

popřáno uviděti. Byl to den – největšího svátku! Škola a domy po celý pobyt J. 

V. Cís. Pána byly prapory ozdobeny. Dne 9.10.11. bylo v obci veliké množství 

vojska rozličného druhu: pěchoty a jízdy. Ve škole ubytováno: „Místnost pro 

nemocné“, Cís. K. pošta a pak nejvyšší štáb důstojnický. Ve všech 4 třídách i v 

síních leželi vojíni a ve III. tř. a) připraveny 2 postele pro vyšší hodnostáře - kde 

též přes noc vždy 2 osoby vznešené odpočívali. Též cvičením vojenským 

(srážce) s nepřítelem – u „Pokloňku“ bylo obecenstvo přítomno a mohli si 

názorně utvořiti dobrý pojem zkutečné války. U „Peckových“ stažen vojenský 

balon, který ležel delší dobu na poli obecenstvem pozorován až pak opět naplněn 

a do vzduchu puštěn. Balony byly viděny dva a to: u Budišova a zde. – Co bylo 

viděti vojska zde – nepamatují ti nejstarší obyvatelé a proto každý ponechal práci 

stranou a šel se podívati na ten zjev neobyčejný v celém okolí i okresu. 

Bůh popřej klidu zbraním, by jich nemuselo býti použito oproti nepříteli!86 

 

Na počátku škol. roku bylo povinných dítek: 

a) povinných 

1.) Rudíkov, má povinných:  61 hochů;  52 dívek  = 113 dítek 

2.) Přeckova, má povinných: 7 hochů;  9 dívek  = 16 dítek 

3.) Hroznatín, má povinných:15 hochů;  18 dívek  = 33 dítek 

4.) Vlčatín, má povinných:  24 hochů;  10+20 dívek = 34 + 20 = 54 dítek 

5.) Oslavička, má povinných: 12 hochů;  14 dívek  = 26 dítek 

Úhrnem: 119  +  124  = 243 dítek 

b) navštěvujících: 

1.) Rudíkov, má navštěvujících:  58 hochů;  49 dívek  = 107 dítek 

2.) Přeckova, má navštěvujících:  6 hochů;  8 dívek  = 14 dítek 

3.) Hroznatín, má navštěvujících:  15 hochů;  17 dívek  = 32 dítek 

4.) Vlčatín, má navštěvujících:  22 hochů;  30 dívek  = 52 dítek 

5.) Oslavička, má navštěvujících:  11 hochů;  14 dívek  = 25 dítek 

Součet: 112  +  118  = 230 dítek 

Před dokonaným 6 rokem navštěvuje: 6  +  1   = 7  

 
85 Tímto hostem z Německa byl německý císař Vilém; 
86 Během těchto vojenských manévrů byla poprvé vyzkoušena polní kuchyně, která dokázala během tří hodin 

uvařit jídlo pro cca 250 osob. Zkoušely se i samočinné strojní pušky, telegrafní a telefonní spojení či výzvědný 

balon. 



19
4.

10.
09.  Jmeniny J. V. Cís. Pána oslaveny na zdejší škole následovně: Škola ozdobena 

prapory a ze školy v průvody šly dítky s učiteli svými do kostela na mši svatou, 

již sloužil zdejší pan katecheta Důstoj. P. Emanuel Sedlák, farář a konsistor. 

rada. Po mši svaté, které mimo zdejších dítek ještě i dítky školy Heřmanské 

obcovaly – (bylo přítomno dosti rodičů dítek školník) pomodlil se p. katecheta 

ze šťastné panování J. V. Cís. Pána Otč. a Zdr. Pak zapěna s lidem 1. a 4. sloha 

Rak. hymny. Ve škole před dětmi a sborem učitel. (i z Heřmanic), měl spr. školy 

k dítkám promluvu o J. V. Cís. Pánu. Před okrášleným obrazem Cís. Pána 

poukázal spr. školy na krásné ctnosti J. V. upozornil na jednu zvlášť, která jako 

prvá hvězda na obloze vyniká a to jest: zbožnost – bohabojnost! 

Uvedl příklady, kdy J. V. Cís. Pán. zbožností nad mnohé pozemšťany vyniká a 

nám překrásný příkladem jde napřed, bychme i my tak činili. Vybídl dítky, by 

nejen z povinností Cís. Pána a celý Nejjasnější dům Cís. ctily, milovaly – nejen 

z povinnosti že jim to 4té přikáz. boží velí, ale z lásky pro Jeho ctnosti jimiž srdce 

Jeho ozdobeno jako drahokamy jest. A pak-li tak činiti budou, vyplní úplně 

zákon světský i církevní a stanou se jednou hodnými občany J. V. Cís. P. a Jeho 

věrnými poddanými a bude jim zde i na onom světě dobře! 

Po té zapěna 1. a 4. sloha Národ. Hymny a provoláno J. V. Cís. P. 3kráte Sláva! 

19
19.

XI.
09.  Dne 19. listop. sloužil pan katecha P. Emanuel Sedlák, rada a farář zde, slav. 

zádušní mši sv. za † J. Cís. Paní. Mši této obcovaly dítky škol školy zdejší a 

z Heřmanic. Sbor učitel. jakož i dosti četně zastoupeného obecenstva byli též 

přítomni. Po mši sv. pomodlil se pak katecha se všemi věřícími 3 Otč. a Zdr. za 

šťastné panování J. Vel. Cís. Pána a za † Cís. Paní a šťastné a dlouhé žití celé 

rodiny Cís. Po mši svaté zapěli učitelé se svými dítkami a věřícími ostatními 1. 

a 4. slohu Národní hymny. Pak se dítky v pořádku rozcházely do svých rodných 

obcí. Letos bylo pozorovati jak v den jmenin J. V. Cís. Pána 
4.

10.
, tak v den Jmenin 

Cís. Paní veliké účastenství rodičů dítek, svěřených učitelstvu k výchově. 

19
11.

XI.
 a 

25.

XI.
09.  Dne 11. listop. provedeny spr. školy a starostou obce Janem Dobrovolným zde, 

ve II. tř. volby do obec. zastupitelstva. Správce školy za důvěru prokázanou 

poděkoval a voliti sebe nedal, by jak domkaři i rolníci četněji zastoupeni býti 

mohli! Ve III. sboru zvoleni: Matěj Kučera, nadlesní 19 hlasy; Jan Večeřa č. 66, 

18 hlasy; Fr. Jaša č. 62, 15 hlasy a Václ. Školář, č. 17, 12 hlasy = vesměs z Rud. 

až na prvého. Náhr. Lud. Dopita a Molák. 

Ve II. sboru: Fr. Horký, č. 12, 8 hlasy; Fr. Kotačka, č. 11 8 hlasy; Jan Dobrovolný 

č. 24, 7 hlasy a Fr. Pažourek, č. 7, 7 hlasy. Náhrad: Jos. Horký č. 5 a Jos. Večeřa, 

č. 45 zde. 

V I. sboru: Václ. Černý (místo K. Florianap) chal. č. 8 z Osl. 7 hlasy; Jos. 

Sedláček, č. 4, 6 hlasy, Jos. Komínek č. 16, 6 hlasy a P. Emanuel Sedlák č. 1, 5 

hlasy. Náhr: Vínc. Trnka Batouch.; Jan Kotačka, rol. 33 zde 6 hlasy. 

Volba představenstva 

Konána ve škole II. tř. dne 25. listop. a zvoleni:    (z 12 hlasů) 

1.) Starostou obce: Pan František Horký, rol. č. 12 v Rudíkově, 7 hlasy  

2.) Radním I.: Pan Jan Dobrovolný, rol. č. 24 v Rudíkově, 8 hlasů  

3.) Radním II.: Pan Frant. Kotačka, rol. č. 11 v Rudíkově, 8 hlasů  

19
21.

XI.
09.  Dne 21. listop. přednášel ze ve škole III. tř. b) odbor učitel ze zem. hospod. školy 

p. Ant. Večeř s ovocnictví. Návštěva poměrně byla slabá a načítáno jen 32 

posluchačů. Pan Večeř vysvětlil pojem Nár. Jednoty a cíl její a přešel 

k podrobnému pojednání: 1.) O pěstování stromů 2.) s vhodných stromech do 



naší krajiny se hodících a 3.) o ceně ovoce, vůbec a pro hospodáře zvlášť, 4.) o 

sázení a ošetřování stromů, o 5.) léčení neduhů stromoví a konečně vybídl 

k hojnému sázení a jich hájení! Po přednášce poděkovali mu jak pan rada, tak i 

nadučitel za pěkně promyšlenou a vhodnou přednášku. Schůze pak ukončena a 

p. Večeř jel vlakem do Vel. Meziříčí. 

Viděl dne 31. ledna 1910 Bol. Dolejšek. 

19
31.

1.
10.  Dne 31. ledna navštívil zdejší školu Velect. Pán, pan Bolesl. Dolejšek, profesor 

a c. k. okres. škol. inspektor a visitoval tuto školu od 10. hod. dopoledne, až do 

3 hod. odpoledne. Výnos c. k. okr. škol. r. ze dne 10./3. 10 čís. 432 škol. rada c. 

k. okr. škol. rada s uspokojením na vědomí velmi pořádný stav školy. 

Bůh siliž na duchu i tělu Velect. Pána c. k. okr. inspekt., by ještě dlouho ku blaho 

škol v okresu působiti mohl! 

19
20.

3.
10.  Dne 20. t. m. konána schůze ve škole III. tř. b) z hospodářství. Přednášeli pp. 

Hoch, ředitel v. v. a předseda hospod. jednoty a p. Myslivec s jedním odbor. 

učitelem. Po sv. požehnání započata přednáška: Škůdcové ovoc. stromů. Chov 

vepřového dobytka. Návštěva byla dosti četná jak od ženatých tak i svobodných. 

V 5 hod. byla ukončena přednáška a Důstoj. Pán Em. Sedlák, rada poděkoval 

všem přednášejícím a požádal je, by opět brzy rolníky zde něčím užiteč. poučili. 

Tím schůze skončena. 

19
5.

6.
10.  Dne 5. června konána u nás v hostinci u p. Kruly, čís. 9 včelařská schůze. Po sv. 

požehnání přijeli pp. P. Konečný farář z Rudy a Hakl, spr. školy v Dol. 

