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Anotace: 

Studie se na základě několika faktorů pokouší zahrnout každoroční uvádění divadelních inscenací ve 
Velké Lhotě (ves v okrese Jindřichův Hradec nedaleko Dačic či Telče) v letech 2008–2015 do komplexu 
ostatních velkolhoteckých lidových tradic. Autory těchto inscenací bývají vždy studenti Divadelní fakulty 
Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. V prvních částech studie autor předkládá soupisy jednotli-
vých velkolhoteckých lidových  tradic, v částech dalších popisuje zkoušení inscenace Hoří, má lhotecká 
panenko! s velkolhoteckými obyvateli v hlavních rolích. Inscenace byla ve Velké Lhotě uvedena v červnu 
2015. V závěru studie autor uvádí i soupis veškerých inscenací a dalších doprovodných akcí, které byly v 
letech 2008–2015 ve Velké Lhotě realizovány, včetně soupisu jednotlivých účinkujících a jejich hostů. 

Klíčová slova: 

Lidové divadlo, lidové tradice, sociální přesah divadla 

Abstract: 

The study attempts to include the annual presentation of theatrical productions in Velká Lhota in 2008–
2015 (Velká Lhota is Czech village in the district of Jindřichův Hradec situated only a few miles from Dači-
ce or Telč) as a part of complex of other Velká Lhota folk traditions. The authors of these productions are 
always students of Theatre Faculty of Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno. In the first 
part of the study the author presents a summary of each Velká Lhota folk tradition. In next parts the au-
thor describes rehearsing of the performance named Hoří, má lhotecká panenko! (based on Miloš For-
man´s movie Firemen's Ball, 1967), in which Velká Lhota´s inhabitans performed in the main roles. The 
performance was premiered in Velká Lhota in June 2015. At the end of the study the author presents an 
inventory of all productions and other events that were performed in Velká Lhota in 2008–2015, includ-
ing a list of individual performers and their guests. 
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ředchozí „velkolhoteckou“ studií1 jsem pomyslně zakončoval trilogii textů Velké Lhotě věnovaných2 
a zároveň v ní uzavíral fázi projektu, kterou jsem označoval jako „obnova paměti vesnice“. Ačkoliv 
jsem se domníval, že další studie (mimo samotnou disertační práci) o velkolhoteckém projektu 
v dohledné době nevznikne, průběh v pořadí již osmého ročníku projektu (nazvaného Velkolhotecké 

divadelní rejžování 2015) a nutnost podat o něm zprávu mě donutil své stanovisko změnit. 

V dosavadních studiích jsem pojednával o historii velkolhoteckého projektu, jeho jednotlivých fázích („ob-
nova lidových tradic“ a „obnova paměti vesnice“), důkladněji pak o všech inscenacích dosud ve Velké 
Lhotě uvedených, o historii obce (či celé oblasti Velkolhotecka) a její současnosti, o přispívání 
k endogennímu rozvoji obce a o problémech, které v průběhu let během „velkolhoteckého divadelnění“ 
nastávaly. Důkladně tak byl popsán průběh projektu od jeho začátku v roce 2008 (inscenace Svatba na 
Velkolhotecku aneb Divadelní rekonstrukce svatebních zvyklostí, jak je v roce 1933 podle vyprávění rodi-
ny Závodských zaznamenal a písně zapsal profesor Robert Smetana)3 až do finále jeho druhé fáze v roce 
2014 (festival Velkolhotecké divadelní rejžování 2014 a uvedení inscenace Velkolhotečtí pěvci aneb Jak 
se ve Velké Lhotě zpívávalo a již se nezpívá (a je to jedno, protože…).4 Divadelní jazyk, který byl ve Velké 
Lhotě rozvíjen a vzájemně se ovlivňoval s druhým stěžejním projektem divadla KočéBR, KočéBRováním, je 
charakterizován i se svými teoretickými východisky a inspiracemi ve studii věnující se divadelnímu kočo-
vání („kočébrování") s inscenací Cykly po vsích ve východním Turecku v roce 2014.5 Inscenace Cykly při-
tom byla s velkolhoteckým projektem neodmyslitelně spjata – příběh obyčejného lidského života hlavní 
hrdinky byl ztvárněn prostřednictvím lidových tradic, obyčejů a písní právě z Velké Lhoty a jejího okolí. 

Velkolhotecký projekt ve svém dosavadním celku tedy již byl popsán a důkladně zreflektován (finálním 
textem bude disertační práce mu věnovaná, která bude jakousi kompilací všech dosud uveřejněných 
studií). 

V roce 2015 se však podařilo velkolhotecké divadelní počínání mé, studentů Divadelní fakulty Janáčkovy 
akademie múzických umění (dále jen DIFA JAMU) a herců divadla KočéBR posunout do další fáze, proza-
tím nepojmenované, do fáze, ke které projekt (snad?) směřoval již od svého počátku a které jsem se do-
volával v závěru všech dosavadních „velkolhoteckých“ textů. Řeč je o větším zapojení samotných 
velkolhoteckých obyvatel do projektu, ať už samotným účinkováním či spolupodílením se na organizaci 
festivalu, jehož podoby velkolhotecký projekt v roce 2013 nabyl.6 Osmý ročník byl významný i z toho důvo-
du, že poprvé nepojednávala „hlavní“ inscenace festivalu o velkolhotecké historii či osobnostech, ale 
pocházela naprosto odjinud – na velkolhotecké návsi byla 27. června 2015 uvedena adaptace Formano-

                                                           
1 VĚTROVEC, Vítězslav. Velkolhotečtí pěvci aneb Hledání zapomenutého. Akademické studie DIFA JAMU [onli-
ne], 22. června 2015 [cit. 28. prosince 2015]. Dostupné na internetu: 
<http://akademickestudiedifa.jamu.cz/studie/studie/archiv-clanku/22-6-2015-vitezslav-vetrovec-
velkolhotecti-pevci-aneb-hledani-zapomenuteho.html> 
2 VĚTROVEC, Vítězslav. Obnova paměti vesnice – Inscenační činnost ve Velké Lhotě v letech 2008–2012. Aka-
demické studie DIFA JAMU [online], 5. srpna 2013 [cit. 27. prosince 2014]. Dostupné na internetu:  
<http://akademickestudiedifa.jamu.cz/studie/studie/archiv-clanku/vitezslav-vetrovec-obnova-pameti-
vesnice-inscenacni-cinnost-ve-velke-lhote-v-letech-20082012.html> 
a VĚTROVEC, Vítězslav. Divadelní festival Velkolhotecká škola: Navýšení pocitu lokální identity a „rozšíření hra-
nic“ vesnice prostřednictvím divadelních inscenací. Akademické studie DIFA JAMU [online], 20. listopadu 2014 
[cit. 28. prosince 2014]. Dostupné na internetu: 
<http://akademickestudiedifa.jamu.cz/studie/studie/archiv-clanku/vitezslav-vetrovec-divadelni-festival-
velkolhotecka-skola.html> 
3 Dále budu v textu uvádět jen zkrácený název Svatba na Velkolhotecku. 
4 Dále budu v textu uvádět jen zkrácený název Velkolhotečtí pěvci. 
5 VĚTROVEC, Vítězslav. KočéBRování 2015: Cykly aneb Divadlo je setkání. Akademické studie DIFA JAMU [onli-
ne], 3. září 2015 [cit. 27. prosince 2015]. Dostupné na internetu: 
<http://akademickestudiedifa.jamu.cz/studie/studie/archiv-clanku/vitezslav-vetrovec-kocebrovani-2014-
cykly-aneb-divadlo-je-setkani.html> 
6 Více viz předchozí studie. 

va, Papouškova a Passerova scénáře filmu Hoří, má panenko7 s upraveným názvem Hoří, má lhotecká 
panenko!, v níž účinkovalo i šest velkolhoteckých obyvatel (pět z nich bylo členy Sboru dobrovolných hasi-
čů ve Velké Lhotě). Další obyvatelé Velké Lhoty (zejména děti) pak účinkovali i v dalších inscenacích ve 
Velké Lhotě uvedených (Adam/Člověk v režii studenta DIFA JAMU Adama Steinbauera, Pilna Māras ista-
biņa/ Dům bohyně Māry v režii Mariky Smrekové, Na kdyby se hraje v režii Jakuba Šebesty a Que Dios le 
tenga en su gloria/ Bůh žehnej její duši španělského souboru Cáustica Téatro). 

Vedle zahraničních studentů programu Erasmus (pocházejících z Turecka a Lotyšska) se v roce 2015 
festivalu poprvé účastnil i zahraniční „nestudentský“ host – španělský soubor Cáustica Téatro,8 který ve 
Velké Lhotě nazkoušel svou novou inscenaci pojmenovanou Que Dios le tenga en su gloria/ Bůh žehnej 
její duši a pojednávající o španělských pohřebních rituálech a obyčejích. 

Nutno rovněž podotknout, že studenti DIFA JAMU byli v roce 2015 na festivalu v naprosté menšině, jelikož 
se festivalu účastnili zejména sezvaní tvůrci a hosté, kteří se na projektu chtěli podílet i z jiných než ryze 
studijních důvodů (studenti pražské DAMU, pozváni byli i žáci mostecké ZUŠ F. L. Gassmana, dále pak 
různí divadelní „poloprofesionálové“ či profesionálové). Skupina to byla různorodá, což se pochopitelně 
projevilo i na jednotlivých inscenacích (a vůbec na celém týdenním soustředění předcházejícímu zahájení 
festivalu). 

V prvních dvou částech studie se pokusím o vyjmenování a stručný popis jednotlivých velkolhoteckých 
slavností a svátků (z nichž mnohé nejsou specificky velkolhotecké), abych mezi ně na základě některých 
aspektů „velkolhoteckého divadelnění“ mohl projekt i s jeho nabyvšími specifiky od roku 2008 do sou-
časnosti zařadit. Domnívám se, že právě vnímání projektu jako „tradičního“ v místě svého uvádění (tedy 
ve Velké Lhotě) umožnil již zmíněný výrazný posun, který v letošním roce v projektu nastal (přímé zapojení 
velkolhoteckých obyvatel). Zároveň se domnívám, že si velkolhotecký projekt zařazení mezi ostatní velko-
lhotecké slavnosti a tradice zkrátka zaslouží. 

Třetí část pak věnuji přípravě inscenace Hoří, má lhotecká panenko!. Ačkoliv velkolhotečtí obyvatelé účin-
kovali i v dalších inscenacích na festivalu uvedených, právě u této jsem byl autorem adaptace a režisérem 
a mohu o participaci „místňáků“ psát podrobněji a vycházet přitom z bezprostřední osobní zkušenosti. 
Zmíním se rovněž o přípravě inscenace během týdenního soustředění ve Velké Lhotě, která byla 
v lecčems specifická, 

Ve dvou závěrečných částech předkládám stručný popis celého festivalu, jednotlivých inscenací či dalších 
doprovodných akcí apod. Uvádím zde rovněž soupis veškerých dosavadních spolupracovníků na velkolho-
teckém projektu a další údaje a data, která se mi podařila o projektu trvajícím od roku 2008 dohledat. 
V přílohách studie jsou vedle fotografií z jednotlivých inscenací obsaženy rovněž přepisy tří velkolhotec-
kých kronik, jež se mi podařilo pořídit v uplynulém roce. 

1. Velkolhotecké svátky a slavnosti 

V předchozích studiích bylo již v dostatečném rozsahu pojednáno o současné podobě Velké Lhoty 
z hlediska geografického, sociálního i kulturně-historického. Dosud však nebyly zmíněny jednotlivé slav-
nosti, svátky a rituály, které se ve Velké Lhotě udržují podnes. Abych tedy mohl dále v textu charakterizo-
vat postavení „velkolhoteckého divadelnění“ uprostřed dalších velkolhoteckých tradic, je nutné se o 
těchto zmínit. Rovněž je nutno uvést, že se převážně jedná o oslavy či svátky nikterak výjimečné či speci-
fické pouze pro Velkou Lhotu – uvádím je zde především pro obraz vsi, který by bez nich nebyl úplný. 
Pakliže něčím výjimečné přece jen jsou, tak je to velkou mírou až komunitní vzájemnosti, která ve Velké 
Lhotě panuje. Je tomu tak pravděpodobně i díky velikosti obce, která čítá 159 trvale žijících obyvatel,9 a 
díky příbuzenství několika rozvětvených starousedlických rodin, z nichž některé zde žijí jedno století i ví-

                                                           
7 Hoří, má panenko. Režie Miloš Forman. 1967. 
8 Jedním z členů Cáustica Téatro je i herečka Rebeca Izquierdo, která coby studentka programu Erasmus ve 
Velké Lhotě v rámci festivalu Velkolhotecká škola aneb Jak cizinci Velkou Lhotu poznávali v roce 2013 uvedla 
inscenaci Mi abuela Pilar/ Moje babička Pilar a spolu s herci divadla KočéBR v roce 2014 absolvovala takřka 
třítýdenní putování po vsích ve východním Turecku s inscenací Cykly. 
9 Velká Lhota. Obec Volfířov: Oficiální web obce [online], 15. prosince 2012 [cit. 23. prosince 2015]. Dostupné 
na internetu: <http://www.volfirov.cz/velka-lhota/ms-1042/p1=1042> 
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http://akademickestudiedifa.jamu.cz/studie/studie/archiv-clanku/vitezslav-vetrovec-kocebrovani-2014-cykly-aneb-divadlo-je-setkani.html
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ce.10 Pakliže čtenář bude některé z tradic zejména výročního cyklu postrádat (např. tříkrálovou obchůzku), 
je to dáno evangelickou historií a vyznáním obyvatel obce. 

