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Nařízení o zahájení vyučování po velikonočních svátcích  bylo 

snad poslední, jež ministr školství -  zrádce E. Moravec vydal. 

Válečné události rychle se vyvíjejí a porážka Německa, říše, 

založené na podvodu, lži, brutalitě je blízká a poslední rána 

dopadá na říši tempem tak rychlým, že ani její bandité v čele 

s vůdcem nemají čas prchnout.  A říše, snad poslední říše, jež 

kdy spupní Němci měli, je zničena. Slovo kapitulace přece jenom 

Němci ve slovníku nacházejí, ovšem- nacházejí je příliš  pozdě. 

Bylo by nesnadné určit lhůtu pro odpykání všech  zvěrstev, terých 

se Němci ve 20. století dopustili. Všechny koncentrační tábory, 

věznice, naše Lidice, vypálená města, vesnice, tisíce mučedníků 

jsou svědky německého „nadčlověka“.  A naše přísloví: „Se lží celý 

svět projdeš, ale zpět se již nevrátíš“ po sedmi letech utrpení 

dochází splnění a český národ z dob hrůz, ponížení, útisku v čele 

s drahým presidentem dr. E. Benešem, presidentem Budovatelem 

povstává a obnovuje slib presidentu Osvoboditeli: „Věrni 

zůstaneme.“ 

 

Dne 18. 4. utíkají Němci naším krajem, na ústupu vše pustoší, 

ničí,pálí. Rapoticemi procházejí němec. voj. oddíly již od časného 

rána, některé odpočívají ve škole. Odpoledne přicházející oddíly 

jsou partyzány pronásledovány až ke vsi. Cestou po silnici od 

nádraží do vsi zatkli zuřiví Němci tři zdejší hochy, kteří šli 

pokojně po silnici. Obvinili je jako partyzány a bez jakéhokoli  

vyšetřování je během snad jen několika minut všecky tři na 

zahradě u Jandů (před školou) ranou do týla zastřelili. 
 



Touto částí se pohled do historie školy i naší země chýlí ke konci. 

Neboť kroniky z období poválečného se nalézt nepodařilo a 

v pozdějších dobách nebylo povinností kroniky škol vést, od této 

činnosti se upustilo. Příští okýnko bude poslední a bude věnováno 

spisovateli J. V. Plevovi, který na naší škole jeden rok vyučoval.   
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