Heřmanicích do dolního hostince, kde spr. školy se sborem a Dstp. radou a p. 

kaplanem je očekávali. Návštěva byla slušná, jelikož u nás o včeličku se počínají 

zajímati a obec Přeckov jim jde vzorem v ohledu tom. Přednášeno: O včele 

vůbec, o rojení včel, usazování – přezimování atd. Přednášky se líbily velice 

posluchačstvu a poděkování za tuto, žádali včelaři pp. přednášející, by si opět 

vzpoměli na Rudíkov! 

19
10.

7.
10.  Jeho Excelence Nejdůstoj. pan biskup hrabě Dr. Pavel Hugo ráčil udíleti u nás 

sv. biřmování a zkoušeti dítky z náboženství. Občanstvo zdejší – ano z celé 

farnosti uvítalo svého biskupa skvěle. Na silnici z Třebíče byla postavena 

slavobrána s nápisy: „Ejhle kněz veliký“, „S Bohem“ Bauderim počtem asi 14 

(koňáků) s praporky národ. vyjelo vstříc Jeho Excelenci a ve vesnici čekala 

hudba a tato až k faře hrála. Dítky se sborem učitel. očekávali p. biskupa na dvoře 

ve faře. Škola, fara a domy ozdobeny prapory. Vítáni učinili Vlctpp. Frey, c. k. 

místodrž. rada a náš Vlctp. c. k. okres. škol. inspekt. Bolesl. Dolejšek, dála pan 

konsistor. rada Sedlák, za far. úřad a děkan z Tasova Florian, za soused. děk. 

Vel. Mez. Přijelo uvítání mnoho vzácných jasných hostů, mezi nimi Jeho 

Osvícenost pan hrabě z Meziříčí atd. Po mši svaté a kázání bylo přestavování ve 

faře. Sbor náš představil náš milý Vlctp. inspektor. Pak byla zkouška 

z náboženství ve třídách. U fary přivítala pana biskupa dcerka pana kolegy po 

spr. školy v Hor. Heřmanicích Mikundy a u školy žákyně ze III. tř. b) Jašová. 

Jeho Excelence byl velmi dojat. Zkoušce obcoval i náš milý pan c. k. okresní 

škol. inspektor, dále mnoho kněží a děkan z Tasova a předseda m. škol. a 2 

členové z výboru a jeden z m. škol. rady. Ve všech třídách byl pan biskup velmi 

spokojen – a o všem se velmi pochvalně vyjádřil. Odpoledne bylo sv. biřmování 

a svěcení části hřbitova. K 6. hodině jel do Třebíče. Hudba, lid a bauderium Ho 

vyprovodilo z osady na další apoštolskou cestu.  

 



 

 

 

Na konci škol. r. 1909-10 

Navštěvujících: 

I. tř.   21 chl.  16 děvčat  = 37 dítek  

II. tř.   29 chl.;  31 děvčat  = 60 dítek   
101

104
 

III. tř. a)  30 chl.;  29 děvčat  = 59 dítek  

III. tř. b)  21 chl.; 28 děvčat  = 49 dítek  

101 + 104  205 

 

19
20.

VII.
10.  Dne 20. července započaly u nás v Rudíkově žně žitné. Počasí bylo dosti pěkné 

a úrodu u nás a v okolí velmi pěkná. Ku konci července zůstalo málo obilí 

v polích; většinou již sklizeno všechno žito a jen něco ještě v srpnu sváženo do 

stodol.  

 

Dne 30. července ukončili jsme škol. rok mší svatou, poděkováním Pánu Bohu za vše dobré 

prokázané. Po mši svaté zapěna v kostele 1. a 4. sloha Národ. hymny a šli jsme do tříd. V kostele 

bylo viděti i dosti matek dítek. Ve škole po třídách rozdány Škol. zpr. a „Vysvědč. propouštěcí“ 

s patřičným napomenutím dítkám, jak jest se jim chovati o prázdninách.  

Tím škol. rok ukončen. Dne 29./VII. byla dom. konfer.  

Karel Florian, spr. školy 

 

Školní rok 1910-11 

 

19
18.

8.
10.  Jubilejní slavnost 80letých narozenin Jeho Veličenstva Cís. Pána Frant. Jos. I., 

byly následovně oslaveny. Jelikož dne 18/8 ve čtvrtek v den narozenin J. V. Cís. 

Pána, měli lidé zdejší ještě pilné žně ovesné, oznámeno věřícím s kazatelny, že 

oslava ta z téže příčiny se na den 21. srpna v neděli odkládá. V neděli ráno 

oznámena slavnost 3mi ranami z nár. děla a slouženy 2 mše svaté při kterých se 

též střelbou oslavoval den pro Rakousko významný, pro nás dítky J. V. Cís. Pána 

velepamátný. Škola, fara, kostel a četnické stanoviště ozdobeny prapory 

v barvách rakouských. Po sl. mši sv. vzpomenuto dne významného a celé rodiny 

vznešeného domu Habsbursk. a pomodleno za dlouhé a šťastné panování J. V. 

Cís. Pána Otč. a Zdráv. Na to zapěna 1. a 4. sloha Cís. hymny.  

19
20.

8.
10.  Msgr. Vladimír Šťastný, tichý, skromný pěvec moravský zesnul v Pánu dne 20. 

srpna v ½ 3 hod. odpolední po dlouhé chorobě srdce. - Šlechetná, ideální duše 

jeho, která tolik milovala církev i vlasť, - vznesla se do výšin nadhvězdných. 

Naroz. roku 1841 v Rudíkově, z rodiny učitelské. Až do roku 1898 byl profes. 

nábož. na I. česk. gym. v Brně. Pohřben byl dne 22. srpna na central. hřbitově 

v Brně. Pohřbu se súčastnilo na 150 kněží, četné deputace (i z Rudíkova) a 

mnoho vznešených lidí jako: J. Exc. udp. biskup Dr. Pavel hr. Huyn, J. Exc. 

presid. vrchního zem. soudu Rudolf rytíř z Bleylebenu87, škol. rady H. A. 

Macháče, řed. Ant. Kunze, řed. Horvatha, c. k. inspek. škol. Frant. Anderle, Fr. 

Charváta atd. atd.  

„Památka jeho bude trvalou mezi lidem moravským“. 

 

 
87 Rudolf Regner von Bleyleben; 



a) Veškerých dítek povinných bylo:   111 hochů + 130 dívek = 241 

b) Veškerých dítek navštěvujících bylo:  107 hochů + 123 dívek = 230 

Školní rok započat dne 1. října v sobotu slavnými službami božími, vzýváním Ducha Svatého 

a pak dom. učitel. konferencí. 

 
4./10.10.  Dne 4. října oslaveny Jmeniny J. V. Cís. Pána a 80leté naroz. na zdejší škole 

následovně: 

Dítky školy zdejší a z Heřmanic se sborem učitel. obcovali slav. službám božím, 

které sloužil p. katecheta P. Tom. Šuber. Po mši svaté pomodlily se dítky 3 Otč. 

a Zdr. za šťastné panování J. V. Cíc. Pána. Pak po sv. požehnání zapěly s lidem 

věřícím 1. a 4. slohu nár. hymny. Z kostela pak šly dítky do školy, kde jim 

správce školy ve III. tř. b) před ověnčeným obrazem J. V. Cís. Pána promluvil 

několik slov, by v srdci jejich úctu, lásku, vděčnost a oddanost k J. V. Cís. Pánu 

roznítil. Poukázal že slavíme počát. škol. jmeniny a 80leté narozeniny. Pak jim 

vysvětlil přískloví: V práci a vědění jest naše spasení. Vysvětlil jak mají 

pracovati by práce byla dobrá a prospěšná. Co jest dítkám činiti a kterak školu 

navštěvovati by z nich byly zbožní bohumilí a člověčenstvu potřební a užiteční 

lidé. Poukázal na školu - velmi důležitý a potřebný vzděl. ústav v obci a pak na 

Cís. Pána který jak o ducha tak i o tělo dítek se stará vhodnými jak škol. tak obč. 

zákony. Ukázal školu nyní a před 80ti léty. Vibídl dítky, by prosily Pána Boha o 

zdraví a daru Ducha Svat. dále by byly pilni a poslušny nejen rodičů, ale i 

učitelů! 

Tak že se stanou jednou hodnými a dobrými občany, poddanými J. V. Cís. Pána. 

V Išlu88 – zátiší letního sídla slavil J. V. Cís. Pán 80ti leté naroz. Na okol. alpsk. 

výšinách zaplanuly slavnostní ohně – po celé říši šířila se zpráva o stav. význ. 

dni panovníkově. I v srdcích našich ať zaplane slavnostní oheň lásky – vděčnosti 

– a oddanosti k J. V. Cís. Pánu! Při modlitb. svých šeptejte ze srdcí svých vždy 

upřímná přání: „Fr. Jos. Bože rač požehnat“! 

Na to provoláno 3kráte: Sláva! 

Zapěna 1. a 4. sloha národ. hymny: 

19
19.

XI.
10.  Dne 19. listopadu o 8. hod. sloužena mše svatá ve zdejším chrámu Páně Dstp. 

Emanuelem Sedlákem, konsistor. radou a farářem zde za † J. V. Cís. Pání. U 

menšího oltáře sloužena též mše sv. p. katechetou Tom. Šuberem. Žáci této školy 

jakož i ze školy z Heřmanic, se sborem učitel. súčastnili se služeb božích 

odbývaných. Po zádušní mši sv. pomodlili jsme se i s četnými věřícími 3 Otč. a 

Zdr. za † J. V. Cís. Pání a celý zem. rod. Cís. (t. j. všech zesnulých v Pánu 

vznešených členů Cís. rodiny). Po mši sv. zapěna 1. a 4. sloha Národ. hymny.  

Bůh dej zem. lehké odpočívání! 

 

Úřední list ze dne 1911 20./2. č. 2 

Výsledek sčítání lidu  

    muž. žen. 