Pojmem slavnost budu na následujících řádcích mít na mysli „výsostný čas, který se vymyká všednoden-
nímu běhu světa, širší komplex zahrnující více složek, kromě jiného i rituální jednání. Do kategorie slav-
ností tak spadají rodinné, spolkové, obecní, národní či státní oslavy, výjimečné a ojedinělé i periodicky se 
opakující události.“11 Při dělení jednotlivých svátků a slavností vycházím rovněž z právě citované Karlo-
vé,12 u jejich stručného popisu pak čerpám především z rozhovorů s velkolhoteckými obyvateli uskutečňo-
vanými v letech 2012–2015 a z vlastního pozorování, jež probíhalo během návštěv Velké Lhoty v celé 
době trvání projektu (2008–2015). Fotografickou dokumentaci čtenář nalezne v přílohách studie. 

 

Tabulka 1: Slavnosti výročního cyklu ve Velké Lhotě 

SLAVNOSTI VÝROČNÍHO CYKLU VE VELKÉ LHOTĚ 

Velikonoce podle liturgického kalendáře, každý rok 

pondělní pomlázka, které se účastní muži a děti (v někte-
rých případech i děvčata); společné jídlo a pití; leckdy se 
protáhne až do odpoledních či večerních hodin 

Filipojakubská noc/ Čarodějnice noc z 30. dubna na 1. května, přesouváno na víkend, 
každý rok 

obcházení kostýmovaných čarodějnic po jednotlivých do-
mech; „dámská obdoba Velikonoc“; společné jídlo a pití; 
zapalování ohňů na veřejných prostranstvích či na sou-
kromých pozemcích; leckdy se protáhne až do večerních 
hodin 

Dušičky a svátek Všech svatých 1. a 2. listopadu, každý rok 

slaví se soukromě v jednotlivých rodinách 

Mikulášská obchůzka večer 5. prosince, každý rok 

každý rok jedna či dvě skupiny čítající Mikuláše, Anděla a 
až 5 Čertů; obcházení celé vesnice 

Vánoce podle liturgického kalendáře, každý rok 

před Vánocemi rozsvěcení vánočního stromku před koste-
lem; večer 24. prosince v rámci rodin; rodinné návštěvy; 
25. prosince společný zpěv vánočních koled v kostele; 27. 
prosince společný sběr hub v lese (účastní se přibližně 

                                                           
10 Informace čerpám ze dvou na internetu dostupných velkolhoteckých kronik a ze dvou kronik mi poskytnu-
tých obyvateli Velké Lhoty (jsou přiloženy v přílohách studie): 
Kronika školy z obce Velká Lhota (1892–1956). Digitální archiv: Státní oblastní archiv v Třeboni [online], 22. 
listopadu 2007 [cit. 23. prosince 2015]. Dostupné na internetu: 
<https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=200329&page=1&search=%2Bvelká+%2Blhota&sst=1
&dates=&searchtype=0&searcharch=&allwords=> 
Kronika školy z obce Velká Lhota (1956-2004). Digitální archiv: Státní oblastní archiv v Třeboni [online], 22. 
listopadu 2007 [cit. 23. prosince 2015]. Dostupné na internetu: 
<https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=122390&page=1&search=&sst=0&dates=&searchtype
=&searcharch=&allwords=> 
11 KARLOVÁ, Jana. Slavnosti a rituály jako zpráva o obrazu světa. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2013, s. 24. 
12 Tamtéž. 

třetina obyvatel vsi) 

Silvestr 

 

31. prosince, každý rok 

společný odpolední výlet na vrchol Javořice, dále spíše 
v rámci jednotlivých rodin 

Evangelické bohoslužby 

 

každý týden (ale spíše nepravidelně – střídání farářů) 

probíhají v „dolním“ kostele či na místní faře za účasti 
farníků z Velké Lhoty, Poldovky a sousedního Brandlína, 
obvykle se sejde 6–9 lidí 

 

Tabulka 2: Sportovní a spolkové události ve Velké Lhotě 

SPORTOVNÍ A SPOLKOVÉ UDÁLOSTI VE VELKÉ LHOTĚ 

Sbor dobrovolných hasičů: 

 

  

 

různé termíny 

hasičské závody (poslední 20. června 2015 přímo ve 
Velké Lhotě), 

společenské akce v místním kulturním domě při ZŠ a MŠ 
(ples, maškarní ples), 

Mezinárodní den dětí (rozdělání ohně „na hřišti“ za Velkou 
Lhotou při cestě na Poldovku, hry a soutěže pro děti, spo-
lu s Českým svazem žen), 

rozloučení se školním rokem (totéž) 

Myslivecké sdružení (zahrnuje 
rovněž Brandlín a Řečici):  

různé termíny 

společenské akce v místním kulturním domě při ZŠ a MŠ 
(ples) 

Český svaz žen: různé termíny 

společné výlety po okolí Velké Lhoty (Poldovka, Hradisko, 
Studánka Páně, Čertovy kameny apod.), 

cvičení v kulturním sále při ZŠ a MŠ, 

spolupodílení se na organizaci Mezinárodního dne dětí a 
rozloučení se se školním rokem (viz výše) 

ZŠ a MŠ Velká Lhota:  různé termíny 

výlety, besídky, soutěže (např. ve sběru papíru) a další 
aktivity pro děti (čítající několik desítek, více viz interneto-
vé stránky školky a školy)13 

 

 

 

 

 

                                                           
13 ZŠ a MŠ Velká Lhota: Titulní stránka. ZŠ A MŠ VELKÁ LHOTA: Oficiální internetové stránky [online], 19. červ-
na 2013 [cit. 23. prosince 2015]. Dostupné na internetu: <http://www.zsmsvelkalhota.cz/> 

https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=122390&page=1&search=&sst=0&dates=&searchtype=&searcharch=&allwords
https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=122390&page=1&search=&sst=0&dates=&searchtype=&searcharch=&allwords
http://www.zsmsvelkalhota.cz/
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Tabulka 3: Ostatní slavnosti a události ve Velké Lhotě 

OSTATNÍ SLAVNOSTI A UDÁLOSTI VE VELKÉ LHOTĚ 

Sraz rodáků 19. září 2015 

společná zábava v kulturním sále při ZŠ a MŠ, tanec, 
hudba, pohoštění, děje se výjimečně 

Obecní práce různé termíny 

společný úklid vsi 

Soukromé akce (narozeniny, ro-
dinné oslavy aj.) 

různé termíny 

kulaté narozeniny, výročí, na soukromých pozemcích, ale 
za účasti velké části obyvatel 

Vítání občánků různé termíny 

slavnostní posezení, koná se ve Volfířově, pod který Velká 
Lhota spadá 

Zabíjačky, uzení masa různé termíny 

v rámci několika málo rodin, společné posezení a pohoš-
tění 

Festivia Chorus různé termíny 

pěvecké koncerty místního pěveckého sboru (sbormistry-
ně Jitka Čudlá bydlí s manželem Josefem Čudlým ve Velké 
Lhotě, ostatní členové jsou z blízkého i vzdálenějšího oko-
lí), v roce 2015 proběhlo ve velkolhoteckém kostele 5 
koncertů včetně každoročního festivalu Dostalíkovo sbo-
rové jaro 

Zpívání (rozlučka se svobodou) různé termíny 

setkání příbuzných a známých, společné posezení a po-
hoštění (na různých místech dle volby rodin) 

Svatby různé termíny 

obvykle spojeny se „zatahováním“ (vykupováním nevěsty) 
a dalšími zvyklostmi, jejichž nositelkami jsou některé 
z velkolhoteckých žen, místo se různí dle volby nastávají-
cích manželů 

Pohřby různé termíny 

dějí se za účasti většiny obyvatel vesnice, vyzvánění 
v kostele, společný průvod od kostela na hřbitov 

Knihovna různé termíny 

výstavy fotografií: My a naši předci v roce 2010, Velká 
Lhota s Poldovkou a jejich obyvatelé v roce 2014, Velko-
lhotecké divadelnění 2008-2014 v roce 2015 

Řečická Traktortriáda závěr června (od roku 2011) 

závody „domadělů“, veteránů a továrních traktorů 
v sousední vsi Řečici, více viz oficiální webové stránky 
soutěže s bohatým doprovodným programem14 

  

Pro velkou část uvedených slavností a událostí (až na ty, kde je výslovně uvedeno, že se odehrávají 
v soukromí) je ve Velké Lhotě typické, že se jich účastní většina obyvatel vsi. Neúčast by koneckonců moh-
la působit až negativně, ten „někdo“, kdo by chyběl, by mohl snadno přijít do řečí (otázky a domněnky 
typu: „vyhýbá se někomu“, „myslí si, že je něco víc“ aj.)15 Pro všechny uvedené slavnosti a události je 
typické sdílení sváteční chvíle, setkávání se, v leckterých případech i obdarovávání se. Čas, během které-
ho se tyto odehrávají, je časem vpravdě svátečním, je vybočením z každodenního pracovního koloběhu, 
Lhoťáci se na něj pečlivě připravují (splétání pomlázek, výroba kostýmů, chystání se na plesy a zábavy, 
příprava pohoštění etc.) a popisované události mívají svůj víceméně pevný řád (hasičské závody, místo, 
kde se většina lidí sejde před či po „akci“, pořadí jednotlivých úkonů, nutnost toho „správného“ oblečení a 
možnost jeho odložení apod.). 

Pakliže všechny uvedené slavnosti, obřady a rituály můžeme považovat za součásti lokální velkolhotecké 
kultury (i s jejich specificky velkolhoteckým průběhem a scéničností – pokud na ně budeme nahlížet jako 
na aktivity s větší či menší měrou divadelnosti),16 je samozřejmě otázkou, kam pak bude náležet každo-
roční uvádění divadelních produkcí, jež pro velkolhotecké publikum od roku 2008 každoročně chystají 
studenti DIFA JAMU, členové divadla KočéBR a jejich zahraniční a jiní přizvaní hosté. 

2. Tradiční aspekty „velkolhoteckého divadelnění“ 

Velkolhotecký projekt, který zpočátku spočíval v uvádění jednotlivých inscenací a později nabyl podoby 
malého festivalu (byť vzhledem k místu svého konání pravděpodobně „velkého“), jsem i spolu s jeho dal-
šími pravidelnými účastníky či tvůrci17 vždy považoval zčásti za jakýsi „duševní“ majetek samotných Lho-
ťáků,18 a to i přes fakt, že až do roku 2015 Lhoťáci sami během festivalu či v jednotlivých produkcích 
neúčinkovali ani nijak zvlášť v programu a jeho realizaci nefigurovali (když pomineme jejich nepochybně 
významnou diváckou roli). Jak však dokládám na následujících řádcích, nedílnou součástí festivalu a jeho 
příprav přesto byli a jsou.19 Na počátku této části je snad i záhodno zmínit, že jak je v mých (našich) očích 
festival záležitostí Lhoťáků, tak oni nás zase považují za to „své“ divadlo. 

Toto nahlížení je pravděpodobně dáno třemi faktory. První z nich představuje volba témat, která byla ve 
Velké Lhotě v jednotlivých inscenacích od roku 2008 zpracována – inscenace pojednávaly o tradiční lido-
vé svatbě, náboženském útlaku v protireformační době, významných událostech dějin českého státu ve 

                                                           
14 OFICIÁLNÍ WEB ŘEČICKÉ TRAKTORTRIÁDY. ŘEČICKÁ TRAKTORTRIÁDA [online], 1. ledna 2014 [cit. 23. prosin-
ce 2015]. Dostupné na internetu: <http://www.traktortriada.cz/> 
15 V případě jedné rodiny k právě popsanému víceméně pravidelně dochází i ve Velké Lhotě (z pochopitelných 
důvodů nejmenuji). Rodina se účastní pouze některých akcí, o těch zbylých však prohlašuje, že o nich ani neví 
– ty nejdůležitější organizační informace si totiž Lhoťáci předávají v hospodě, kam nikdo z dospělých členů 
popisované rodiny nechodí. Více o této i jiné problematice viz KARLOVÁ, Jana. Slavnosti a rituály jako zpráva o 
obrazu světa. Pavel Mervart, Červený Kostelec: 2013, s. 53-59. 
16 Volně dle: tamtéž, s. 53. 
17 Viz soupisy veškerých spolupracovníku v závěrečné části studie. 
18 Obyvatelé Velké Lhoty se tak sami nazývají, takže i když nejde o spisovný výraz, budu jej na následujících 
řádcích používat. 
19 Aby nedošlo k mýlce, je na tomto místě nutno opětovně zmínit, že iniciátorem projektu byl Josef Kovalčuk, 
který mě s nápadem na realizaci Svatby na Velkolhotecku, první velkolhotecké inscenace (textovým podkla-
dem byl zápis tradičního svatebního obřadu pořízený Kovalčukovým tchánem – muzikologem a folkloristou 
Robertem Smetanou), v roce 2008 oslovil. Velkolhotecký projekt byl tedy započat a zanesen do Velké Lhoty 
víceméně „zvenčí“. Více o počátku projektu viz: VĚTROVEC, V. Obnova paměti vesnice – Inscenační činnost ve 
Velké Lhotě v letech 2008-2012. Op. cit. 

http://www.traktortriada.cz/
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20. století z „velkolhoteckého“ pohledu či o charakteristických osobnostech, které byly s Velkou Lhotou 
neodmyslitelně spjaty (místní „blázen“ František Macků či učitel z let 1957–1987 František Havlík). Lho-
ťákům tak bylo umožněno nejenom pohlédnout na historii svého kraje, ale rovněž si snad i silněji uvědo-
mit náležitost k místu, kde žijí. V několika inscenacích (Kterak se lhotecký rodák František Macků domů 
navrátil a s divadelníky z Brna tam besedoval, Velkolhotecká škola aneb Kterak cizinci Velkou Lhotu po-
znávali, studenti divadelní jim to překládali, zkušení divadelníci, ty staré páky, jim k tomu přitakávali a 
velkolhotečtí obyvatelé mnohé očekávali)20 jim bylo i umožněno nahlédnout na sebe navzájem ve chvílích, 
kdy do hracího prostoru vstupovaly postavy s jejich jmény nebo jimi inspirované či když byly dramatizovány 
příběhy a události, o kterých se tvůrci během jednotlivých setkání s velkolhoteckými obyvateli dozvěděli. 

Právě tato setkávání pak stála u zrodu několika scénářů (z té fáze projektu, kterou lze nazvat „obnovou 
paměti vesnice“).21 Přepisy na diktafon zaznamenaných rozhovorů s více než 20 velkolhoteckými obyvate-
li pak vedle přímého inspiračního zdroje, který je mnohdy využíván několikrát,22 můžou sloužit rovněž jako 
dokument o současných Lhoťácích. Ti se vlastně už jen svým souhlasem k rozhovoru stávali součástí 
přípravných fází jednotlivých inscenací, v nichž byly zahrnuty jejich výpovědi. 

Leckdy se Lhoťáci podíleli na vzniku různých inscenací i jinak. Zapůjčovali rekvizity či kostýmy (ze svého 
domácího vybavení), propůjčovali své pozemky k uvedení produkcí (rybník „Lojkáč“, prostranství před 
knihovnou etc.) či přímo pomáhali s výrobou některých rekvizit či dekorací (kříž v inscenaci Velkolhotecké 
pašije aneb Divadelní ztvárnění pašijového příběhu, jak na Květnou neděli a na Velký pátek v evangelické 
církvi augšpurského vyznání ve Velké Lhotě čten a zpíván byl).23 

Za zmínku nepochybně stojí i okolnost, za jaké se „hlavní“ inscenace (tedy ta na festivalu vždy posledně 
uvedená, od roku 2008 již tradičně na velkolhotecké návsi a tematicky věnovaná právě Velké Lhotě a – 
s výjimkou roku 2009 – v mé režii)24 odehrává. Ženy z místního Českého svazu žen na všech přístupových 
cestách na náves rozloží stolky a vybírají dobrovolné vstupné, což se neobejde bez všelijakých zaručených 
„zákulisních“ informacích o tom, co právě bude probíhat (mnoho Lhoťáků se během zkoušení chodí na 
náves dívat, byť vždy jen na chvilku – zkrátka na tak dlouhou dobu, aby věděli, o čem se bude hrát, ale 
zároveň aby si během premiérového večera nezkazili zážitek). Je nutné zmínit, že výběr vstupného (byť 
dobrovolného) nebyl nápad náš, ale samotných Lhoťáků. Vybrané peníze pak putují do náruče divadelní-
ků, kteří si z nich platí převážně pohoštění večer po premiéře – pokud jej ovšem nezajišťují opět samotní 
Lhoťáci, kteří se dovedou o „své“ divadelníky řádně postarat (čerstvě napečené koláče během zkoušení, 
guláše, zákusky, domácí sýry a slivovice apod.). 

Všechny tyto „nepřímé“ účasti na festivalovém a divadelním dění pak považuji (považujeme) za druhý 
faktor, kvůli kterému vnímám (vnímáme) „velkolhotecké divadelnění“ jako velkolhoteckou záležitost, resp. 
záležitost obyvatel vesnice. 

Další faktor představuje začleňování projektu do života obyvatel Velké Lhoty. Festival probíhá vždy 
v závěru června, je tak pro náctileté spojen se závěrem školního roku a se začátkem prázdnin. Pro další 
obyvatele je pak předzvěstí letních prázdninových měsíců. Ve vnímání některých velkolhoteckých obyvatel 
se divadelní festival rovněž může pojit s každoroční Traktortriádou ve vedlejší vsi Řečici (probíhá ve stej-
ném termínu, ale v odpoledních hodinách, takže se obě „akce“ vzájemně neruší)25 a s hasičskými závody, 

                                                           
20 Dále budu v textu uvádět jen zkrácené názvy Kterak se lhotecký rodák… a Velkolhotecká škola. 
21 Více viz: VĚTROVEC, V. Obnova paměti vesnice - Inscenační činnost ve Velké Lhotě v letech 2008–2012. Op. 
cit. 
22 V této době je k dispozici bezmála 200 stran fonetického přepisu těchto rozhovorů. Když uvádím, že byly 
využity několikrát, nemám samozřejmě na mysli, že bychom se záměrně opakovali, ale vzhledem k rozsahu 
zaznamenaných rozhovorů se domnívám, že by mohly stát u zrodu několika dalších scénářů.  
23 Dále budu uvádět jen zkrácený název Velkolhotecké pašije. 
24 V roce 2009 byla na velkolhotecké návsi uvedená inscenace Komedie o strašlivém mordu ve sviadnovské 
hospodě LP 1715 aneb Ondráš (dále jen Ondráš) v režii Martina Domkáře. V této i předchozích studiích se o ní 
rozepisuji pouze minimálně, neb vazba na Velkou Lhotu v ní byla minimální a rovněž po řemeslné stránce 
neodpovídala těm ostatním ve Velké Lhotě uvedeným.  
25 Probíhá od roku 2011 – a představuje tedy vlastně mladší tradicí než je„velkolhotecké divadelnění“. 

které se v tomto období také konávají (přesnější termín se rok od roku různí, v roce 2015 byly ve Velké 
Lhotě týden před festivalem).  

Většina obyvatel Velké Lhoty divadelní festival již zařadila do svého vnímání kalendářního roku, počítá se 
s námi – ať už co se týká ubytovacích kapacit (místní fara, kde se ubytováváme, má „náš“ termín vždy 
pečlivě zablokovaný), návštěv u rodin, s nimiž jsme během uplynulých let navázali přátelské vztahy, uvol-
nění návsi pro zkoušení (různá zemědělská vozidla se zkrátka přeparkují) a v neposlední řadě rovněž 
prodlouženého provozu místní hospody. Příprava festivalu a jeho uvedení tak zároveň představuje příleži-
tost setkat se a „pobesedovat“ s těmi účastníky projektu, kteří se do Velké Lhoty sice navracejí opakova-
ně, ale pouze v rámci festivalu a jeho organizace.26 

Tradiční strukturu každoročního „velkolhoteckého divadelnění“ pravděpodobně nejlépe ozřejmí následují-
cí tabulka. V souladu se zřetelem této části studie se v ní soustředím především na ty části projektu, které 
jsou uskutečňovány společně s velkolhoteckými obyvateli a během let už nabyly jakési ritualizované či 
obřadní (slavnostní) podoby, ne na divadelní aspekty přípravy festivalu (tvorba scénáře, režijně-
dramaturgické koncepce aj.). 

 

Tabulka 4: Tradiční aspekty „velkolhoteckého divadelnění“ 

TRADIČNÍ ASPEKTY „VELKOHOTECKÉHO DIVADELNĚNÍ“ 

přípravná fáze únor – květen 

několik víkendových výjezdů do Velké Lhoty především s novými účastníky 
projektu; jejich seznámení se s velkolhoteckým prostředím – procházky po 
okolí, návštěva několika velkolhoteckých rodin s posezením a pohoštěním, 
návštěvy hospody a další seznamování se se Lhoťáky; rozhovory o tématu 
připravované inscenace a jejich záznam (během jednoho víkendového 
výjezdu probíhá v průměru 5 rozhovorů) 

fáze zkoušení závěr června v týdnu, který vrcholí konáním festivalu 

zkoušení na návsi a na vybraných místech vsi; domluva s místními a 
s majiteli pozemků; shánění rekvizit, kostýmů aj.; místní podarovávají her-
ce a ostatní účastníky projektu (koláče, cukroví apod.); někteří Lhoťáci 
pozorují zkoušení jednotlivých inscenací (pokud pojednávají přímo o Velké 
Lhotě, častokrát pomáhají s úpravou reálií); společná posezení v hospodě 
(herci hrají na nástroje a zpívají, Lhoťáci se přidávají, případně další se-
znamování – noví účastníci) 

festival pátek a sobota v předposledním či posledním červnovém týdnu 

před zahájením příprava míst k sezení na různých místech vsi, s níž pomá-
hají velkolhotečtí obyvatelé; během zahájení festivalu (od roku 2013 zva-
ném Velkolhotecký otvírák) se představují velkolhoteckému publiku všichni 
účinkující a jako dar mu předkládají krátké herecké etudy, písně či tance 
ze svých domovů; zhlédnutí jednotlivých inscenací; společný úklid; v závěru 
festivalu společné posezení a Lhoťáci opět obdarovávají účastníky projek-
tu; děje se na návsi, před hospodou a v hospodě; přítomna obvykle bývá 
většina obyvatel vsi; společná hudba, zpěv „lhotecké“ hymny na hospod-
ských stolech (píseň o Janu Žižkovi, jejíž text zarámován visí v hospodě na 
stěně), tanec 

                                                           
26 Zcela nepochybnou roli má v projektu i mé vlastní „prorůstání“ do Velké Lhoty a mezi její obyvatele. Navá-
zal jsem zde mnoho přátelských vazeb, ves navštěvuji s rodinou i mimo období přípravy festivalu, slavil jsem 
zde svou svatbu (kterou pomáhali uskutečnit členové místního Sboru dobrovolných hasičů), v současnosti 
jednám o koupi domu i s pozemkem (shodou okolností jde o dům, kde v 1. polovině 20. století žil jeden 
z velkolhoteckých pěvců, díky kterým Robert Smetana zaznamenal některé místní lidové písně) etc. 
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po festivalu neděle po skončení festivalu 

další společný úklid, rozloučení se s několika velkolhoteckými obyvateli, 
případný společný oběd, odjezd účastníků projektu 

následující týdny a měsíce 

většinou již pouze má soukromá návštěva, distribuce záznamů uvedených 
inscenací na DVD 

 

Veškeré zmíněné okolnosti jednak ozřejmují, že „velkolhotecké divadelnění“ se může směle zařadit mezi 
ostatní místní slavnosti a rituály, jichž se již za dobu svého konání (od roku 2008 dodnes) stal součástí,27 
jednak umožňují vnímat divadelní festival uskutečňovaný ve Velké Lhotě vskutku jako „velkolhotecký“, tj. 
patřící zejména Lhoťákům – a to i přes fakt, že jej organizují lidé ve Velké Lhotě nežijící, „odjinud“. Při 
přemýšlení nad náplní festivalu v roce 2015 se tedy vyjevil zcela samozřejmý a pochopitelný záměr (a 
logický krok vzhledem ke kontinuitě celého projektu) – začlenit Lhoťáky přímo do průběhu festivalu, a to 
(nejlépe) v podobě účinkujících. 

3. Velkolhotečtí herci – o inscenaci Hoří, má lhotecká panenko! 

Při jedné z mých návštěv Velké Lhoty na jaře 2015 jsem oslovil členy místního Sboru dobrovolných hasičů, 
zda by nechtěli účinkovat v jedné z letošních inscenací (prozatím nebylo jisté, jaké téma a jak bude zpra-
cováno). Bylo mi odpovězeno vtipně: prý když jsem již měl ve Velké Lhotě svatbu,28 tak mi přece nemůžou 
odmítnout. 

Tuto historku zde samozřejmě neuvádím náhodou – dokládá, jak „prorůstání“ tvůrců (se mnou v čele) do 
velkolhoteckého prostředí pomáhá podobu celého projektu utvářet. Bez vzájemné důvěry nabyté v prvních 
čtyřech letech projektu by v roce 2012 patrně nevznikla (určitě ne v této podobě) inscenace Kterak se 
lhotecký rodák…, jejíž scénář byl částečně montáží rozhovorů s velkolhoteckými obyvateli, ani inscenace 
následující, které rovněž velkou měrou vycházely z rozhovorů s místními (Velkolhotecká škola v roce 2013 
a Velkolhotečtí pěvci v roce 2014). Domnívám se, že bez prohlubovaných vztahů v těchto letech by Lhoťá-
ci patrně na návsi nikdy nevystoupili. 

Po trojici inscenací věnovaných lidovým tradicím, obyčejům a zvyklostem a dávné historii Velké Lhoty 
(Svatba na Velkolhotecku, Velkolhotecká lípa a Velkolhotecké pašije) a po druhé trojici, která byla věno-
vaná historii nedávné, dosud „živé“ paměti vsi a osobnostem, které byly pro Velkou Lhotu z různých důvo-
dů významné (Kterak se lhotecký rodák…, Velkolhotecká škola a Velkolhotečtí pěvci), jsem cítil potřebu 
opět směřování projektu pozměnit. Důvodů je více, jedním z nejdůležitějších je však ten, že během rozho-
vorů se Lhoťáky v roce 2014 jsme již naráželi na jejich neochotu odpovídat, po dvou letech již nabyli do-
jmu, že nám vše řekli a setkání s nimi se spíše než okolo sběru materiálu pro scénář inscenace točilo 
kolem osobních a ryze soukromých záležitostí (zkrátka ono již zmíněné „prorůstání“ a budování přátel-
ských vazeb). Zahrnutí Lhoťáků do jednotlivých produkcí se tak jevilo jako zcela logický krok, který byl 
v průběhu projektu navíc diskutován již několikrát. Zdálo se, že nyní pro něj již nastal ten správný čas. 