1.) Rudíkov: roku 1900 (247 + 254)  = 501; 1910 = 531 obyvatel 

2.) Přeckov: roku 1900  (76 + 73)  = 149; 1910 = 146 obyvatel 

3.) Hroznatín: roku 1900  (76 + 91)  = 167; 1910 = 176 obyvatel     přiškolené obce 

4.) Vlčatín: roku 1900  (107 + 109)  = 216; 1910 = 240 obyvatel  

5.) Oslavička: roku 1900  (78 + 75)  = 153; 1910 = 161 obyvatel 

6.) Heřmanice Horní: roku 1900   = 256; 1910 = 273 obyvatel     přifařené obce 

 
88 hornorakouské město Bad Ischl (Císařská vila/Kaiservilla); 



7.) Telečkov Nový: roku 1900   = 137; 1910 = 142 obyvatel 

8.) Batouchovice: roku 1900    = 92; 1910 = 100 obyvatel 

Meziříčí Veliké: 5300 obyvatel; Byteš Vel. 1870; Měřín: 1475; Křižanov: 1506 

Všeho obyvatel. v okrese: roku 1890 bylo: 41.510; roku 1900 bylo 41.279 a roku 1910 bylo 

41.022 obyvatelů. 

Viděl dne 17. května 1911 Bol. Dolejšek 

 

13. a 20. VI. 1911.  Dne 13. června konána volba do říšské rady a to obdrželi kandidati  

následující počet hlasů: 1.) Šamalík: 6396, 2.) Sáblík (5357) 5273 a 3.) Ondráček 

1326 hlasů. Dne 20. června obdržel ve volbě užší: 1.) Šamalík Josef 6826, 2.) K. 

Sáblík 6163. V první volbě soustředěno na všechny 12.989 hlasů v užší volbě 

soustředěno 12.989 hlasů. Šamalík zvolen většinou: 663 hlasy. V Rudíkově 

obdržel dne 13./VII. Šamalík 137 a Sáblík 18 hlasů a dne 20./VI, obdržel 

Šamalík 132 a Sáblík 23 hlasů. V první volbě byl 1 lístek prázdný a při druhé 

volbě 3 lístky prázdné.  

 

V I. tř. bylo  11 hochů a 19 dívek  = 30 dítek  

V II. tř. bylo  34 hochů a  25 dívek  = 59 dítek  
94

102
 

V III. tř. a)  34 hochů a  31 dívek  = 65 dítek  

V III. tř. b)  15 hochů a  27 dívek  = 42 dítek  

94 + 102  = 196 dítek 

 

19
17.

5.
11.  Dne 17. května 1911 visitoval zdejší školu Velectěný Pán, pan profesor a c. k. 

okresní školní inspektor. Výnosem c. k. okres. škol. r. ze dne 6. července 1911 

č. 1455 škol. vzala c. k. okres. škol. rada visitaci tuto. Velectěným Panem p. 

Bolesl. Dolejškem, prof. a c. k. okres. škol. inspekt. s uspokojením na vědomí. 

 

Dne 15. července ukončen škol. rok na této škole. Slavnou mši potom sloužil zdejší pan 

katecheta Tomáš Šubr. Po svatém požehnání zapěna 1. a 4. sloha Národ. Hymny. V kostele 

byly dítky zdejší a ze školy v Hor. Heřmanicích přítomny pak celý sbor učitel. a dosti četní 

rodiče dítek školních. 

 

19
6.

8.
11.  Velice krásná a řídká slavnost konala se v Rudíkově dne 6. srpna. Odhalovala se 

pamětní deska msgra. Vlad. Šťastnému, na jeho rodném domku bývalé škol. 

budově. Vesnice horská oděna v slavnostní háv vítala již v ranních hodinách 

nesčetné hosty. V sobotu dne 5. srpna dostavil se k slavnosti vdstp. J. M. Dr. Jos. 

Pospíšil prelát na dómě a škol. r. p. Fr. Rypáček, prof. z Brna. V neděli přijel: 

Vlctp. Dr. Makovič c. k. okres. kom. a vrchní řiditel Plachetka z Vel. Mez. Dále 

Veledůstpp. Al. Hrudička a Fr. Florian, arciknězi a pp. děkani z Mez. a Třebíče. 

Dále ještě PP. Dr. Fr. Dvorský, prof. v. v. a bratr nadučit. z Obřan se 2 syny a 

veliký počet lidí a přátelů. O 10. hod. bral se průvod z fary do kostela. V kostele 

měl kázání slovutný kazatel Dr. Jan Sedlák, prof. Bohosloví. Po té sloužil J. M. 

vdp. prelát pontifikální mši svatou. Po mši svaté u domku oslavence ujal se slova 

J. M. Pan mluvil škol. r. Rypáček dlouholetý spoluprof. Pak synovec p. Bohumír 

Šťastný, synovec oslavence, jenž děkoval za poctu prokázanou. Slavnost 

zakončil p. rada zdejší. Telegramy poslali Bubílek z Bystřice pod Host. Dr. 

Hodr, Nezval rada z Budišova zem. inspekt. Vlk, Fr. Šoukal, farář v Hor. 

Kounicích posl. Šamalík, Syssmayer, Kuba, Dr. sl. Koudela a jeho choť. 



Vzpomínku: Jan Vítek, říd. učit. Vlctp. Bolesl. Dolejšek c. k. okres. inspekt. Jan 

Tenora, Al. Ličman, farář atd. 

„Ať deska tato kteří kolem ni kráčeti budou povzbuzuje k následování velikého 

tohoto básníka, vlastence, učitele Msgr. Vlad. Šťastného“!  

 

Školní rok 1911-12 

 

Počet dítek navštěvujících na počátku škol. bylo: 

I. tř. 14 hochů a 20 dívek; II. tr. 28 hochů a 32 dívek; III. tř. a) 34 hochů a 31 

dívek; III. tř. b) 28 hochů a 37 dívek = 104 + 120 = 224 dítek 

Povinných bylo: 108 hochů a 128 dívek = 236 dítek. Před ukončením 6 roka 

přijata byla 3 děvčata. 

19
18.

8.
11.  O Jmeninách J. V. Cís. P. sloužil zdejší p. rada Emanuel Sedlák, mši svatou a 

obcovalo jí dosti četné obecenstvo zdejší jakož i hasičský sbor. Po mši sv. 

pomodlil se lid za dlouhé a šťastné panování J. V. Cís. P. a celý cís. vznešený 

rod. Škola byla ozdobena praporem a 2 členi sboru učitel. obcovali mši sv. 

19
4.

10.
11.  O 8 hod. sloužena mše sv. a dítky ze zdejší školy a z Heřmanic, jakož i celý sbor 

učitel. zdejší s p. spr. školy z Heřmanic obcovali této mši. Po mši pomodlili se 

věřící a dítky se sborem učitel 3 Otč. a Zdrávas za šťastné panování J. V. Cís. 

Pána. Pak zapěna 1. a 4. sloha Národ. hymny. Ve III. tř. b) promluvil spr. školy 

k dítkám o významu dne a nabádal dítky k úctě, lásce a oddanosti k J. V. a 

celému vznešenému rodu. Vybízel dítky by pilnou návštěvou školy, vzorným se 

chováním a poslušností svých představených, dokázali, že se chtějí jednou státi 

dobrými a věrnými poddanými J. V. Cís. Pána. Vyzval dítky, by s miliony 

dítkami a dospělými kteří rozlič. jazykem a v rozlič. koutech mílené veleříše 

volají J. V. Cís. P. slávu a ony se sborem učitel. provolaly 3kráte „Sláva“! J. V. 

Cís. Pánu a zapěly na konec 1. a 4. slohu národ. hymny. Po té jeden žák přednesl 

báseň: „Naše říše“. Tím slavnost ukončena. Školní budova ozdobena byla 

rakousk. praporem.  

19
6.

11.
11.  Dne 6. listopadu vznikl z neznámé dosud příčiny požár odpoledne po 4. hod. ve 

stodole u čís. 9 u hostince p. Jana Kruty. Vyhořela stodola, hostinec a pekařství 

p. Tayty zde. Sboru zdejšímu pak z Hodova, z Rohů a Trnavy se podařilo, že 

oheň obmezen jen na jmenované předměty. Nebýti rychlé a vydatné pomoci – 

chytly se slamou kryté chalupy a hořela i škola! Spr. školy měl i ve škole dosti 

práce hasením padajících kusů papírů z č. 9 – Škoda způsobena ohněm činila 

8500 K; pojistné 5700 K 

19
18.

11.
11.  Dne 18. listop. po 8. hod. sloužena mše sv. p. katechetou zdejší školy. Po zádušní 

mši sv. pomodlily se dítky se sborem učitel. a věřícími kterých bylo hezký počet 

3 Otč. a 3 Zdrávasy za † J. V. Cís. Paní a celý vznešený rod cís. Pak zapěna 1. a 

4. sloha Národ. hymny. 

Viděl: 22. listopadu 1911,  

prof. Boleslav Dolejšek. 

19
2.

12.
11.  V sobotu dne 2. prosince 1911 konal se dětský den (slavnost), ve prospěch 

„České komise pro ochranu dítek a mládeže„ v Brně. Slavnost jež za přítomnosti 

p. předsedy m. škol. r. Jos. Sedláčka, rolníka č. 4 a členů obec. výboru jakož i 

matek dítek v místnosti III. tř. b) konána byla, vyhověla nejen účelu, za kterým 

pořádána byla, nýbrž také poskytnuta veřejnosti příležitost poznati úspěšnost 

výchovy dítek ve škole. Pozorovati se zadostiučiněním, že toto uvědomění 



zdejšího obecenstva poznenáhlu proniká. Slavnost zahájena byla řečí spr. školy, 

v niž vysvětlen účel slavnosti. Po té dítky přednášely několik nacvičených básní, 

deklamovánek a zapěly několik písní 2hlasně. Na konci pak zapěna 1. a 4. sloha 

Národ. hymny a v den tak velikého významu provolána J. V. Cís. Pánu 3násobné  

„Sláva“! 

Sbor. učitel. zdejší i s panem katechetem a s p. spr. školy z Heřmanic byl této 

slavnosti přítomen. Sbírka mezi dětmi dobrodinci a sborem učitel. vynesla 20 K. 

Jmenovaná částka zaslána byla: „České zem. komisi“ v Brně.  

19
7.

1.
12.  Dne 7. ledna odpoledne o 3 hod. počalo hřměti a též v blízké obci Hodově do 

stavení uhodili. Zabil tam blesk 2 kusy hověz. dobytka, kozu atd. jiná drobná 

zvířata. Od té doby počaly tuhé mrazy a notně mrzlo přes 14 dní při tom 

neobyčejná zima nejen u nás, ale dle časopisů a zpráv z nich a v jiných zemích i 

říších.  