Otázkou však bylo, jaké téma či jaký text v roce 2015 zpracovat. Dopředu bylo sice jasné, že ať už se Lho-
ťáci objeví v čemkoliv, bude to mít u jejich sousedů úspěch už jen z toho důvodu, že budou mít odvahu 
před svými známými a přáteli vystoupit, ale mým cílem nebylo vytvořit pouhou sousedskou „řachandu“. 
Stále jsme chtěli o něčem vypovídat, byť bylo jasné, že výsledný tvar a jeho vnímání u publika bude ovliv-
něno přítomností Lhoťáků na scéně. Hledal jsem tedy text, který by tematicky byl „závažný“, jeho téma by 
mohlo zarezonovat ve Velké Lhotě a v němž by mohli bez obav účinkovat i amatéři – a zároveň takový, 
který bychom zvládli nazkoušet během pěti dnů intenzivní divadelní práce, navíc se zřetelem 
k zaměstnání účinkujících Lhoťáků (již nyní bylo jasné, že zkoušky budou vždy začínat až v pět hodin odpo-
ledne). K finálnímu rozhodnutí nakonec přispěla ta okolnost, že všichni Lhoťáci, kteří nabídku účinkování 
přijali (Jan Solař, Tomáš Hes, Miroslav Novák a Josef Menšík), byli členy místního Sboru dobrovolných 

                                                           
27 Ponechme stranou otázku, jak dlouho musí nějaká akce probíhat, aby se z ní stala akce tradiční. Domnívám 
se, že odpověď na ni by byla ryze subjektivní a málo vypovídající („tabulkově“ určit to dle mého názoru nelze).  
28 Bylo to v roce 2014. 

hasičů. Že tedy byla ve Velké Lhotě nakonec uvedena adaptace Formanova, Passerova a Papouškova 
scénáře k filmu Hoří, má panenko pod názvem Hoří, má lhotecká panenko!, je nakonec zcela pochopitel-
né. 

Formanův film přitom skýtá ještě jednu výhodu – je také obsazen neherci (v případě Jana Vostrčila či 
Josefa Šebánka se mi příčí psát „amatéry“) a drtivá většina situací, které v něm jsou zobrazeny, jsou zčás-
ti improvizované. Zpočátku se tato cesta (tematicky zaměřených improvizací) jevila schůdná i pro účinku-
jící Lhoťáky (k popisu zkoušení však přistoupím až dále v textu). Zároveň jsou reálie, v nichž se film 
odehrává (vesnický hasičský ples s tombolou) natolik blízké vesnickým obyvatelům (a Lhoťákům), že neby-
lo zapotřebí jednotlivé situace složitě vysvětlovat a vykládat – jsou všem důvěrně známé a snadno před-
stavitelné. 

Byť se tedy jednalo o text, který neměl přímou souvislost s obyvateli Velké Lhoty a s místem, v němž žijí, 
jako tomu bylo v předchozích letech,29 stále v něm byly přítomny univerzálnější témata, která mohla ve 
Velké Lhotě rezonovat stejně jako kdekoliv jinde – až tragikomické demaskování pokrytecké společnosti, 
vykreslení nepříliš půvabných lidských vlastností a povah etc. Nejsilnější vazbu s publikem však samozře-
jmě představoval fakt, že jmenovaní Lhoťáci v inscenaci vystupovali coby herci.  

3.1. Další východiska a záměry tvůrců (spíše k formální stránce inscenace) 

Velkolhotečtí dobrovolní hasiči byli obsazeni do rolí dobrovolných hasičů (ostatně – skoro žádné jiné muž-
ské postavy se ani ve Formanově snímku nevyskytují). Jednotlivé postavy jsem ve scénáři nepojmenovával 
jako ve filmu, ale ponechal jsem jim jména jejich představitelů. Scénář pro inscenaci jsem seskládal 
z přepisu hotového filmu, originální filmový scénář Formana, Passera a Papouška se mi nepodařilo dohle-
dat. Vzhledem k počtu mužských účinkujících30 byly některé Formanovy postavy slučovány do postavy 
jediné – improvizovaný charakter promluv to víceméně bez problémů umožňoval. Pozměněný název, který 
jsem inscenaci připsal (Hoří, má lhotecká panenko!) odkazoval především k faktu, že jsem scénář zasadil 
do velkolhoteckého prostředí – jednotlivými zmínkami či drobnými informacemi rozesetými v textu. 

Ve Formanově snímku divák pozoruje dění ve třech prostředích – v sále kulturního domu, v místnosti za 
výčepem a venku při požáru jednoho z vesnických domů. Všechna tato prostředí se pochopitelně musela 
nějakým způsobem ztvárnit i na velkolhotecké návsi. Vzhledem k účasti neherců jsem opustil každoroční 
uspořádání hracího prostoru – inscenace Hoří, má lhotecká panenko! se na rozdíl od předchozích insce-
nací neměla odehrávat v arénovitém uspořádání hracího prostoru, kde diváci obklopují centrální jeviště či 
hrací prostor ze všech stran, ale klasicky, „na kukátko“. Rozhodl jsem se opustit také jeden ze stálých 
scénografických prvků, kterých jsme každoročně při „velkolhoteckém divadelnění“ využívali – na čtyři díly 
se rozkládací černý kruhový stůl. Namísto něj jsem požádal místního tesaře Josefa Brychtu (který vypo-
máhal již při přípravě Velkolhoteckých pašijí), aby pro nás vyrobil nízké dřevěné pódium o rozměrech 
4x4m (které bychom mohli využívat i v nadcházejících letech). Herci (či „herci“) pak rozehráváním tohoto 
prostoru či prostoru vedle a před pódiem jednotlivá prostředí svým jednáním vytvářeli.  

Celá náves pak byla ozdobena v duchu hasičské zábavy – byl zde vyvěšen prapor místního hasičského 
sboru, rozvěšeny byly fáborky v jeho barvách, pro několik prvních řad diváků byly před jevištěm rozmístěny 
stoly s židlemi. Jevišti vévodil stůl s tombolou, která měla být v průběhu představení v souladu s filmem 
„rozkradena“ (předměty do tomboly zapůjčilo několik velkolhoteckých rodin). 

V předělech mezi jednotlivými scénami či v jejich podkresu zaznívaly velkolhotecké lidové písně zazname-
nané ve 30. letech 20. století muzikologem Robertem Smetanou. Pro potřeby inscenace je upravila a 
s ostatními herci i neherci nazkoušela Tereza Koláčková. V inscenaci pak zaznívaly zejména v podání 
sboru dívek účastnících se hasičského plesu.31 Zasazení děje inscenace do velkolhoteckého prostředí tak 
(snad) bylo zakončeno. 

                                                           
29 Již výše jsem zmínil, že o inscenaci Ondráš se budu zmiňovat pouze minimálně. Rovněž ona neměla s Velkou 
Lhotou a jejími obyvateli příliš bezprostředně společného. 
30 Vedle již zmíněných Lhoťáků to byli tito studenti DIFA JAMU a přizvaní hosté: Josef Zachar, Adam 
Steinbauer, Jan Neugebauer, Jakub Šebesta a Hakancan Kargidanoglu. 
31 Vedle Terezy Koláčkové tvořily v inscenaci Hoří, má lhotecká panenko! dívčí sbor: Marika Smreková, Marya-
na Kozak, Vanda Klestilová, Natálie Pelcová, Ester Klimecká, Gabriela Veselá a Simona Trávníčková. 
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Byť byl scénář inscenace rozepsán co nejvěrněji a nejdetailněji vzhledem k jeho filmové předloze, byla 
účinkujícím Lhoťákům ponechána určitá volnost v interpretaci textu. Chtěl jsem tak docílit improvizované-
ho charakteru jednotlivých promluv. V průběhu zkoušení se však ukázalo, že nehercům svědčí spíše přes-
ná fixace textu, improvizovat se spíše báli a netroufali si. Jednotlivé scény vždy začínaly a končily 
promluvou někoho z ostatních účastníků projektu, abychom se v případě „okna“ v představení neztratili. 
Jan Neugebauer pak zároveň plnil i funkci jakéhosi vypravěče, když jednotlivé scény uváděl stručným 
názvem a nejistým nehercům tak mohl napomáhat v orientaci ve struktuře představení. 

3.2. Zkoušení s amatéry 

Tuto část studie rád věnuji několika příkladům toho, jak zkoušení se Lhoťáky probíhalo. Fakt, že jim bylo 
dáno „nahlédnout nám do kuchyně“, jednak napomohl dalšímu prohloubení vztahů mezi účastníky projek-
tu a jejich publikem, jednak vedl k několika vtipným či až absurdním situacím, z nichž některé na následu-
jících řádcích pro úplnost uvádím. Byly totiž pro celé zkoušení příznačné. 

První fáze zkoušení probíhala v prostorách fary, kde jsme většinu času věnovali čtení scénáře, případným 
změnám v něm a zasazování informací či replik, které by ještě více napomohly zasazení textu do velkolho-
teckého prostředí. Započít zkoušení přímo na návsi jsme nechtěli rovněž z toho důvodu, že jsme měli 
obavu z toho, aby se v takto veřejném prostoru, kam má každý z obyvatel Velké Lhoty přístup a pravděpo-
dobně by se zašel podívat, jak jeho sousedům sousedům zkoušení jde, naši lhotečtí neherečtí kolegové 
nestyděli či aby v nich případný posměch sousedů nevyvolal hned zkraje zkoušení nějaký „blok“.  

Jindy zcela suverénní a sebevědomí Tomáš Hes, Jan Solař, Miroslav Novák a Josef Menšík postávali ner-
vózní před farní budovou, zatímco ostatní účastníci projektu si již pročítali své scénáře uvnitř. Již jsme si 
mysleli, že na zkoušku nedorazí, když jsme vyhlédli ven a spatřili je ostýchavě přešlapovat před vchodem. 
Čekali na oficiální vyzvání, do „jámy lvové“ se jim nechtělo vstupovat dobrovolně. Z chlapů (jejich věk se 
až na nejmladšího Tomáše Hese, kterému je přes třicet let, pohybuje mezi čtyřiceti a padesáti lety) se jako 
mávnutím kouzelného proutku stávali zezačátku nesmělí chlapci. Při prvním pohledu do scénářů (viděli je 
poprvé až v začátku zkoušení, bylo tedy jasné, že na přípravu inscenace budou mít pouze šest dní včetně 
dne premiérového) dokonce chtěli někteří ihned odejít – množství textu, který jsem jim připsal, je odrazo-
valo. Po první zkoušce, kdy jsme všichni společně zhlédli Formanův film a několikrát si přečetli scénář, se 
však naštěstí celková nálada změnila, strachy se zklidnily (až do premiéry se samozřejmě nerozplynuly 
zcela) a všichni neherci opětovně potvrdili svou účast a účinkování v inscenaci – zkrátka se „hecli“ (nutno 
říci, že i díky pravidelnému ujišťování dalších účastníků projektu, zejména účastnic). 

Jejich získané nadšení se projevilo hned další den (stále jsme setrvávali ve farní budově či na prostranství 
před ní). Lhoťáci přišli na zkoušku vybaveni scénáři se zvýrazňovači označenými replikami (Miroslav No-
vák: „Já jsem si voznačil ty svý repliky zeleně, hele, a pak jsem si tady voznačil růžově ty repliky, který jsou 
přede mnou, abych jako věděl, kdy mám mluvit, je to správně, rejžo, ne?“). 

V další fázi zkoušení, kdy jsme již aranžovali jednotlivé situace v prostoru (před farou a následně již na 
návsi, kam se chodili dívat různí známí a když viděli, jak se jejich sousedé snaží a ve své snaze urputně 
vytrvávají, rovněž je uctivě povzbuzovali), se Lhoťáci postupně osmělovali a začali si do textů i přidávat své 
vlastní nápady a některé repliky dále rozvíjet. Zcela kouzelným se pro nás stalo jejich zjištění, že nazkou-
šet divadelní inscenací nelze hned a obnáší to mnohdy i nemalé úsilí (Josef Menšík: „Čoveče, vona to 
práce je, to divadlo.“). Inscenace byla v prostoru „nahozena“ poměrně rychle, největší problém však skýta-
lo naučení se textů, což bylo dáno především časem, kterého se nám i vzhledem k zaměstnání našich 
neherců nedostávalo příliš – během zkoušení například přišel za Tomášem Hesem jeho známý a stěžoval 
si mu, že ho nevyzvedl autem, když stopoval po cestě z práce. Tomáš Hes mu odpověděl, že si ho na kraji 
silnice bohužel ani nevšiml, protože měl na volantu položený scénář a učil se svůj text, aby to mohl své 
partnerce na jevišti (Natálie Pelcová, jedna z pravidelných účastnic projektu) patřičně „natřít“ (Tomáš hrál 
postavu toho filmového hasiče, který se snaží naprosto beznadějně uhlídat vystavenou tombolu, která mu 
průběžně mizí přímo před očima, což vede mimo jiného i k několika hádkám s jeho manželkou). 

Největší nával nervozity samozřejmě nastal v den premiéry. Každý z účinkujících Lhoťáků zůstal raději 
doma, aby si opakoval texty, a neviděl tak žádné z představení uvedení Hoří, má lhotecká panenko! před-
cházející. Kvůli strachu ze zapomenutí textů jsme si dokonce domluvili předem ozkoušenou strategii, kte-
rá nás všechny v případě výpadku paměti měla zachránit: jakmile kdokoliv na scéně zapomene svůj text, 
zahlásí slovo „služba“, které bude sloužit jako pokyn pro Simonu Trávníčkovou hrající v inscenaci hospod-

skou. Ta přijde s tácem plným panáků rumu, pod nimiž má rozložen scénář inscenace a právě vyžadova-
nou repliku navíc účinkujícím zašeptá. Domnívali jsme se, že jindy zcela nemístný a nevkusný prvek může 
v případě, že na jevišti poprvé v životě stojí neherci, zafungovat přinejmenším vtipně. 

Posledním režijním pokynem, který jsem vystupujícím před tím, než vstoupili na scénu v okamžiku premié-
ry inscenace, dal, bylo: „Hlavně rychle a nahlas!“. 

3.3. Premiéra a její dozvuky 

Domnívám se, že lze říct, že Lhoťáci během premiérového představení zazářili. V mnoha situacích si při-
dávali další texty, aniž by vyznění scény výrazněji narušovali (koneckonců – Formanova předloha toto 
svým již zmíněným improvizačním charakterem umožňuje a bylo s tím zpočátku počítáno), leckdy se jim 
dostalo potlesku na otevřené scéně (zejména Tomášovi Hesovi ve scénách, kdy se hádal se svou „man-
želkou“ Natálií Pelcovou) a představení proběhlo po jiných stránkách zcela podle plánu – se správným 
rytmem, s výraznými pointami jednotlivých scén a nakonec i se svým hořkým závěrem. Domluvená zá-
chranná strategie nemusela být vůbec použita. 

Z účinkujících Lhoťáků se do jisté míry stali místní hrdinové. V očích ostatních se „vytáhli“ nejenom tím, že 
veřejně účinkovali, ale také tím, že vše dovedli zvládnout vedle účinkujících, kteří zde každoročně pravi-
delně vystupují. Tomášovi Hesovi (jehož herecký talent je nesporný, byť jaksi „neotesaný“) se po několik 
dalších týdnů v hospodě neříkalo jinak než „Belmondo“, záznam z představení byl v hospodě pouštěn 
hned den po premiéře a poté ještě několikrát v rodinách pro příbuzné, známé a přátelé, kteří se nemohli 
festivalu přímo účastnit. 

Vedle těchto veskrze pozitivních ohlasů však samozřejmě došlo i k těm negativním. Uvádím zde ten prav-
děpodobně „nejkřiklavější“, který se navíc dotýká velkolhoteckého projektu i v obecné rovině, a souvisí 
zejména s negativními dopady, které může způsobovat uvádění jednotlivých lokálních příběhů či událostí 
v místě svého zrodu a pro publikum, jehož se bezprostředně týkají. 

Tomáš Hes v inscenaci ztvárňoval (jak již bylo zmíněno) „hlídače tomboly“ a podle scénáře v okamžiku, 
kdy je přistižen u toho, jak vrací vlastní manželkou zcizenou tlačenku do tomboly, padá v mdlobách 
k zemi. Ve scéně následující nad ním stojí ostatní hasičští kolegové, snaží se ho křísit a zároveň probíhá 
jejich dialog o tom, zda měl či neměl tlačenku vracet. Tento rozhovor ostatních hasičů probíhal nad Tomá-
šem Hesem položeným (jako mrtvola) na stole a byl navíc atmosféricky podmalován sborovým zpěvem 
připomínajícím náboženské chorály. Scéně a jejímu významu toto ztvárnění samozřejmě napomohlo, ale 
naneštěstí měla tato situace i vztah k reálným událostem a lidem, kteří ve Velké Lhotě žijí. 

Tomášův otec totiž na jaře 2015 náhle zemřel a tato politováníhodná událost ještě v době premiéry in-
scenace nebyla všemi příbuznými plně vstřebána.32 Okamžik jeho mdlob snad ještě mohl působit humor-
ně, ale jakási zvrácená „zádušní mše“, která se nad jeho bezvládným tělem následně odehrávala, byla pro 
některé pozůstalé příliš. Znovu prožitý zármutek, který některým členům své rodiny způsobil, si Tomáš Hes 
vyčítal a po premiérovém uvedení jej připisoval právě své účasti v projektu.  

Pravděpodobně se nejedná o událost, kterou bych jindy a jinde mohl nějakým způsobem ze své pozice 
tvůrce, organizátora a režiséra projektu ovlivnit. Uvádím ji zde především proto, aby bylo jasné, k jakým 
situacím může v případě obdobného typu projektu docházet, a kvůli tomu, že vzhledem k výše popsaným 
osobním vazbám, kterých jsem k místnímu prostředí a k lidem nabyl, jsem zkrátka byl donucen nastalou 
situaci nějakým způsobem řešit. Necítím se zde povinen popsat jak, za důležitý považuji fakt, že před 
obdobnou situací člověk v mé pozici a v podobném projektu couvnout nemůže – vůči svému publiku zde 
tvůrce nabývá snad odlišného pocitu zodpovědnosti, než při práci např. v kamenném divadle. 

4. Další inscenace a doprovodné akce uvedené v roce 2015 

Níže uvádím stručný soupis všech inscenací a doprovodných akcí uvedených v rámci festivalu Velkolho-
tecké divadelní rejžování 2015. Záměrem stojícím u jejich uvedení je opět pomyslné „rozšíření hranic 
vesnice“ popisované v předchozích studiích.33 Za velké pozitivum letošního ročníku považuji především 

                                                           
32 Zcela záměrně přímo nejmenuji, o koho se v rodině Tomáše Hese jedná. 
33 Zejména pak zde: VĚTROVEC, V. Divadelní festival Velkolhotecká škola: Navýšení pocitu lokální identity a 
„rozšíření hranic“ vesnice prostřednictvím divadelních inscenací. Op. cit. 
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účast španělského souboru Cáustica Teatro, který ve Velké Lhotě vytvořil svou novou inscenaci Que Dios 
le tenga en su gloria/ Bůh žehnej její duši pojednávající o obřadních a rituálních praktikách během tradič-
ního španělského pohřbu. 

O ostatních inscenacích se vzhledem k rozsahu a záměrům této studie zmíním již pouze rámcově. Adam/ 
Člověk tureckého studenta herectví Hakancana Kargidanoglu a studenta činoherní režie Adama 
Steinbauera promlouvala o tom, jak jsme v dětství formováni názory a předsudky svých rodičů. 

Inscenace Na kdyby se hraje v režii Jakuba Šebesty (jednoho z mála profesionálních praktiků divadla 
fórum v České republice) vycházela především ze školní velkolhotecké kroniky z let 1892–195634 a  ve 
dvou svých částech stavěla do kontrastu chování tehdejších a současných školáků. Rovněž v ní se coby 
účinkující objevili obyvatelé Velké Lhoty – hrály v ní 4 velkolhotecké děti, které pomáhaly se strukturou 
scénáře (celá druhá, „současná“ polovina byla jejich dílem) a se sháněním rekvizit (různé zemědělské 
nástroje staršího data výroby uplatněné v první polovině inscenace). 

Pilna Māras istabiņa / Dům bohyně Māry podle scénáře lotyšské studentky režie Madary Ārīte zpracová-
val jednu z lotyšských pověstí o třech nezvedených dětech a o jejich potrestání. Také zde se v několika 
rozsahem nevelkých rolích objevily některé velkolhotecké děti. 

Velkou přednost těchto a všech dalších inscenací každoročně uváděných ve Velké Lhotě představuje ne-
pochybně fakt, že vznikají v souladu s místem, kde jsou uvedeny – vznikají právě v tom jednom místě a 
pro to jedno konkrétní místo, nakonec i ve spolupráci s lidmi, kteří v onom místě žijí. Velkolhotecký projekt 
v jeho úplnosti lze snad tedy považovat za projekt na pomezí komunitního, sousedského, pouličního, lido-
vého divadla a site specific. 

 

Velkolhotecké divadelní rejžování 2015 (festival) 

Koncept: Vítězslav Větrovec, Marika Smreková 

Produkce: Vítězslav Větrovec 

Výtvarnice: Natálie Pelcová 

Supervize: Josef Kovalčuk 

Program: 26. červen 2015, 18:00 

  Velkolhotecký otvírák 

  Adam/ Člověk 

  27. červen 2015, 18:00 

 Na kdyby se hraje 

 Velkolhotecké divadelnění 2008-2014 (vernisáž výstavy fotografií) 

 Pilna Māras istabiņa / Dům bohyně Māry 

 Que Dios le tenga en su gloria/ Bůh žehnej její duši 

 Hoří, má lhotecká panenko! 

 „Noční překvapení“ (koncert Terezy Koláčkové v „dolním“ kostele) 

 

 

                                                           
34 Kronika školy z obce Velká Lhota (1892-1956). Digitální archiv: Státní oblastní archiv v Třeboni [online], 22. 
listopadu 2007 [cit. 23. prosince 2015]. Dostupné na internetu: 
<https://digi.ceskearchivy.cz/DA?lang=cs&menu=3&id=200329&page=1&search=%2Bvelká+%2Blhota&sst=1
&dates=&searchtype=0&searcharch=&allwords=> 

Realizační tým a obsazení úvodního setkání Velkolhotecký otvírák 

Koncept:  Vítězslav Větrovec a kolektiv 

Režie:  Marika Smreková 

Dramaturgie:  Marika Smreková 

Hudba: Tereza Koláčková, Adam Steinbauer 

Účinkovali:  Jan Neugebauer, Josef Zachar, Adam Steinbauer, Jakub Šebesta, Tereza Koláčková, 
Natálie Pelcová, Simona Trávníčková, Vanda Klestilová, Gabriela Veselá, Ester Klimecká, 
Maryana Kozak, Marika Smreková, Madara Ārīte, Hande Öykü Ekmen, Hakancan Kar-
gidanoglu, Rebeca Izquierdo, Amanda Marinas, Manuel Porcar 

Premiéra: 26. června 2015 na dětském hřišti ve Velké Lhotě 

 

Realizační tým a obsazení inscenace Adam/ Člověk 

Scénář:  Hakancan Kargidanoglu, Adam Steinbauer 

Režie:  Adam Steinbauer 

Hudba:  Tereza Koláčková 

Účinkovali:  Hakancan Kargidanoglu, Tereza Koláčková, Gabriela Veselá, Hande Öykü Ekmen, Simo-
na Trávníčková, Josef Zachar, Maryana Kozak, Jan Neugebauer 

Premiéra: 26. června 2015 v zatáčce před hospodou ve Velké Lhotě 

 

Realizační tým a obsazení inscenace Na kdyby se hraje 

Scénář:  Jakub Šebesta a kol. 

Režie:  Jakub Šebesta 

Hudba:  Tereza Koláčková 

Účinkovali: Vanda Klestilová, Ester Klimecká a velkolhotecké děti 

Premiéra: 27. června 2015 před hospodou ve Velké Lhotě 

 

Realizační tým a obsazení inscenace Pilna Māras istabiņa / Dům bohyně Māry 

Scénář:  Madara Ārīte 

Režie:  Marika Smreková 

Dramaturgie:  Madara Ārīte 

Účinkovali:  Jan Neugebauer, Josef Zachar, Adam Steinbauer, Gabriela Veselá, Simona Trávníčková, 
Maryana Kozak, Madara Ārīte, Hande Öykü Ekmen, Hakancan Kargidanoglu, Vítězslav 
Větrovec a velkolhotecké děti 

Premiéra:  27. června 2015 na prostranství před farní budovou ve Velké Lhotě 
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Realizační tým a obsazení inscenace Que Dios le tenga en su gloria/ Bůh žehnej její duši 

Scénář a režie:  Rebeca Izquierdo, Amanda Marinas, Manuel Porcar (Cáustica Teatro) 

Hudba:   Adam Steinbauer 

Účinkovali:  Rebeca Izquierdo, Amanda Marinas, Manuel Porcar a kol. 

Premiéra:  27. června 2015 na zahradě Karla Lojky ve Velké Lhotě 

 

Realizační tým a obsazení inscenace Hoří, má lhotecká panenko! 

Scénář:  Vítězslav Větrovec na motivy filmového scénáře Miloše Formana, Jaroslava Papouška a 
Ivana Passera 

Režie: Vítězslav Větrovec 

Scénografie: Natálie Pelcová, Josef Brychta 

Hudba: Tereza Koláčková 

Účinkovali: Jan Solař, Tomáš Hes, Miroslav Novák, Josef Menšík, Jan Neugebauer, Josef Zachar, 
Adam Steinbauer, Jakub Šebesta, Tereza Koláčková, Natálie Pelcová, Simona Trávníčko-
vá, Vanda Klestilová, Gabriela Veselá, Ester Klimecká, Maryana Kozak, Marika Smreko-
vá, Hakancan Kargidanoglu,Rebeca Izquierdo, Amanda Marinas, Manuel Porcar 

Premiéra: 27. června 2015 na návsi ve Velké Lhotě 

5. Velkolhotecký festival jako místo setkávání (závěr) 

Jelikož tato studie představuje spíše doplněk ke studiím předchozím a rovněž finální soupis chybějících 
materiálů pro mou dokončovanou disertační práci, uvedu na tomto místě namísto pomyslného závěru 
soupis faktů a údajů o velkolhoteckém projektu z let 2008–2015. Dokládají, že „velkolhotecké divadel-
nění“ se postupně stalo místem setkávání již několika desítek studentů DIFA JAMU, zahraničních studentů 
programu Erasmus, dalších přizvaných hostů a samozřejmě také velkolhoteckých obyvatel.  