19
14.

1.
12.  V neděli o 8. a ¼ hod. večer byli tak mnozí svědci, zajímavého úkazu na nebi. 

Náhlý záblesk, – burácení hrou vyrušilo z pohodlí u teplých kamen sedících. 

Venku mrzlo o sto šest, - jak naše přísloví praví – na nebi hvězdičky se trpýtily 

v plném svém jasu a najednou záblesk a burácení – hrom! Rozumí se, že různé 

předpovědi o proroctví nebylo nouze! Zatím to byl povětroň, - který za burácení 

hromu padl dle denních listů do „Obory“ u Lysic.  

19
13.

7.
12.  Dne 13. července na základě Vysokých Výnosů školních, byl skončen školní rok 

v sobotu. Sbor. učitel. a dosti velký počet rodičů dítek škol. byli přítomní mši 

svaté. Pan katecheta Jak. Rozmahel, sloužil na požádání spr. školy slavnou mši 

svatou s Veni sancti89 a požehnáním. Po mši svaté povstaly dítky a všichni 

přítomní zapěli 1. a 4. slohu národ. hymny a šlo se pak do tříd zpět. Zde byly 

dítkám rozdány škol. zprávy a ponaučeny, kterak jest se jim chovati o 

prázdninách. 

19
17.

7.
12.  Žně žitné započaly v Rudíkově dne 17. července a v Přeckově o 2 dny dříve. Žita 

byla velice pěkná a slibovala velmi dobrou sklizeň a to z příčiny té, že části a 

vydatné deště jim k zrůstu dopomohly a pak jsou zde vel. dobří hospodáři kteří 

pole patřičně a včas obdělají pohnojí a též od statku Budišov čisté a klíčivé zrno 

k setí si zakupují. Tím způsobem arci90 docílí sklizeň výbornou.  

  

V I. tř. bylo  14 hochů a  20 dívek  = 34 dítek  

V II. tř. bylo  28 hochů a  32 dívek  = 60 dítek  

V III. tř. a)  34 hochů a  30 dívek  = 64 dítek  

V III. tř. b)  32 hochů a  25 dívek  = 57 dítek  

108 + 107  215 dítek 

 

Školní rok 1912-13 

 

19
18.

8.
12.  Narozeniny J. V. Cís. Pána Fr. Jos. I. připadly v tomto roce na neděli. Pán rada 

a farář Em. Sedlák sloužil mši svatou a po ni pomodlili se veškeří věřící za celý 

vznešený rod Cís. jakož i za dlouhé a šťastné panování J. V. Cís. P. třikráte Otče 

náš a Zdrávas. Zahrána 1. sloha národ. hymny a stoje zapěna společně. 

 
89 Vzýváním ducha svatého; 
90 Opravdu, skutečně; 



J. V. Cís. P. dovršil téhož dne 82 rok a všichni národ. rak. vzpomínali téhož dne 

J. V. Cís. P. a děkovali Bohu, že Mu dopřál ve zdraví dožíti se tak požehnaného 

věku! „Bůh zachoj J. V. Cís. P. ještě dlouho ve zdraví a štěstí, by ještě dlouhá 

léta mohl panovati národům rak. velkoříše“! 

19
16.

9.
12.  Dne 16. září o 8. hod. dopoledne započat na škole zdejší nový škol. rok 1912-

13. Sbor učit se svými dítkami v čele se škol. praporem obcovali slav. službám 

Božím. Služby tyto vykonal zdejší katecheta P. Jakub Rozmahel. Po mši svaté 

bylo „Te Deum“ a sv. požehnání. Po všem pak zapěny 1. a 4. sloha Národ. 

hymny. Slavné mši svaté obcovalo velmi mnoho rodičů dítek školních, což je 

důkazem, že lid školu zdejší v uctivosti má a že škole přeje. Po mši svaté konána 

domácí konf. učitel. sboru a vyřízeny rozličné školní záležitosti. Pak dokončen 

též zápis dítek do I. třídy.  

19
16.

9.
12.  a) Všech povinných dítek bylo: 124 hochů a 125 dívek = 249 dítek 

b) Školu navštěvujících dle tříd bylo: 

I. tř. 20 + 12 = 32; II. tř. 26 + 36 = 62; III. tř. a) 36 + 29 = 65; III. tř. b) 

31 + 40 = 71 Všech navštěvujících bylo: 113 + 117 = 230 dítek 

19
4.

10.
12.  Dne 4. října byly Jmeniny J. V. Cís. Pána na škole zdejší následovně oslaveny. 

Škola ozdobena prapory a i obraz J. V. Cís. P. ve III. tř. b) O 8. hod. šli dítky 

školy zdejší a z Heřmanic se sborem učitel. na mši svatou. Zpívanou mši sv. 

sloužil zdejší Vlp. P. Jak. Rozmahel. Mši svaté obcovalo dosti věřících, otců a 

matek dítek školních. Po mši svaté a požehnání zapěna v kostele 1ní sloha Národ. 

hymny. Odtud šly dítky do III. tř. b) kde správce školy promluvil k dítkám řeč. 

V řeči své uvedl, že v životě lidském se střídají všední dny se svátečními dnové 

smutku – zármutku s dny radostí. Slavíme i dnes den sváteční = radosti = 

Jmeniny J. V. Cís. P. Vysvětlil dítkám naše krásné národ. heslo: „V práci a 

vědění jest naše spasení. J. V. Cís. P. se stará by duše dětská všestranně vzdělána 

byla; by ve mravnosti a zbožnosti vychována byla. Přešel na školu, kde se dítky 

učí, by dobře a s prospěchem konaly svou prací. Škola z mládí rozum vzdělává, 

zdokonaluje a vědomostmi potřebnými obohacuje. Cís. P. se stará moudrými 

zákony škol. by vychovatelé k tomu způsobilí byli. Dítky musí ale rady – pilně 

a ochotně do školy choditi a co z úst vychovatelů slyší si dobře zapamatovati. 

Tak jednou s prospěchem budete konati prací svou a vyděláte si potřebného 

chleba. Páni Boha proste o: zdraví darů Ducha Sv. Buďte: pilni, poslušni rodičů 

i vychovatelů svých. Chvějte se všude: slušně a způsobně! Tak se stanete 

hodnými a dobrými občany a věrnými poddanými J. V. Cís. Pána! Lásku úctu 

oddanost nejlépe na jevo dáte J. V. Cís. P. svědomitým plněním svých 

povinností. Vyplušte zákon školní, by škola vedla ku zbožnosti a mravnosti i 

naučila věcem pro život potřebným. Po té předneseny 2 básně a zapěna Nár. 

hymna a provolána J. V. Cís. Pánu 3kráte: „Sláva“! 

19
2.

12.
12.  Dne 2. 12. 1912 oslaven na zdejší škole „Druhý dětský den“ následující školní 

slavností: V pondělí řečeného dne v 8. hod. sloužil slavnou mši p. katecha zdejší 

P. J. Rozmahel a po sv. požehnání zapěna jedna sloha Rak. národ. hymny. Pak 

dítky školní vedeny s tříd. učili do IV. tř. kde se shromáždilo dosti rodičů dítek 

škol. jako hostů. Zde započala vlastní škol. slavnost s proslem91 spr. školy o 

významu utvoření se: „České zem. komise“ v Brně. Uveden na paměť r. 1908, 

kdy J. V. slavil a sním celá říše 60leté šťastné panování – jubileum. J. V. odmítlo 

nákladné okázalé slavnosti a prohlásil: ať peněz použito je pro dítě! Na to 

 
91 proslovem; 



utvořen řečený spolek, se sídlem v Brně. Dnešní den 64 let – co J. V. Cís. Pán 

v Olomouci nastoupil na trůn. Poděkoval spr. školy za darovaný obnos dle obcí 

- rodičům zde přítomným dle slov Kristových. Nechte maličk….., pak: Cožkoli 

jste učinili ve jménu… Poděkoval sboru učitel. a panu katechetu a na konci 

zapěna Národ. hymna a provolána „Sláva“ J. V. Cís. Pánu! Dle tříd. to 1 tř. 

předneseny básničky: Košiláček a Macíček. Ve 2 tř. Sirotkova prosba o Matičce. 

Ve III. tř a) Děvče z Hané a Ukradený kůň. Ve III. tř. b) Náš tatíček oře a Frajtr 

Kalina. Pak písně: Směs písní národ. pak: Sadila, sadila Pod Prešpurkrem kraj 

Dunoja (2 hlasně). Vše se velmi líbilo přítomným a děti i sbor učitelský byli 

úplně spokojeni! Dle obcí přispěli: a) Rudíkov: 23 K, b) Oslavička: 6.80 K, c) 

Přeckov: 8.90 K, Vlčatín: 7.70 K, d) Hroznatín: 5.60 K. Úhrnem asi 52 K. Z toho 

dáno na zdejší fond 20K.32K. Zasláno České zem. komisi do Brna a oznámeno 

vše: C. k. okres. škol. radě. Hymnou a provoláním J. V. Cís. P. 3kráte „Sláva“, 

škol. slavnost ukončena.  

Viděl: 18. prosince 1912. Bol. Dolejšek 

19
18.

12
12.  Dne 18. prosince visitoval zdejší školu Velectěný Pán, pan Bol. Dolejšek, prof. 

a c. k. okresní školní inspektor. Ráno vlakem přijel a odpoledne po škole odjel 

opět domů. Přítomen byl vyučování ve všech 4 tř. a všem předmětům i ruč. 

pracím. Výnos. c. k. okres. škol. r. ze dne 26. 12. 1912, č. 4323 oznámen sboru 

učitel. uspokojivý výsledek. Též přítomnému předsed. m. škol. r. Jos. 

Sedláčkovi, rol. č. 4 zde oznámil pan, c. k. okres. inspektor svou úplnou 

spokojenost nad péčí o školu, kterou m. škol. r. na jevo dává. Projev svůj i 

písemně m. škol. r. projevil svým Výnos. č. 4 dne 3. 1. 1913. 

Od 
14.

1.
 - 

2.