Tato setkávání od počátku projektu probíhala zejména díky divadlu a divadelním inscenacím, které byly ve 
Velké Lhotě od roku 2008 uváděny a které se v drtivé většině bezprostředně týkaly velkolhoteckého pro-
středí a jeho obyvatel. Od roku 2013, kdy projekt nabyl podoby divadelního festivalu s mezinárodní účastí, 
se Velká Lhota stala rovněž místem setkání různých kultur, které byly prezentovány formou divadelních 
produkcí. A v roce 2015 začali v jednotlivých inscenacích účinkovat i obyvatelé Velké Lhoty. Zda projekt 
bude v tomto trendu pokračovat i v následujících letech, je prozatím stále otázkou. 

Nedomnívám se, že je v tomto okamžiku zapotřebí psát dále. Osm ročníků projektu bylo završeno snad 
tím nejlepším možným způsobem (účinkováním Lhoťáků). Jedna velká fáze projektu je tím pádem zakon-
čena a bude důkladně popsána a shrnuta ve zmíněné disertační práci. Co bude dál, ukáže čas. 

 

A/ Spolupracovníci projektu z řad studentů či absolventů DIFA JAMU (44): 

/započítáni jsou studenti či absolventi, kteří v jednotlivých uvedených inscenacích účinkovali či se na nich 
podíleli režijně, dramaturgicky, hudebně či scénograficky/ 

Marie Bravencová 
Jan Čáslava 
Radka Dalová 
Tomáš David 
Martin Domkář 
Kristina Haitlová 
Libuše Hašková 
Adam Homolka 
Kateřina Horáčková 

Tereza Hrabě 
Jakub Huťa 
Martina Jarošová 
Miroslav Jindra 
Vojtěch Johaník 
Otto Kauppinen 
Lukáš Kavín 
Vanda Klestilová 
Anna Klimešová 
Iveta Kocifajová 
Tereza Koláčková 
Jonáš Konývka 
Eliška Kouřilová 
Katarína Kováčiková 
Jiří Krupica 
Kateřina Menclerová 
Matěj Mužík 
Jana Nechvátalová 
Barbora Nesvadbová 
Jan Neugebauer 
Zuzana Patráková 
Natálie Pelcová 
Vít Piskala 
Barbora Sedláčková 
Veronika Slováková 
Marika Smreková 
Adam Steinbauer 
Andrea Szopová 
Barbora Špatná 
David Tchelidze 
Veronika Tkaczyková 
Pavla Klára Urbášková 
Gabriela Veselá 
Tomáš Wortner 
Šárka Ziková 
 

B/ Spolupracující pedagogové DIFA JAMU (2): 

/započítáni jsou hlavně z důvodu průběžných konzultací během zkoumaných let/ 

Josef Kovalčuk 
Silva Macková 
 

C/ Spolupracující zahraniční studenti (21): 

/započítáni jsou účastníci, kteří v jednotlivých uvedených inscenacích účinkovali či se na nich podíleli 
režijně, dramaturgicky, hudebně či scénograficky/ 

Ilayda Akin (Turecko) 
Madara Ārīte (Lotyšsko) 
Anna Elisa Martínez Balmori (Španělsko) 
Ferit Çelik (Turecko) 
Raci Durak (Turecko) 
Hande Öykü Ekmen (Turecko) 
Mertcan Ertürk (Turecko) 
Özlem Görür (Turecko) 
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Sara Pauliina Häkkinen (Finsko) 
Rebeca Izquierdo (Španělsko) 
Hakancan Kargidanoglu (Turecko) 
Hanna Kunterbunt (Německo) 
Amanda Marinas (Španělsko) 
Paloma Berrocal Del Brío Martínez (Španělsko) 
Ibrahim Volga Mengü (Turecko) 
Elina Ortamo (Finsko) 
Cem Őntaş (Turecko) 
Manuel Porcar (Španělsko) 
Carolin Ramil Sanders (Španělsko) 
Inês Liberal Morgado dos Santos (Portugalsko) 
Imren Sengel (Turecko) 
 

D/ Spolupracující obyvatelé Velké Lhoty či okolí (27): 

/započítáni jsou ti obyvatelé, s nimiž v letech 2012, 2013 a 2014 byly uskutečněny rozhovory, které stály 
u základu scénářů inscenací uvedených v těchto letech, dále obyvatelé, kteří s uvedením těchto inscenací 
jinak napomáhali (scénograficky) či v nich přímo účinkovali/ 

Josef Brychta 
Vlasta Brychtová 
Jitka Čudlá 
Josef Čudlý 
František Havlík 
Milan Hes 
Tomáš Hes 
Vratislav Hes 
Iveta Hesová 
Jiří Jelínek 
Petr Jelínek 
Jiřina Jelínková 
Jitka Jelínková 
Vendula Jelínková 
Antonín Kopřiva 
Božena Kopřivová 
Kateřina Kopřivová 
Karel Lojka 
Věra Lojková 
Josef Menšík 
Miroslav Novák 
Miloslava Smetanová 
Jan Solař 
Marie Šedová 
Ivan Zabloudil 
Marie Závodská 
Josef Závodský 
 

E/ Další spolupracující hosté (8): 

/započítáni jsou ti, kteří v jednotlivých uvedených inscenacích účinkovali či se na nich podíleli režijně, 
dramaturgicky, hudebně či scénograficky/ 

Slávek Bílský 
Jana Kalvodová 
Ester Klimecká 

Maryana Kozak 
Anna Stropnická 
Jakub Šebesta 
Simona Trávníčková 
Josef Zachar 
& pěvecký sbor Festivia Chorus pod vedením Jitky a Josefa Čudlých 
 

Celkem se velkolhoteckého projektu zúčastnilo v letech 2008-2015 102 účastníků a pěvecký sbor Festi-
via Chorus: 

44 studentů či absolventů DIFA JAMU 43,14% 
2 pedagogové DIFA JAMU  1,96% 
21 zahraničních účastníků  20,59% 
27 obyvatel Velké Lhoty či okolí  26,47% 
8 ostatních hostů   7,84% 
 

Celkem 21 zahraničních účastníků z 6 zemí: 

Turecko (10)    47,62% 
Španělsko (6)    28,57% 
Portugalsko (1)    4,76% 
Lotyšsko (1)    4,76% 
Německo (1)    4,76% 
Finsko (2)    9,52% 
 

11 studentů či absolventů DIFA JAMU se projektu účastnilo opakovaně (tj. více než jednou) - tedy 25% 
z celkového počtu studentů účastnících se projektu a 10,78% z celkového počtu účastníků vůbec, při-
čemž se účastnili: 

Libuše Hašková    4x 
Vojtěch Johaník    6x 
Tereza Koláčková   6x 
Katarína Kováčiková   2x 
Matěj Mužík    2x 
Jan Neugebauer    6x 
Natálie Pelcová    6x 
Veronika Slováková   2x 
Marika Smreková   3x 
Gabriela Veselá    2x 
Šárka Ziková    2x 
 
33 účastníků projektu se jej účastnilo opakovaně (tj. více než jednou) - tedy 32,35% všech účastníků, 
nejvíce z těchto se tedy do Velké Lhoty vrací či se projektu opakovaně účastní: 

11 studentů či absolventů DIFA JAMU 33,33% 
2 pedagogové DIFA JAMU  6,06% 
1 zahraniční účastník   3,03% 
17 obyvatel Velké Lhoty či okolí  51,52% 
2 další hosté    6,06% 
 

Dosavadní počet ve Velké Lhotě uvedených inscenací je 17 a z tohoto počtu: 

I. 7 inscenací bylo věnováno velkolhoteckým tradicím, historii či osobnostem spjatých s Velkou Lhotou 

/Svatba na Velkolhotecku (2008), Ondráš (2009), Velkolhotecká lípa (2010), Velkolhotecké pašije 
(2011), Kterak se lhotecký rodák… (2012), Velkolhotecká škola (2013), Velkolhotečtí pěvci (2014)/ 
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II. 7 inscenací vzniklo podle scénářů a konceptů zahraničních účastníků a bylo zčásti hráno v cizích jazy-
cích 

/Hacivat & Karagöz (2013), Mi abuela Pilar/ Moje babička Pilar (2013), Kalevala vain muutamia/ Ka-
levala jenom z mála (2014), Deli Dumrul/ Šílený Dumrul (2014), Adam/ Člověk (2015), Pilna Māras 
istabiņa/ Dům bohyně Māry (2015), Que Dios le tenga en su gloria/ Bůh žehnej její duši (2015)/ 

 

III. ve 2 inscenacích hráli převážně velkolhotečtí obyvatelé 

/Na kdyby se hraje (2015), Hoří, má lhotecká panenko! (2015)/ 

 

IV. 1 inscenace byla hrána členy brněnského Divadla Járy Pokojského 

/Kriplíci (2014)/ 

 

Byly uvedeny celkem 3 doprovodné akce: 

Velká Lhota s Poldovkou a jejich obyvatelé - vernisáž výstavy fotografií (2014) 
Velkolhotecké divadelnění 2008-2014 - vernisáž výstavy fotografií (2015) 
„Noční překvapení“ - varhanní koncert Terezy Koláčkové v „dolním“ velkolhoteckém kostele (2015) 
 

Všechny ve Velké Lhotě uvedené inscenace a doprovodné akce se odehrály na celkem 13 místech ve 
Velké Lhotě či v jejím bezprostředním okolí: 

náves 
knihovna 
prostranství před knihovnou 
farní budova 
prostranství před farní budovou 
zahrada Karla Lojky 
prostranství před hospodou 
v zatáčce před hospodou 
prostranství před „horním“ kostelem 
„dolní“ kostel  
dětské hřiště 
„na vršku“ (palouk při cestě na Poldovku) 
rybník Lojkáč��
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Příloha č. 1: Velkolhotecké divadelní rejžování 2015 (tisková zpráva) 

 
VELKOLHOTECKÉ DIVADELNÍ REJŽOVÁNÍ 2015 

 
26. a 27. června 2015 navštíví divadlo KočéBR a studenti Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzic-
kých umění v Brně (JAMU) již poosmé ves Velká Lhota (v okrese Jindřichův Hradec, nedaleko Telče) 
s divadelně-antropologicky zaměřeným festivalem Velkolhotecké divadelní rejžování, v rámci něhož budou 
na zdejší návsi a v jejím okolí představeny inscenace divadelních studentů z České republiky, Slovenska, 
Turecka, Lotyšska a Španělska. 
 
Během dvou dnů budou na velkolhotecké návsi a v jejím okolí uvedeny 2 inscenace studentů JAMU, za-
hraničních studentů z Lotyšska a Turecka a divadla KočéBR (Pilna Māras istabiņa a Adam), inscenace 
hostujícího španělského souboru Cáustica Teatro, předvedena bude ukázka divadla fórum (Na kdyby se 
hraje), v níž vystoupí žáci mostecké ZUŠ F. L. Gassmanna spolu s velkolhoteckými dětmi, a celý festival 
bude zakončen uvedením divadelní adaptace Formanova filmu Hoří, má panenko! (s velkolhoteckým 
názvem Hoří, má lhotecká panenko!). V poslední jmenované inscenaci vedle herců divadla KočéBR a 
studentů JAMU vystoupí rovněž členové místního dobrovolného hasičského sboru – je to poprvé v historii 
projektu, kdy se velkolhotečtí obyvatelé přímo zapojují do průběhu festivalu.  
 
Velká Lhota je malá vesnice (necelých 200 obyvatel) v okrese Jindřichův Hradec. Kromě rozsáhlého pís-
ňového fondu, který zde sesbíral již zmíněný Robert Smetana, je rovněž výjimečná z hlediska historického 
a náboženského: spolu s několika přilehlými vesnicemi (Šach, Radlice) byla v pobělohorské době stíhána 
represemi kvůli svému náboženskému (evangelickému) vyznání – o to silnějšími vzhledem k faktu, že se 
Velká Lhota nachází v oblasti převážně katolické. V době po vydání tolerančního patentu Josefem II. 
(1781) eskalovaly problémy rovněž mezi samotnými velkolhoteckými evangelíky, které vyústily 
v postupnou výstavbu dvou kostelů (helvetského a augšpurského vyznání).   
 
V roce 2008 byla ve Velké Lhotě z intence dramaturga Josefa Kovalčuka představena první inscenace, 
která byla inspirována historií a lidovými tradicemi této vsi (Svatba na Velkolhotecku). V následujících 
letech uvedla Divadelní fakulta JAMU pod režijním vedením studenta činoherní režie a v současnosti dok-
toranda JAMU Vítězslava Větrovce několik dalších inscenací, které byly inspirovány velkolhoteckými obyče-
ji, zvyklostmi a vzpomínkami zdejších obyvatel (Velkolhotecká lípa, Velkolhotecké pašije, Kterak se 
lhotecký rodák František Macků domů navrátil a s divadelníky z Brna tam besedoval). V roce 2013 se pak 
celý projekt proměnil do podoby festivalu nazvaného Velkolhotecká škola aneb Kterak cizinci Velkou Lho-
tu poznávali, v rámci kterého byly uvedeny i inscenace zahraničních studentů (Turecko, Španělsko, Slo-
vensko) inspirované návštěvami Velké Lhoty a jejího okolí a rozhovory s místními obyvateli. Od roku 2011 
je velkolhotecký projekt uváděn rovněž pod záštitou divadla KočéBR, které se dlouhodobě věnuje poulič-
nímu a lidovému divadlu a jehož je Větrovec zakladatelem. Větrovec v současnosti dokončuje disertační 
práci na téma obnovy paměti vesnice a rozšíření jejich hranic. 

 
VELKOLHOTECKÉ DIVADELNÍ REJŽOVÁNÍ 2015 – PROGRAM: 

PÁTEK 26. ČERVNA  
 
18:00 Velkolhotecký otvírák 
Úvodní setkání účinkujících a jejich diváků. Neformální posezení, při kterém je dovoleno (takřka) vše. 
Účinkují divadelní tvůrci z České republiky, Slovenska, Lotyšska, Turecka a Španělska. 
 
19:00 Adam/ Člověk (r. Adam Steinbauer, Hakancan Kargidanoglu) 
Děti se nepochybně rodí čisté jako nepopsané listy a poté jsou ovlivňovány rodinou a společností. O svou 
přirozenost přicházejí a nakonec můžou působit jako naprogramované stroje. Přestávají být samy sebou, 
přichází uniformita. Zapomínáme na člověka a jeho lidství - namísto toho upřednostňujeme gender, spo-
lečnost či stát. Jak utvářela společnost tebe, mě, všechny okolo? A jak vychováš své vlastní dítě? Naději 
vkládáme vždy až do té další generace… 
 

SOBOTA 27. ČERVNA  
 
17:30 Na kdyby se hraje (r. Jakub Šebesta) 
Ukázka divadla forum pod vedením zkušeného lektora Jakuba Šebesty bude zaměřena především na 
události popisované ve školní velkolhotecké kronice z let 1892-1956. Účinkují studenti ZUŠ F. L. 
Gassmanna v Mostě a velkolhotecké děti. 
 
18: 15 Velkolhotecké divadelnění 2008-2014 (vernisáž výstavy fotografií)  
Fotografie z předchozích ročníků „velkolhoteckého divadelnění“ zahrnují všechny dosavadní fáze projektu, 
během kterého byly ve Velké Lhotě uvedeny inscenace inspirované místními lidovými obyčeji a zvyklostmi 
(fáze obnovy lidových tradic) či pamětí místních obyvatel (fáze obnovy paměti vesnice). 
 
18:45 Pilna Māras istabiņa/ Dům bohyně Māry (r. Marika Smreková, Madara Ārīte) 
„Hlavní inspirací pro představení pro mne byla jedna z návštěv Velké Lhoty, která se ,zvrtla´ v cosi až 
záhadného a tajemného… Připomínalo mi to báseň Pilna Māras istabiņa (Dům bohyně Māry) lotyšské 
autorky Māry Zālīte. Báseň Pilna Māras istabiņa vypráví o tom, co se stane, když člověku Māra (bohyně 
z lotyšské mytologie) dá vše, po čem prahne.“ (Madara Ārīte) 
 
19:15 HOST FESTIVALU: CÁUSTICA TEATRO (ŠPANĚLSKO) 
„Budeme mluvit o smrti, jak byla prožívána zejména na venkově – domácí rituály s mrtvým tělem, uctivé 
návštěvy celého příbuzenstva a známých prokazující respekt vdově, vdovci či dalším pozůstalým. Vycházet 
budeme především ze španělských lidových tradic a obyčejů.“ (Rebeca Izquierdo, herečka) 
 
20:00 Hoří, má lhotecká panenko! (r. Vítězslav Větrovec) 
Divadelní adaptace proslulého filmu Miloše Formana (na jehož scénáři se podíleli rovněž Ivan Passer a 
Jaroslav Papoušek) je situována do velkolhoteckého prostředí a zazní v ní i několik místních lidových písní. 
O událostech, které se semelou během hasičského plesu a odhalí tak různé stránky lidských povah, bu-
dou na velkolhotecké návsi spolu s herci divadla KočéBR a studenty JAMU účinkovat i  členové místního 
dobrovolného hasičského sboru. 
 
21:00 ZAKONČENÍ FESTIVALU A NOČNÍ PŘEKVAPENÍ 

 
VELKOLHOTECKÉ DIVADELNÍ REJŽOVÁNÍ 2015 – INFORMACE K JEDNOTLIVÝM PŘEDSTAVENÍM: 

 
Velkolhotecký otvírák 
(účinkují divadelní tvůrci z České republiky, Slovenska, Lotyšska, Turecka a Španělska) 
Úvodní setkání účinkujících a jejich diváků. Neformální posezení, při kterém je dovoleno (takřka) vše. 
 
Na kdyby se hraje 
(účinkují žáci ZUŠ F. L. Gassmanna z Mostu a velkolhotecké děti) 
Režie: Jakub Šebesta 
„Divadlo ve výchově je edukačně zaměřený typ divadla, jehož hlavním cílem je jeho účastníky formovat a 
přinášet jim nové zkušenosti pomocí přímého zážitku. Tato metoda má různé typy struktur, které účastní-
ky aktivizují a motivují prostřednictvím divadelního představení, na něhož přirozeně navazuje interaktivní 
část. Ta se skládá z činností, které účastníky zapojují do děje a oni prožívají prakticky svým tělem, hlasem, 
jednáním daná témata. Právě proto, že se všichni aktivně zapojují, si odnášejí nezapomenutelný prožitek.  
 
Díky divadelním a dramatickým metodám jsou účastníci kurzů vždy chráněni bezpečím fikce, protože 
veškeré aktivity jsou zprostředkovány hrou v roli. Účastník neprožívá konfliktní situace daných témat sám 
na sobě, ale skrze divadelní postavu, se kterou se identifikoval. Tak je možné v rámci programu divadla 
ve výchově prezentovat i ta nejožehavější témata společnosti s potřebným odstupem a zároveň hlubokým 
vhledem do problematiky.  
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Hlavní formou práce během pětidenního soustředění ve Velké Lhotě budou techniky divadla forum. Spolu 
s mosteckými studenty a velkolhoteckými dětmi zpracujeme zvolené téma, které bude vycházet z reálií 
místní školní kroniky (úraz s následkem úmrtí, neúroda, vystěhování, dramatické volby starosty atd.).“  
Jakub Šebesta 
 
Pilna Māras istabiņa/Dům bohyně Māry 
(účinkují studenti Janáčkovy akademie múzických umění z Brna) 
Režie: Marika Smreková, Madara Ārīte 
„Hlavní inspirací pro představení pro mne byla jedna z návštěv Velké Lhoty, která se ,zvrtla´ v cosi až 
záhadného a tajemného… Připomínalo mi to báseň Pilna Māras istabiņa (Dům bohyně Māry) lotyšské 
autorky Māry Zālīte. Báseň Pilna Māras istabiņa vypráví o tom, co se stane, když člověku Māra (bohyně 
z lotyšské mytologie) dá vše, po čem prahne.“ 
Madara Ārīte 
 
Adam/Člověk 
(účinkují studenti Janáčkovy akademie múzických umění z Brna) 
Režie: Adam Steinbauer, Hakancan Kargidanoglu 
„Děti se nepochybně rodí čisté jako nepopsané listy a poté jsou ovlivňovány rodinou a společností. O svou 
přirozenost přicházejí a nakonec můžou působit jako naprogramované stroje. Přestávají být samy sebou, 
přichází uniformita.  
Být dívkou či ženou v Turecku může být obtížné. Násilí a represe ji ovlivňují již od mladého věku. Ale to je 
pouze jedna strana mince. Pro chlapce platí ,být synem svého otce´, ,chlapi nepláčou´, ,chlap musí být 
silák´ apod. Děti vyrůstající pod takovýmto vlivem ztrácejí svou citlivost. A stejně pak vychovávají své 
vlastní děti – a máme tu začarovaný kruh. Znásilnění, vraždy etc. můžou mít příčinu i v právě takové vý-
chově. 
Zapomínáme na člověka a jeho lidství – namísto toho upřednostňujeme gender, společnost či stát. Jak 
utvářela společnost tebe, mě, všechny okolo? A jak vychováš své vlastní dítě? Naději vkládáme vždy až do 
té další generace…“ 
Hakancan Kargidanoglu 
 
Host festivalu: Cáustica Teatro (Španělsko) 
„Budeme mluvit o smrti, jak byla prožívána zejména na venkově – domácí rituály s mrtvým tělem, uctivé 
návštěvy celého příbuzenstva a známých prokazující respekt vdově, vdovci či dalším pozůstalým. Vycházet 
budeme především ze španělských lidových tradic a obyčejů.“  
Rebeca Izquierdo 
 
Cáustica Teatro je mladá divadelní skupina, která kombinuje rozličné umělecké formy. Uskupení bylo 
založeno s touhou zkoumat expresivitu těla a jeho smyslů. Jeho záměrem je vytvářet představení plná 
poezie, citovosti a fyzického pohybu. Jakýkoliv text či pouhé slovo může být „přeloženo“ do fyzického výra-
zu. 
 
V současnosti je Cáustica Teatro ponořeno do výzkumu a tvorby zpracovávající téma závislosti. Zaměřuje 
se zejména na postavy pečovatelů a klade si za cíl přinést pochopení a uznání lidem v této sociální roli, 
která bývá často podhodnocená a málokdy doceněná. 
 
Členové Cáustica Teatro se setkali během svých studií na RESADu v Madridu (Královská škola dramatic-
kých umění), kde začali spolupracovat na několika projektech, při kterých si ujasňovali a sdíleli své diva-
delní smýšlení. Soubor se skládá z Amandy Marinas (režisérka), Manuela Porcara a Rebecy Izquierdo 
(herci). 
 
Velkolhotecké divadelnění 2008–2014 
(vernisáž výstavy fotografií) 
Fotografie z předchozích ročníků „velkolhoteckého divadelnění“ zahrnují všechny dosavadní fáze projektu, 
během kterého byly ve Velké Lhotě uváděné inscenace inspirované místními lidovými obyčeji a zvyklostmi 
(fáze obnovy lidových tradic) či pamětí místních obyvatel (fáze obnovy paměti vesnice). 
 

Hoří, má lhotecká panenko! 
(účinkují studenti Janáčkovy akademie múzických umění z Brna) 
Režie: Vítězslav Větrovec 
Divadelní adaptace proslulého filmu Miloše Formana (na jehož scénáři se podíleli rovněž Ivan Passer a 
Jaroslav Papoušek) je situována do velkolhoteckého prostředí a zazní v ní i několik místních lidových písní. 
O událostech, které se semelou během hasičského plesu a odhalí tak různé stránky lidských povah, bu-
dou na velkolhotecké návsi spolu s herci divadla KočéBR a studenty JAMU účinkovat i  členové místního 
dobrovolného hasičského sboru. 
 
Vítězslav Větrovec, Divadelní fakulta JAMU, divadlo KočéBR 
e-mail: vitezslav.vetrovec@gmail.com 

mobil: 728 521 804 

mailto:vitezslav.vetrovec@gmail.com
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Příloha č. 2: Hoří, má lhotecká panenko! (scénář inscenace) 

 

 

 

 

M. Forman, J. Papoušek, I. Passer, V. Větrovec: 
HOŘÍ, MÁ LHOTECKÁ PANENKO! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brno, 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROLOG 
/schůze hasičů, sedí za stolem a podávají si dar pro oslavence/ 
 
HES  Ukaž. 
 
MENŠÍK  To je pěkný, co? 
 
SOLAŘ  Je to pěkný. Bude mít radost. 
 
HES  Ukaž, dej to sem! 
 
NOVÁK  To je pěkný. 
 
HES  Dej to sem, ukaž! No, to bude mít radost z tohodle. 
 
SOLAŘ  Pěkný, pěkný to je, ale stejně vám řeknu, že jsme mu to měli dát dřív, loni, když slavil ty 

pětaosmdesátiny a ne až teď na poslední chvíli. 
 
HES  No jo, to je pravda, ale loni jsme nemohli vědět, že bude mít letos rakovinu. 
 
MENŠÍK To je právě vono – teď to vypadá, jako když mu to chcem honem dát, než umře. A to ještě 

chcete, aby měl nějakou radost. 
 
ADAM  Ale počkéj. To víme jenom my, že má rakovinu. Von to neví. Tak může mít stejnou radost, 
  ne? 
 
NOVÁK  Jak to víš, že to neví? Ty jsi se ho ptal? 
 
HES No a kdo by mu to měl říct? My mu to neřeknem a doktor mu to taky neřekne. Doktor mu 

to neřek, na to je zákon, to nesmí říct doktor. To můžeš mít rakovinu jako řemen a doktor 
ti to neřekne. 

 
NOVÁK  Právě proto doktorum nikdo nevěří. 
 
MENŠÍK Ale to mně neřikej. To mu nemusí žádnej řikat, to už každej cejtí, když ta hodinka posled-

ní na něj jde. To mu nemusí nikdo řikat. 
 
HES  Tys ještě neumíral, tak nepovídej. 
 
JOE Počkejte, chlapi, takhle to nevyřešíme. Jestli to ví, tak to ví. A jestli to neví, my mu to říkat 

nebudem. 
 
HES No, Mirku, ty jsi takovej hypochondr, ne aby ses ho ptal, kde ho ta rakovina píchá nebo 

něco... 
 
NOVÁK  Neboj, neboj, já se ho ptát nebudu. 
 
1. CHYSTÁNÍ SÁLU 
/vstoupí HES, chystání sálu, tombola nachystána, ale na jednom talíři chybí dort... nejenom/ 
 
HES Takovej pitomej vtip. Josefe! Nedělejte voloviny, člověče! No... Na to teďka není čas, na 

takový věci pitomý. Tady byl dort! 
 
MENŠÍK  Co? 
 
HES  Vrať, to není pro mě. Dyť to je pro lidi! 
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MENŠÍK Stojim, zajišťuju žebřík, za zády přece nevidim. Co já o tom můžu vědět? Kdyžs byl pryč 
jestli tam někdo byl... No přeci uznej... 