2.
1913. Výnosem c. k. okres. škol. r. ze dne 14. ledna 1913, č. 140 bylo ve všech tř.  

vyučování pro nemoc spalničky zastaveno. Nejdříve ve 1. a 2. tř. a pak Výnos. 

c. k. okr. škol. r. ze dne 20. 1. 1913, č. 961 ve III. a) a III. b) tř. Výnos. c. k. 

okres. škol. r. ze dne 14. a 20. nařízeno dle Rozvrhu zameškání látky (17. 2. 

1913, č. 344) učivo nahraditi. Učilo se od 8. hod až do 2. 4. 1913 a v Třídnicích 

se vše zaznamenalo. 

30. 3. 1913.  Dne 30. 3. 1913 onemocněla učitelka Ivana Slavíková zde. Suplováno v I. tř. 

školy zdejší. Výnos c. k. okr. škol. r. 21. 4. 1913, č. 892 dovolená až do konce 

škol. roku 1912-13. Výnos c. k. okr. škol. r. ze dne 5. 5. 1913, č. 1034 nařízeno 

spojiti obě III. tř. společně. Od oné doby se učí 2 tř. společně a 1 tř. učitel Benák. 

Oslava prag. Výnos. c. k. okr. škol. r. ze dne 8. 4. 1913, č. 795 škol. nařízena oslava  

sankce  dvoustoletí pragmatické sankce na den 19. 4. 1913. Oznámeno c. k. okres. škol. 

(200 let) r., že na vyšších stupních oslava konána následovně: Úvod: Navázání na  

předcház. události dějepisné (V dějep. hodině) Starost Karla VI. o nastoup. trůnu 

po jeho smrti. Vydání pragm. sankce a její obsah. Přijetí pragm. sankce sněmy 

zem. státy evropsk. Význam: a) pro rod Habsburks. b) pro říši Rak-Uher. Národ. 

hymny. 
8.15.17.24.

VI.
1913. Dne 8. konána volba do všeobec. tř. voličské v hostinci Jura zde. Jan Jílek, dělník  

v Třebíči obdržel 12.432 hlasů a Jarosl. Stejskal 7216 hlasů, ze 27.261. V Rud. 

obdržel Jílek: 141 a Němec 31, Stejsk. 1. Dne 15. VI. užší volba a obdržel: Jílek: 

13.738; Stejskal: 13.556 hlasů. Většinou: 182 hlasy zvolen za Třebíč, Jihl. Telč, 

Mez. Vel. B Jílej Jan. V Rud. obdržel: Jílek 154 hlasy a Jarosl. Sejskal 25 hlasů. 

Neupl. 8. Dne 17. VI. obdržel Jos. Šamalík ve venkov. volič. tř. 1075 hlasů a rol. 

Fr. Coufal 965. Byl zvolen Jos. Šamalík většinou 110 hlasy za poslance zem. 

V Rudík. Šamalík 46 a Coufal 8 hlasů a jeden neplatný. Komisařem byl správce 

školy a zapisovatelem učitel Benák.  



19
9.

7.
13.  Dne 9. července 1913 zemřel zdejší Dstp. Em. Sedlák, konsist. rada a farář zde. 

Působil zde od 4. května 1901 asi do oné doby. Pohřeb konán dne 12. července 

1913 za přítomnosti mnoha kněží, učitelů a jeho přátel. Sbor učitel. zde a školní 

dítky súčastnili se pohřbu tohoto a prokázali takto poslední poctu bývalému 

katechetu jakož i členu sboru učitel. Odpočívej v pokoji! 

19
15.

7.
13.  Dne 15. července 1913 ukončen škol. r. na zdejší škole a přiškolené obci Hor. 

Heřmanice. K 8. hod. šly dítky a sbor učitel. do kostela kde sloužena zpívána 

mše sv. s Veni sancti a sv. požehnáním. Po mši které obcovali i rodiče dítek škol. 

a zazpívána 1. a 4. sloha Nár. rak. hymny. Ve třídách následovalo ponaučení pro 

dítky a rozdání škol. zpráv.  

 

V I. tř. bylo  20 hochů a  13 dívek; úhrnem 33 

II. tř. bylo  26 hochů a  36 dívek; úhrnem 62 

III. tř. a)  35 hochů a  27 dívek; úhrnem 62  223 

III. tř. b)  29 hochů a  37 dívek; úhrnem 66  

110 +  113 

 

19
20.

VII.
13.  Žitné zně započaly dne 20. července v Rudíkově a v sousedních vesnicích. 

V Přeckově o něco dříve, jako jiná léta. Úroda žita velmi krásná jakož i jiného 

obilí (ovs a ječmen). Zima a častý déšť, uškodily sklízni a žito později posečené 

a nespanákované, počalo klíčeti; to samé u ovse a nutno tento obraceni na 

hrstích, by nezklíčel. Úroda vůbec velmi pěkná, jen špatné počasí jako jinde na 

celé Mor. 

 

Školní rok 1913-14 

 

19
18.

8.
13.  Narozeniny J. V. Cís. Pána oslaveny v Rudíkově následovně: Dne 18. srpna 

sloužena mše sv. p. administr. P. Tomášem Šuberem, bývalým kaplanem 

zdejším a to v 8. hodině. Mši svaté obcovaly dítky školní se spr. školy a mnoho 

věřících jak z Rudíkova, tak z přifařených obcí, jelikož v ten den poprchávalo a 

práce se v polích konati nemohla. Po mši sv. zapěna Národní hymna s dítkami 

školními a věřícími.  

„Bůh žehnej a zachovej nám ještě dlouho J. V. Císaře Pána při svěží dušev. i 

tělesné síle“! 

199./11.13.  Dne 9. listopadu 1913 nastoupil zde za nového p. faráře P. Jos. Kubín, farář 

z Dlouhé Lhoty. Ustanoven zde církev. úřady od 1./11. ale uveden v úřad Vldstp. 

děkanem z Třebíče až dne 9./11. Obec jakož i lid vítal ho s hudbou (v den ten 

slaveno v Rud. posvícení) a vedl ho do ověnčené fary a odtud do kostela. Zde 

byla řeč Vldstp. místoděk. a pak slav. mše sv. novým p. farářem sloužena. Kéž 

škola a fara společně vychovávají dítky školní a jeden druhému ve výchově 

nápomocen jest! Zdař Bůh! 

1919/11.13.  Dne 19./11. 1913 oslaveny Jmeni J. V. Cís. Paní následovně. Dstp. farář zdejší 

sloužil mši sv. zpívanou o 8. hod. ve zdejším chrámu Páně. Dítky zdejší školy a 

školy Heřmanské se svými sbory učitel. šli v řadě na tuto slavnou mši sv. Po sv. 

požehnání zazpívána Národ. hymny. Bylo pozorovati, že jak dítek školních, tak 

i věřících se hojně sešlo v chrámu Páně. Sám p. farář byl tím potěšen, že lid 

zdejší na školu a kostel drží, což lidu zdejšímu ke cti slouží. „Bůh zachovej 

našeho milov. Cís. Pána“! 



Viděl dne 28. listopadu 1913. Bol. Dolejšek. 

 

192./12.13.  Dne 2./12. uspořádal zdejší sbor učitel. slavnost: „Třetí dět. den“ s násl. 

programem a postupem: O 8. hod. šly dítky v průvodu svých učitelů tříd. na mši 

sv. a požehnání, kterou sloužil zdejší Dstp. farář Jos. Kubín. Po požehnání 

zapěna v kostele dítkami i mnoha rodičemi „Národ. hymna“ a šlo se do školy 

IV. tř. Zde spr. školy měl k dítkám a lidem přiměřenou řeč ve které vytkl a) účel 

slavnosti, b) sbírka pro chudé děti, c) slib dítek J. V. Cís. Pánu d) poděkování za 

pěněž. obnos rodičům a všem P. T. dárcům. Pak následovaly básně – písně a 

deklamace dle tříd. Celkem 15 čísel vyčerpáno dle programu. Lidé se sešli a IV. 

tř. se ukázala – že je malá v ni prostora! 

Na konec zapěna Národ. hymny a provoláno J. V. Cís. Pánu 3kráte „Sláva“! 

Vybráno bylo na penězích 60 K z toho dáno na zdejší fond chud. dítek 40 K a 

tím vzrostl obnos: 212 K 85 h a zbytek 20 K poslán šekem do Brna České zem. 

kom. 

Tímto prohlášením přítom. a poděkováním za hojnou účast – ukončena malá 

slavnost, která se všem líbila! 

Dne 18. dubna 1914 Dr. Makowitz, c. k. správce úřadu 

19
18.

4.
14.  Dne 18. dubna 1914 poctili zdejší školu návštěvou svou Velect. pp. a to p. c. k. 

správce úřadu Dr. Makowitz a p. prof. Bol. Dolejšek, c. k. okres. škol. inspektor. 

Byli dopoledním vyučov. ve všech třídách přítomni a pak odpol. odjeli opět zpět 

do Vel. Meziříčí.  

 

Dne 28. listop. 1913 visitoval školu zdejší Velect. p. prof. Bol. Dolejšek c. k. okr. škol. inspekt. 

Jak při této visitaci, tak i následující inspekci, byli Velect. pp. s prospěchem zdejších dítek úplně 

spokojeni.  

 

19
17.

6.
14.  Dne 17. června rozpoutala se nad vesnicí Rudíkovem a okolí velké bouře a o 12 

½ hod. po poledni udeřil blesk do domku Fr. Nováčka zde. Ihned po úderu počalo 

hořeti a lidé vyháněli dobytek z chalupy ven, by neuhořel. Lidé a hasiči a pak 

lijavce udusili brzy oheň tak, že zůstal obmezen jen na toto stavení. Dotýčný byl 

pojištěn na 900 K a jelikož: a) budova chatrná b) lidí mu penězi i dřívím a 

potahem pomohli, neutrpěl velké škody. Jen když se oheň nerozšířil dále a 

neudělal větších škod! 

19
28.

6.
14.  Dne 28. června 1914 zavražděn v Sarajevě nejjasnější pan Vercivévoda a 

následník trůnu J. V. c. a král Frant. Ferdinand a Jeho jasná choť hraběnka Žofie 

z Chotkova, nar. 1/3 1868. 

Útočník se jmenoval. Cavrilo Prinčič92, student z Crahova – okres Livno (stalo 

se to v ulici Fr. Josef – jízdou z radnice). Ve velikém žalu, který v srdcích všech 

věrných Rakušanů vyvolala tragedie sarajevská – nezapomeňme na své 

povinnosti k říši a trůnu a slibme, že jim v pilné míře dostojíme tež, jak je plnil 

vznešený následník trůnu J. c. král. Výsost nejjasnější pan arcivévoda Frant. 

Ferdinand. 

Bůh ochraňuj říši a Bůh zachovej J. V. Cís. Pána!  

Dne 10. července slouženo slavné Requiem za Jeho c. a král. Výsost nejjasněšího 

arcivévodu následníka trůnu Fr. Ferdinanda. Jeho vznešenou choť tam při 

zmíněném posvátném skonu ukázali svou hluboce cítěnou soustrast a nezlomnou 

 
92 Gavrilo Princip; 



věrnost a oddanost k milovanému mocnáři a modlili se vroucně za vznešené 

zemřelé všichni ti, kteří obcovali smuteč. obřadům těmto. Sbor učit. žáci a 

mnoho věřících prosili Boha o lehké odpočinutí vznešených zemřelých a trvalé 

zdraví J. V. Cís. Pána. Smuteční prapor který přes týden vlal na škole – byl den 

na to po Requiem sejmut.  

 

V I. tř. bylo  17 hochů;  19 dívek  = 36 dítek  

II. tř. bylo  33 hochů;  30 dívek  = 63 dítek  

III. tř. a)  33 hochů;  31 dívek  = 64 dítek  

III. tř. b)  32 hochů;  32 dívek  = 64 dítek i s úleváky 

115 + 112  227 dítek 

 

Žně započaly v Rudíkově dne 20. července. V Přeckově o 2 dny dříve. Žito jest velmi krásné 

jak na zrno, tak i na slámu. Vše co se zdálo býti špatné – vše se posledním deštěm velmi 

napravilo a bude sklidí-li se vše za počasí příznivého domů – všeho dosti! Školní rok ukončen 

dne 15. července slav. mší sv. „Te Deum“ a hymnou rakouskou. Na to ve třídách rozdány škol. 

zprávy a dítkám dáno ponaučení, kterak jest se jim chovati o prázdninách. 

 

Školní rok 1914-15 

 

19
26.

7.
14.  Dne 26. července v den svátku sv. Anny mobilizováno 8 našich armád. sborů do 

války. Dne 29. t. m. započata válka s nepřátel. Srbskem. Dne 4. srpna v den sv. 

Dominika zavolány ostatní sbory do zbraně.  

Bůh žehnej našim zbraním! 

19
20.

8.
14.  Dne 20. srpna zemřel Sv. Otec Pius X., naroz. 2./6. 1835 v Riesse v Italii z rodičů 

chudobných. Na kněze vysvědcen byl r. 1858. Papežem zvolen roku 4/8. 1903 

Dne 29. srpna slouženo requiem za † Sv. Otce ve zdejším chrámu Páně. Mnoho 

obyvatel z farnosti zdejší se súčastnilo záduš. bohoslužeb těchto. Dne 4./9. 

zvolen nový Sv. Otec kardinal della Chiesa,93 jenž přijal jméno: Benedikt XV. t. 

j. „Požehnaný jenž přichází ve jm. Páně“ 

19
4.

10.
14.  Dne 4. října oslaveny byla Jmeniny J. V. Cís. Pána následovně: O 8 ½ hod. dopol. 

sloužena slavná mše sv. které obcovalo žactvo se sborem učit. a množství lidí. 

Po mši sv. kterou sloužil Dstp. Jos. Kubín, farář zde zapěna Národ. hymna. Škola 

ozdobena praporem říšské barvy. Škola zdejší a Heřmanská se svým žactvem se 

v plném počtu této oslavy súčastnila. „Bůh dlouhozachovej J. V. Cís. Pána ještě 

dlouhá léta“! 

Viděl: 21. října 1914 Boleslav Dolejšek 

19
2.

12.
14.  Pamětní den 2./12. oslaven na zdejší škole následovně: 

a) Ve všech třídách vysvětlili tř. učitelé pochopitelným způsobem dle stupňů 

dítek významný tento den hned dne 1./12. v hodinách ať dějepisu, nebo ve čtení. 

Na vyšších stupních vysvětleno dětem jak všichni národové pod habsburským 

žezlem sjednocení v jednomyslné pospolnosti zasvětcují síly své k hájení říše 

nám všem předrahé. Vylíčeno, jak v mnohaletém požehnaném míru zmohutněla 

naše říše, za vlády J. V. Cís. Pána. Povzbuzeny dítky, by byly vždy úplně obětaví 

a oddány své vlasti, za všech okolností. 

b) dne 2./12. sloužena o 8. hod. dopol. slavná mše sv. zdejším Dstp. farářem Jos. 

Kubínem, které se sbor učitel. zdejší s dítkami zdejšími a školy Hor. Heřmanic 

 
93 Giacomo markýz della Chiesa; 



súčastnily. Po mši sv. a sv. požehnání jakož i modliteb za šťastné panování J. V. 

Cís. Pána, zapěny 2 slohy národ. hymny. V kostele bylo zříti veliké množství 

věřících, kteří ukázali svou hojnou účastí že upřímně lnou k posvětcené osobě 

svého Nejjasnějšího Cís. Pána a že chtějí vyprositi svou vroucí modlitbou na 

Pána Boha slavného vítězství našich zbraní a brzkého míru národům. Na 4 

Dětský den dáno od dítek zdejších 10 K, které přímo na podporu českých dítek 

světovou válkou postižených byly do Brna „České zem. kom. pro ochranu dítek 

a péče o mládež“ zaslány.  

„Bůh dej, by říše naše tuto těžkou dobu slavně a šťastně překonala a slunce míru 

zasvítilo brzy na Rakousko blažené! 

19
21.

10.
14.  Dne 21. října 1914 visitoval zdejší školu Velect. Pán, pan prof. Bolesl. Dolejšek, 

c. k. okr. škol. insp. a dle zprávy Výnos. c. k. okr. škol. r. ze dne 1./11. 1914, č. 

1995 škol. byl spostupem učení úplně spokojen.  

19
2.

12.
14.  Dne 2./12. 1914 zasláno c. a k. minist. války Vídeň IX. Berggasse No 16 spr. 

školy pro vojíny v poli dívkami škol. zhotovené a to: 15 kuklí, 11 párů 

nátepníček, 9 párů onucí, 1 pár ponožek a 3 ½ kg cupaniny94. 

19
23.

12.
14.  Dne 23./12. 1914 zaslán Sl. c. k. okr. škol. radě „Výkaz prací“ pro vojíny a 

odvedlo se od dítek zdejší školy zhotovených úhrnem a to: 

Pro vojíny z Rudík. 17 vojínů  = 17 párů kuklí,  10 onuc, 0 nátep. 4 kukle 

z Vlčat.   6 vojínů  = 6 párů kuklí,  1 onuce,  5 nátep., 0 kuklí 

z Přeck.   10 vojínů  = 10 párů kuklí,  1 onuce,  1 nátep., 2 kukle 

z Oslav.   7 vojínů  = 7 párů kuklí,  4 onuce,  1 nátep., 0 kuklí 

z Hroznat.   3 vojíni  = 3 páry kuklí,  1 onuce,  1 nátep., 1 kukle 

Úhrnem všeho:  43 vojínů  = 43 párů kuklí,  17 p. onuc.,  11 nát.,   7 kuklí 

Mimo tedy hořepoznačeného množství do Vídně zaslaného. Na vše sebráno přes 100 K po 

domech s dětmi v obcích, k čemuž m. škol. rada zde na prvou práci dala obnos 20 K. Zbylých 

11.60 K zasláno spr. školy Sl. c. k. okr. škol. radě, co dar pro váleč. účely. Úřed. list č. 1. čl. 3. 

a 28. „Hotovení tep. částí oděvů pro vojsko“… 

 

19
24.

1.
15.  Dne 24./1. 1915 zaslala Sl. c. k. okr. škol. r. Výnos. ze dne 20./1. 1915, č. 51. 

Severoamer. vánoč. dárky pro osiřelé dítky. Poděleny dítky co sirotci i s matkou 

a to: Mejzlík Jarosl. a František, žáci 1. a 2. tř. školy zdejší s matkou. Oba: trika, 

čepice, rukavice atd. a matka punčochy. Vše c. k. okr. škol. r. poznačeno a příjem 

s podpisem zpět zaslán od spr. školy.  

19
28.

1.
15.  Dne 28./1. 1915 zasláno spr. školy C. a K. úřadu pro váleč. péči ve Vídni 330 

párů papírov. podešví pro vojíny v poli, které dítky školy této zhotovily. Zásilka 

tato oznámena Sl. c. k. okr. škol. radě.  

19
12.

2.
15.  Dne 12./2. 1915 zasláno spr. školy C. K. okr. soudně č. I. ve V. Mez. 15 kg. 

novinářs. papíru pro účely válečné na jeho žádost ze dne 2/2 
Präs.

10/15
.  I. odd. Dne 

13/2 1915 zaslalo Vysoké C. a K. minist. voj. /K. u. K. Kriegsm.95/ dík, za zaslání 

330 párů pap. podešví.  

19
28.

2.
15.  Dne 28./2. 1915 proveden Soupis veškerých zásob obilí a mouky ve všech 

obcích našeho okresu. Soupisy tyto provedli: Správce školy v Rudíkově, Leopol. 

 
94 duté vlákno; 
95 Kaiserliche und Königliche Kriegsmarine; 



Holánek učitel zdejší v obci Hroznatíně a učitelka Ivana Slavíkova v obci 

Vlčatíně. 

19
5.

3.
15.  Dne 5./3, 9./3., 12./3. konána sv. zpověď a sv. přijímání dítek školy zdejší.  

19
22.

4.
15.  Dne 22./4. 1915 zaslána dráhou 34 kg. těžká bedna s obsahem: „Sbírka kovů pro 

váleč účely“ správce školy do Vel. Meziříčí. Sbírku tuto provedlo učitelstvo a 

dítky dům od domu po vesnicích. Výsledek oznámen Slav. c. k. okr. škol. radě. 

Sbíraly se kovy: Cín, cink96 a měď s olovem. 

19
25.

5.
15.  Dne 25/5. 1915 na Výnos c. k. okr. škol. r. 24/5. 1915, č. 799 zaslala spr. školy 

pro Červ. Kříž (umělé údy) mezi žáky sebraný obnos per 6.06 K. Dne 30./5. 1915 

k témuž účelu šekem od dítek složených 6.90 K; úhrnem tedy 12.96 K. 

19
2.

6.
15.  Dne 2./6. 1915 konána zkoušky z nábož. dítek školy zdejší a školy Hor. 

Heřmanice. Naše dítky zkoušeny po třídách a dítky Heřmanské v Kostele. 

Zkoušeny dítky za předsednictví Veledůstp. více děkana P. K. Pernice z V. Mez. 

Všudy byly dítky pochvalou odměněny.  

19
11.

6.
15.  Za pamětní listy dle Výnosu c. k. okr. škol. r. ze dne 26./5. 1915, č. 552 škol. 

sebralo se: v I. tř. 4.80 K, II. tř. 7.10 K, III. tř. 4 K a ve IV. tř. 8.36 K. Úhrnem 

tedy 24.26 K. 

19
30.

6.
15.  Dne 30./5.97 konány zde slavné služby Boží za příčinou znovu dobytí Lvova dle 

výnosu c. k. okr. škol. r. ze dne 27./6. 1915, č. 1014 präs. Škola ozdobena (mimo 

toho kostel a čet. stanoviště) prapory říšskými. Sbor uč. a dítky obcovali služb. 

Božím. Hasiči, c. a k. četnictvo a mnoho lidu bylo přítomno. Po mši sv. jako 

jindy vždy zapěna Národ. Hymna. Škola zůstala po 2 dny praporem ozdobena. 

19
10.

7.
15.  Žně počaly v Přeckově dne 10./7. a pak postupně ve všech obcích. Po teplých, 

ano velmi parných a suchých dnech, přišla notná vláha a žita s ostatními 

plodinami se zdokonalila; panovalo však studené počasí s přeháňkami, po celé 

žitné žně. Veškerá úroda žitná dávána do tak řečených „panáků“, jak vždy při 

nejistém počasí se činí by žito (zrno) vyschlo a - neporostlo. Ovsy zůstaly malé 

s malými klasy. 

 

Škol. rok ukončen slav. mší sv., rozdáním škol. zpráv a ponaučením dítkám, jak mají rodičům 

v práci polní býti nápomocni a se vůbec v prázdninách chovati.  

 

Počet dítek byl 209 školu navštěvujících a to: 104 hoši a 105 dívek. Od 21./6. kdy učitel L. 

Holánek byl narukován u vojska, učil spr. školy III. a IV. tř.; učitelka J. Slavíkova I. a II. tř. a 

to vždy po ½ dnech.  

 

19
18.

8.
15.  Narozeniny J. V. Cís. Pána byly oslaveny na škole zdejší následovně: O 7 ½ hod. 

sloužena ve zdejším chrámu Páně slav. mše sv. s Bože, chválíme tebe. 

Mši svaté obcoval čásť sboru učitel., sbor hasičský, c. a k. cet. velitel, mnoho 

dítek školních se svými rodičemi. Po mši svaté a sv. požehnání zapěny 2 slohy 

národ. hymny. Škola, kostel a c. k. čet. stanoviště ozdobeny byly v řečený den 

zem. prapory t. j. v zem. barvách.  

 
96 zinek; 
97 správně by měl být uveden červen, nikoliv květen; 



Jako po celé říši zněly vroucí modtliby, by Bůh Všemohoucí zachovati ráčil J. 

V. Cís. Pána naši zemi a říši, tak i u nás to samé z vroucích srdcí všech činěno 

před stánkem Boha Všemocného. 

Pán Bůh ráčil zachovati i na dále k blahu říši i národů J. V. Cís. Pána! Bůh žehnej 

Jeho konání! Bůh dej Jeho zbraním brzy slavné def. vítězství, jež přinese říši i 

Evropě trvalý mír a opětný rozvoj! 

19
15.

8.
15.  Jako v jiných městech milé Moravěnky, tak i v městě Vl. Meziříčí konána byla 

slavnost dne 15. srpna na oslavu naroz. J. V. Cís. Pána ve prospěch Červ. Kříže 

a to slavnost Květinová. By i venkov prokázal úctu k J. V. Cís. Pánu, tu na podnět 

Vlctp. c. k. okr. škol. inspekt. a prof. Bol. Dolejška, sebral spr. školy po obcích 

obnos 30.80 K které ve prospěch Červ. Kř. k rukoum hořepoznačeného pána 

odevzdal 

 

Školní rok 1915-16 

 

19
17.

9.
15.  Školní rok započat na zdejší škole dne 17. září. Sbor. učit. se škol. dítkami 

obcovali slavné mši sv. Mši sv. sloužil zdejší pan farář zdejší. Po mši zapěna 

Rak. národ. hymna. Slavné mši sv. obcovali též rodiče dítek, a to ve velikém 

množství a jiných věřících. Po mši sv. konána dom. učit. konference a vyřízeny 

rozličné záležitosti školy se týkající. Dokončen zápis dítek škol. do I. třídy. 

19
17.

9.
15  V I. třídě bylo zapsáno: 23 hochů + 15 dívek = 38 dítek. Ve II. tř. 34 + 33 = 67 

dítek. Ve III a) tř. 35 + 32 = 67 a ve III b) tř. 31 + 37 = 68 = 123 + 117 = 240 

dítek. 

Všech dítek i povinných bylo: 130 + 118 = 248 dítek. Před dokonaným 6 rokem 

přijato: 3 + 1 = 4 dítky. 

19
4.

10.
15.  Školní budova ozdobena již v neděli odpoledne praporem barvy zemské. Prapor. 

ponechám po celý den 4. října na svém místě. Dne 4. října o 7 ¾ hodiny odebral 

se sbor učitel. s dítky do chrámu Páně na slav. mši sv. Mše sv. započata s „Bože, 

chválíme tebe“. Po mši sv. pomodlena „Modlitba za zeměpána“ a zapěním Rak. 

národ. hymny 1. a 2. sloky. Mimo dítek obcovalo mnoho věřících mši svaté. Též 

p. spr. školy a dítky školy z Heřm. Horních, obcovaly službám božím. 

„Bůh žehnej a zachovej dlouho ještě jak při zdraví tělesném, tak i duševním Jeho 

Velič. Cís. Pána Frant. Jos. I a celý vznešený rod! 

1919/11.15.  Dne 19. listopadu sloužena ve zdejším chrámu Páně zádušní mše sv. za † J. V. 

Cís. Paní, kterou sloužil zdejší pan farář Jos. Kubín. Žáci zdejší a sbor učitelský 

a několik dítek ze školy Heřmanské (toho dne veliká nepohoda!) obcovali 

slavným službám božím po 8. hod. Po slavné mši svaté a svatému požehnání, 

pomodlili jsme za † J. V. Cís. Paní a celý vznešený rod Císařský. Zapěna 

Nýrodní hymna. V kostele byli rodiče dítek, členové z místní škol. rady, 

představenstvo všech obcí a c. a k. čet. stanoviště. Seskupili jsme se v této 

přesmutné době na místě, kde nejraději Pán všech Pánů přebývá a prosili Ho, by 

našeho přelaskavého a od všech milovaného J. V. Cís. P. silil nám dlouho ještě 

zachoval a našim udatným vojínům i spojencům žehnal! 

„Bůh nám zachovej našeho milovaného J. V. Cís. Pána ještě dlouhá léta“! 

19
2.

12.
15.  Dne 2. prosince oslaveno 67leté nastoupení na trůn J. V. Cís. P. Frant. Jos. I 

následovně: 

Zdejší pan farář s dohodou správcem školy, oznámil s kazatelny, že dne 2./12. 

konána bude v 8. hod. slavná mše sv. za účelem hořepoznačeným. Vyzval věřící 



k hojné účasti. Dne 2. sešly se dítky do svých tříd a odtud s dětmi školy Hor. 

Heřmanic šly se sborem učitel. do chrámu Páně. Po slavné mši svaté a sv. 

požehnání zapěna Rak. národ. hymny a dítky vedeny sborem učitel. do školy III. 

b) třídy. Zde spr. školy vysvětlil dítkám význam téhož dne a dítky složily slib J. 

V. Cís. Pánu, že se budou mravně chovati, rodičů a vychovatelů poslouchati do 

školy pilně choditi a vědomostmi jež škola podává se obohatiti a chtěli státi se 

jednou užitečnými členy společnosti lidské a věrnými poddanými J. V. Cís. 

Pána. Vysvětlen vyvěsený Válečný manifest od C. K. okr. škol. r. správě školy 

zaslaný. Na to zapěna Rak. národ. hymna a provolána J. V. Cís. Pána třikráte 

„Sláva“ a provedena mezi dětmi sbírka, která 7.40 K vynesla. V kostele bylo 

lidstva jako o svátku v hojném počtu. Bůh žehnej, zachovej ještě dlouho J. V. 

Cís. Pána a celý vznešený dům! 

Viděl dne 9. února 1916 Bol. Dolejšek, c. k. okr. šk. inspektor 

19
17.

7.
16.  Dne 17. července započaly žně a to žitné u obce Přeckova a pak i u Rudíkova. 

Veškeré druhy obilí vydařily se uspokojivě ač zejména žito bylo hmyzem 

(Puchýřnatkou) napadeno a na zrně velmi utrpělo. Letos byla veškerá úroda 

sepsána v každé obci dle dat osevní plochy, která z jara zaznamenána byla.  

 

Dne 15. července uknčena škol. r. na zdejší škole. Pan farář Jos. Kubín sloužil sl. mši svatou 

s Te Deum a pak sv. požehnání a zapěna Nár. Rak. hymna. Rodiče dítek byli v dosti hojném 

počtu zastoupeni. Po mši sv. šly dítky do tříd a tam se jim rozdaly škol. zpr. a Vysvědč. 

propouštějící. Po napomenutí, jak jest se jim chovati doma o prázdninách – propuštěny domů.  

Karel Florián, spr. školy.  

 

Školní rok 1916-17 

 

19
18.

8.
16.  Slavné bohuslužby. Za příčinou oslavy Nejvyšších narozenin Jeho cís. a králov. 

Apoštolského Veličenstva byla sloužena pout a mše sv. dne 20. srpna ve zdejším 

chrámu Páně.  

Věřící byli pozváni k nejhojnější účasti, aby projevili svoji oddanost a lásku 

k posvěcení osobě nejmilostivějšího našeho mocnáře a vroucí modlitby k Pánu 

za Něho vysílati. No jen věřící – sbor hasičský, c. a k. čet. velitel. ale i dítky 

školní s učitel. v hojné míře se slavných služeb božích súčastnily. Škola, kostel 

a čet. stanoviště ozdobeny prapory.  

Bůh žehnej a dlouhá léta zachovej J. V. Cís. Pánu i celý Jeho vznešený rod! 

19
16.

9.
16.  Dne 16. září započat nový škol. rok na zdejší škole. O 8. hod. sloužil zdejší Pan 

farář zpívanou mši sv. které obcoval učitel. sbor, dítky zdejší školy a mnoho 

rodičů dítek. Po mši sv. Te Deum? a sv. požehnání. Zapěna Národ. hymna. Ve 

škol. konána konference učitel. a raděno v škol. záležitostech. Dokončen zápis 

dítek do I. třídy. Žáku navštěvujících bylo: I. tř… hochů; … dívek II. tř… hochů 

… dív. III. a) tř… hochů … dívek. 

19
4.

10.
16.  Školní budova, kostel a čet. stanoviště ozdobeny již na večer dne 3. října prapory 

barev říšských. Dne 4. o 8. hod. sloužena mše sv. zpívána. Dítky škol. zdejší a 

školy z Hor. Heřmanic se sborem učit. obcovali této mši. Mše sv. započata: 

„Bože, chválíme tebe“. Po mši svaté modlitba za šťastné panování J. V. Cís. 

Pána. Pak zapěna Rak. nár. hymna. Ač práce polní – přede jak dítek školních, 

tak i rodičů hojně bylo v chrámu Páně mši sv. přítomno. 



„Bůh zachovej dlouhá léta při těles. i dušev. zdraví J. V. Cís. Pána jakož i celý 

vznešený dům“! 

19
19.

11.
16. Dne 19. listop. v neděli sloužena ve zdejším chrámu Páně zpívaná (velká) mše 

sv. Žáci zdejší školy se sborem učitel a byli přítomni této mši svaté. Prázdno 

měli dítky v sobotu. Po velké mši sv. pomodlili jsme 3 Otč. a Zdráv. za šťastné 

panování J. V. Cís. Pána a † J. V. Cís. Paní. Pak bylo požehnání a zapěna Národ. 

Rak. hymna. Bůh dej lehké odpočívání † J. V. Cís. Paní a Všemohoucí ať nám 

ještě dlouhá léta ve zdraví zachovati ráčí Jeho Velič. Cís. Pána Fr. Jos. I.! 

19
21.

11.
16.  Zvláštní vydání „Wiena Zeitungu“ oznamuje že Jeho císařské a král. Apoštolské 

Veličenstvo František Josef I. dne 21. listopadu o 9. hodině večer tiše v Pánu 

sesnul.  

Tklivá hrana rozrývají mlhavý vzduch. Už ho není, už ho není lkají zvony. Není 

dobrotivého cís. Fr. Jos. I. jenž třem lidským generacím vládl jako císař a král! 

Šedesát osm let řídil osady říše R. a hluboce zasahoval do dějin Evropy. Císař 

František Jos. jest největší osobou XIX. století. Skoro všecky veliké události 

točily se kol Jeho vznešené osoby. Zemřel skoro – u pracov. stolu. Žil, aby konal 

povinnosti. Měl přesně rozdělený čas i práci. S bolestí a žalostí proniknutým 

srdcem – stojí celá říše a všecky její národové u vychladlé tělesné schránky 

veliké a šlechetné duše, jež jen pro dobro žila po dobru pro všecky toužila a 

horovala! Bůh budiž cís. Františku Josefovi milostivým soudcem! Kristus Pán 

pravil: „Blahoslaveni milosrdenství, neboť oni milosrdenství dojdou“. A císař 

pán František Josef byl i jako člověk i jako panovník vzorem zářícím 

milosrdenství.  

Odpočívej v pokoji! 

19
19.

11.
16.  Smuteční bohoslužby za Jeho c. a k. Apoštolské Veličenstvo cís. a krále 

Františka Jos. I. konaly se dne 29. listopadu ve zdejším chrámu Páně. Všeobecná 

láska a oddanost, jíž se Jeho c. a k. Veličenstvo těšilo, přivedlo ku zmíněným 

bohoslužbám velmi mnoho věřících. Školní dítky sbor učitelský rodiče dítek 

starostové obcí a j. v. všichni přišli, by vroucí modlitby své vysílali k Pánu všech 

Pánů, za klid duši vřelemilovaného panovníka J. V. Cís. Pána Fr. Jos. I. 

Škola na důkaz smutku od úmrtí J. V. Cís. Pána smuteč. praporem ozdobena. Po 

mši svaté pomodlili jsme za duši J. V. Cís. P. tři Otč. a Zdrávasy. „Klidné 

odpočinutí a korunu slávy věčné dej Bůh Jemu“! 

19
2.

12.
16.  Šestý dětský den odbýval se na zdejší škole dne 2. prosince 1916. V řečený den 

se vyučovalo jak dopoledne tak i odpoledne. Tříd. uč. dopol. v. I. a III. a) tř. 

srozumitel. způsobem vysvětlili dětem význam tohoto důležitého dne. To samé 

učiněno odpoledne ve II. a III. b) tř. Ku konci hodiny dopol. i odpol. sebráno 

mezi dětmi následující obnos: V I. tř. 1.72 K ve II. tř. 9 K, ve III a) tř. 10.42 K a 

ve III b) tř. 16.22 K. Úhrnem 37.36 K které svému účelu Složenkou do Brna 

zaslány byly. Výsledek oznámen c. k. okr. škol. radě a poznačeno v dom. konf. 

uč. v Protokolu.  

19
10.

12.
16.  Na základě Výnosu c. k. okr. škol. rady ze dne 7./12. č. 933 škol. nařízeny děkovné 

bohoslužby za příčinou pádu Bukureště. Jelikož na den 9./12. připadala smuteč. 

mše sv. za † vojína, tu slavnost škol. oznámena na neděli panem katech. 

s kazatelny. 

V den ten sloužena slavná mše sv. a škol. dítkám vysvětlen význam pádu města 

tohoto. Hned po došlé radostné zprávě vyvěšen prapor na škole, kostele a c. k. 

čet. stanovišti. 



Zapěním 1. slohy Nár. hymny ukončena tato malá ale významná slavnost.  

19
17.

12.
16.  Slavnostní bohoslužby za příčinou Nejvyššího nastoupení na trůn Jeho 

Císařským a Královským Apoštolským Veličenstvem Karlem I., slaveny byly 

dne 17. prosince ve zdejším chrámu Páně. Druhá mše sv. tak zvaná lidem 

zdejším („Veliká“) zpívána sloužena za týmž účelem. Sbor učitel. a dítky školní 

shromáždili se ve školní budově jdouce odtud do kostela. Hojně věřících se sešlo, 

by společně vysílali modlitby za šťastné panování našeho vznešeného panovníka 

J. V. Cís. Pána Karla I. Nár. hymnou ukončena slavnost tato. „V Bůh siliž a 

zachraň nám Ho, by s pomocí Jeho šťastně a dlouhá léta vládnouti mohl ku blahu 

našeho milovaného Rakouska“! 

19
27.

4.
17.  Jmeniny Jejího Veličenstva Cís. Paní oslaveny na zdejší škole tím způsobem, že 

dítky škol. se sborem učit. obcovali slavné mši svaté sloužené o 9. hodině ve 

zdejším chrámu Páně. Dítky ze škol. budovy šly do chrámu Páně, kdež též 

mnoho rodičů přítomno bylo (ač polní práce v plném proudu byly). Slavná mše 

sv. započata s Bože, chválíme tebe. Po mši sv. a sv. požehnání byla zapěna 

Národ. hymna a dítky se vrátily do svých obcí, by rodičům při polních pracích 

nápomocny byly. Bůh zachovej a opatruj naši vznešenou Cisařovnu Paní dlouhá 

léta! 

19
9.

5.
17.  Dne 9. května byly Narozeniny Jejího Vel. Cís. Paní oslaveny r. zdejší škole 

následovně: O 9. hod. sloužena slav. mše sv. dítky škol. a sbor uč. jakož i dítky 

ze školy Heřm. obcovali mši sv. Před mši sv. zapěno: „Bože, chválíme Tebe“. 

Po mši sv. a sv. požehnání zapěna 1. sloha Národ. hymny. Po mši svaté rozešly 

se dítky do svých obcí. „Bůh žehnej a zachovej dlouho Její Velič. Cís. Paní Zitu“! 

Škola – kostel a čet. stanice ozdobeny prapory. 

1914./7.17.  Dne 14. července zakončen na zdejší škole škol. rok. Dítky se sborem učitel. 

súčastnily se slavné mše sv. sloužené Dstp. konsist. radou zde. 

Po Te deum a mši sv. a zapění Národ. hymny poděkoval Dstp. katecheta spr. 

školy za mravně nábož. výchovné zdejším škol. dítek a rozloučil se s ním on týž 

na odpočinek se chystá jíti – po ukončení škol. roku. Správce školy poděkoval 

Dstp. konsist. radovi a byl překvapen Jeho krásnou bratrskou a od srdce plynoucí 

řečí! Bůh Mu odplať! Ponaučení ve třídách a rozdání škol. zpráv rozloučil se spr. 

školy s dítkami ve škole III b) tř. Tam mu žák a žákyně krásnými básničkami 

poděkovali za výchovu 19letou a žákyně z I. tř. podala kytici. Pan učitel Holánek 

poděkoval spr. školy jménem sboru učitelského. 

Správce školy děkuje sboru učitel. i dětem a budem navzájem všichni 

vzpomínati na sebe – dá Pán Bůh rádi a sladkou vzpomínkou, neb žili jsme ve 

spolek jako jedna veliká vzorná rodina. Velectp. c. k. okr. škol. inspekt. veřejně 

několikráte nám řekl: „Do této školy rád spěchám“! 

Bůh dej, bychme rádi i na dále jeden na druhého sladkou vzpomínkou 

pamatovali! 

Karel Florian, spr. školy.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Prameny 

 

• Okresní archiv v Třebíči, fond Národní škola Rudíkov 1804-1953: inv. č. 257 Školní 

kronika 1876-1917  

 