 
HES  Počkej, ale co budeme dělat? 
 
MENŠÍK  Jo, no, já nevím. 
 
HES  No počkej to já nevím, jsme tady sami dva, no. 
 
MENŠÍK  Sami dva... Ale já vopravdu vo něm nevim. 
 
HES  Někdo ho vzít musel! 
 
STAŘÍK  Tak si mě, pánové, prohledejte. 
 
HES  Ale sedni. Nepřipadáš v úvahu.  
 
  /spatří, že MENŠÍK nepodpírá žebřík, který stojí i sám/ 
 
  Podívej! Podívej, já jsem to viděl! 
 
MENŠÍK  Ty toho moc vidíš... Ty toho moc vidíš... 
 
HES Hele, nelži mi, Josefe, nelži mi, tam ta noha nebyla. Podívej, podívej, vždyť ten žebřík stojí 

 sám, nespadne! Nespadne! Podívej se, tak já ti už nevěřím, žes tady pořád u toho byl, tys 
tady u toho nebyl, páčs nohu měl tady takhle! Takhles jí měl, já to viděl. 

 
MENŠÍK Co mě budeš...? 
 
HES Já jsem to viděl! 
 
MENŠÍK Neviděl! 
 
HES Viděl! 
 
MENŠÍK Neviděl! Tak sis měl hlídat dort a ne mě! 
 
HES Kdo ho teda mohl vzít? 
 
MENŠÍK Já ti ho nevzal! 
 
HES Ten, kdo odsud mohl odejít! 
 
MENŠÍK Já ti ho nevzal, to si dej pozor! 
 
HES Já tady s váma nepracuju, páč všichni lžete. Tys tady mohl odsud odejít. Já jdu odsud 

pryč! Já jdu pryč! Jdu pryč! 
 
MENŠÍK No, Josef, co děláš? Prosim tebe, kam jdeš? 
 
/štafle spadnou, HONZA zůstane viset na provaze/ 
 
HONZA Pomoc! Pomoc! Sundejte mě! Sundejte mě! Sundejte mě! Dělejte, dělejte! Dělejte! Já už 

to dýl nevydržim, já to nevydržim... Sundejte mě! Pomoc! Sundejte mě, prosím, já se, já 
se pouštím, já se pouštím, já se pouštím... 

 

/HONZA spadne, hudba/ 
 
VŠICHNI HOŘÍ, MÁ LHOTECKÁ PANENKO! 
 
2. NA PLESE 
/na plese, hasiči si prohlížejí v časopise fotografie ze soutěže královny krásy/ 
 
NOVÁK Je, jejejeje... 
 
SOLAŘ Ale hoši to se na to musíme dívat trošku rozumně, ne? To nemá cenu takhle... No podívej 

se, prohlídni si je a uvidíš... 
 
JOE Já mám tuhle... 
 
MENŠÍK No, ten má dobrej názor, no... 
 
HES Chlapi, vyserte se na to kurva už... 
 
SOLAŘ Tak počkej, já to spočítám... Počkej, já to spočítám. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, 

osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct... 
 
ADAM  No, pánové počkejte...Dyť budeme volit královnu krásy tady u nás. Tady máte holky z 

celýho světa. 
 
HES Dyť máte velký voči. 
 
 /odchází opět kontrolovat tombolu/ 
NOVÁK Počkej, nebudeme jich tolika vybírat... 
 
SOLAŘ … třicet devět, čtyřicet... 
 
NOVÁK Vememe jich dejme tomu, no... 
 
JOE Já bych myslel... Počkejte, my se musíme, my se musíme dohodnout, jestli  vememe dvě 

nebo deset nebo dvanáct nebo šest... 
 
NOVÁK Vosum! 
 
ADAM Vosum? 
 
NOVÁK Vosum! 
 
SOLAŘ No jo, ale to musí bejt ty nejkrásnější, který tady máme, to si pamatujte. 
 
JOE Já ti rozumim, já ti rozumim. 
 
SOLAŘ Tak to proveďte. 
 
NOVÁK  To budou ty nejkrásnější holky jaký tady máme. No chlapi, ale tady nic neuvidíme. Musí-

me jít na balkon, abysme viděli pořádný poprsí. 
 
3. CHYBĚJÍCÍ TOMBOLA 
/HES opět u tomboly, zase něco chybí/ 
 
HES Mámo, dyť tady byla flaška koňaku! 
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NATÁLIE A kde? 
 
HES No tady! 
 
NATÁLIE No a není tam? 
 
HES No podivej se, že tady není. 
 
NATÁLIE To není možný. 
 
HES No tady stála, podívej se. 
 
NATÁLIE A dal sis ji tam vůbec? 
 
HES Bodejť bych nedal! 
 
NATÁLIE Já tady celou dobu hlídám. Já za to nemůžu. Nikdo tu nebyl. 
 
HES Tak to jsi, mámo, nehlídala! 
 
NATÁLIE Ale hlídala! 
 
HES Nehlídala! 
 
NATÁLIE Já ti tady říkám, že tady hlídám! 
 
HES Tys... Víš, koho jsi hlídala? Nevím koho tam! Ale tady ne! 
 
NATÁLIE Neřvi na mě. 
 
HES Copak já na tebe, já na tebe, já na tebe řvu? Co já řvu? Ti to řikám pěkně, ne? Nehlída-

las, no. Flaška je pryč... Josefe, podívej se, já tě sem volám jenom proto, že tady jsem měl 
flašku  koňaku... Já tady s mámou poctivě hlídám... A ta flaška je pryč. No podívej se! 

 
MENŠÍK No a kde je? 
 
HES No počkej, to já tě proto sem volám, abych ti to jako... aby to nebylo na nás... že jsme to 

jako my, víš, toto. Nějak ťukli. 
 
MENŠÍK Ale Tomas! 
 
HES No? 
 
MENŠÍK Kde je ta tlačenka? 
 
HES Prosimtě, jaká tlačenka? 
 
MENŠÍK No přece tady byla tlačenka. 
 
HES Počkej, jo! Tady byla taková čokoládová koule, víš? To jo. To tady byla. Ale tlačenka, Jose-

fe, no to přece... Jsem u toho! To nebyla, ne. Ne. 
 
MENŠÍK No a kde je ta čokoládová koule? 
 
HES Jo... Nemluv. Počkej, čokoládová koule... čokoládová... Mámo? Prosím tě, pojď sem, tady 
 byla taková čokoládová koule. 

NATÁLIE Jaká koule? 
 
HES No čokoládová! 
 
NATÁLIE Dyť tu nikdy žádná čokoládová koule nebyla! 
 
HES Ale prosim tě... Dyť tady před... 
 
NATÁLIE Dyť ty si vymejšlíš, čoveče! 
 
HES Počkej, počkej, počkej, počkej... Přeci jenom ta tlačenka... Josefe, věříš, že  máš pravdu? 

To byla tlačenka. No jo, je to v pořádku, dobrý je to. 
 
MENŠÍK No jo, tak ksakru, kde je ta tlačenka? 
 
4. VOLBA KRÁLOVNY KRÁSY 
/hasiči vybírají z publika/ 
 
NOVÁK No, to je u mě ženská! To je u mě královna! 
 
 /zapisuje si jména do notesu/ 
 
SOLAŘ Nohy! Nohy chci vidět! 
 
ADAM Chlapi blbnem, blbnem, blbnem. My koukáme po nohách, ale musíme koukat po ksich-

tech. Ta musí mít vobličej jak vobrázek. 
 
NOVÁK Vobličej jako vobrázek - ale to jsou právě ty nejhorší! Chlapi, pojďte se podívat! Tamhleta 

se mně líbí. Jak se teď drbe ve vlasech. Co tomu řikáš? 
 
JOE No... 
 
GÁBA Adame! Áďo! Připiš tam tu Zuzanu Novákovou! 
 
ADAM Koho? 
 
GÁBA Nic se neptej a napiš tam tu Zuzanu Novákovou! 
 
ADAM Hergot co tam furt píšeš? 
 
NOVÁK No tu Zuzanu Novákovou! 
 
ADAM Prosim tě, tu tam nepiš ty... To je můra! 
 
JOE Počkej, počkej... Jen ji tam napiš. 
 
NOVÁK No dyť je napsaná. Tak ji tam mám nechat? 
 
ADAM Ale no tak ji tam nech... 
 
NOVÁK No a máme první! 
 
/SERVÍRKA jim donese panáky/ 
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HONZA /na VANDU/ 
 
 Tak vidíš, už zabrali! Už zabrali! 
 
NOVÁK Chlapi tohleto mně nedělejte! 
 
ADAM A kdo to vobjednal? 
 
NOVÁK No já ne. 
 
JOE Já taky ne. 
 
NOVÁK No tak kdo? 
 
HONZA Tady já. Napijte se a tam sedí moje holka, tak jí tam toto... 
 
SOLAŘ Vždyť on bude chtít napsat tu svojí Růženu... 
 
NOVÁK No sláva, dyť už máme druhou! 
 
JOE No ale která to je, která to je? 
 
ADAM Vidíš támhletu? To je vona. 
 
SERVÍRKA /na HONZU/ 
 
 Tohle vám posílaj ty tři pánové a už jim nic nemáte posílat. 
 
HASIČI Dobrej večír, slečno. 
 
/oslovují divačky/ 
 
JOE Slečno... 
 
ADAM … my jsme... přišli za... 
 
NOVÁK My jsme z toho plesovýho výboru a... 
 
JOE Počkej. 
 
NOVÁK Tak to dořekni. 
 
JOE Slečno... 
 
SOLAŘ … my jsme... 
 
JOE Jestli byste... nechtěla se zúčastnit volby královny krásy. 
 
NOVÁK Jste docela slušná a hezká slečna. Co tomu řikáte? 
 
HONZA /přichází a opět jim přináší panáky/  
 
 Chlapi, tohle mně nedělejte... 
 
ADAM Počkéj... 
 

HONZA Co jako - budu čekat, když s vámi mluvim?!  
 
JOE Prosim tě vodveď ho. Vodveď ho. 
 
NOVÁK Honzíku, poď, poď. 
 
HONZA Napište tam tu naši Vandu taky, ať mám pokoj. 
 
NOVÁK Honzo, Honzíčku, vždyť vona ti je tak strašně podobná, ani si neumíš představit jak. 
 
HONZA Dyť je to moje dcera! 
 
NOVÁK Honzo, Honzíčku, neser, neser, neser. 
 
HONZA Mirečku nebudu, nebudu! Když tam napíšete Růženu. 
 
GÁBA Adame? Áďo! Tu Zuzanu Novákovou, jak jsem ti o ní říkala, tak teď ji škrtni! 
 
5. HÁDKA NAD TOMBOLOU 
 
NATÁLIE Já jsem hlídala! 
 
HES Tys nehlídala. 
 
NATÁLIE A hlídala!  
 
HES A nic jsi neztratila! Já se ti, mámo, divim, že seš taková hloupá. Taková bedna zabedně-

ná! Vždyť to kradou oni! Oni, sakra, to oni kradou! 
 
NATÁLIE Budeš vidět, budeš vidět! 
 
HES Prosím vás, běžte mi od toho, lidé. Nebuďte mi tam u toho. Neumíte česky? Co to je? Za 

pořádek tady... Běžte vod toho! 
 
/píseň, HES dohlíží na tombolu, objeví tašku a v ní tlačenku/ 
 
HES Jé! 
 
NATÁLIE  Chlape jeden, co mi tady hrabeš v tý mojí tašce? Co je ti do toho, co tam mám? A proč mi 

ji jsi vůbec vytahovat z toho zpod stolu? Tady každej krade a ty se jen na to koukáš, ty pi-
tomče starej poctivej! 

 
6. VÝBĚR SLEČEN POKRAČUJE 
 
ADAM Zabloudilová. 
 
JOE Zabloudilová, Zabloudilová! 
 
NOVÁK Ta byla vošklivá! 
 
MENŠÍK Tu jsme škrtli taky. 
 
SOLAŘ Brychtová! 
 
JOE Brychtová! 
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ADAM Jo, Brychtová! Napiš ji tam, Brychtová... 
 
NOVÁK No jo, chlapi, ale to máme jenom jednu. 
 
/koukají na HONZU, on na ně naštvaně také/ 
 
ADAM Tak ji napiš. Růžena Metelková. 
 
NOVÁK Tak ji napíšu. No jo, chlapi, ale to máme teprve dvě. 
 
/za hasiči dojde STAŘÍK/ 
 
MENŠÍK No copak, copak? 
 
STAŘÍK Prosim vás, moh bych si ještě někam odskočit? 
 
MENŠÍK Teďka? Odskočit teď? No, počkejte, to ale teď měla bejt volba královny krásy. 
 
STAŘÍK No jo, to já právě mám obavy, abych nic nezkazil. 
 
MENŠÍK No ale počkejte, no, tak snad by se nic nestalo, když byste se brzo vrátil. 
 
STAŘÍK No to já vám děkuju, ale to já radši vydržim. 
 
HONZA /do hlásné trouby/ 
 

Prosím pozor! Prosím pozor! Prosíme vybrané kandidátky na volbu královny krásy, tyto 
soudružky aby se laskavě dostavily do zadní místnosti za výčepem! Opakuji – za výče-
pem! 

 
7. V MÍSTNOSTI ZA VÝČEPEM 
/zaklepání, dojde Vanda/ 
 
HASIČI Dále! 
 
SOLAŘ Postavte se blíž k tý stěně! 
 
NOVÁK Neboj, budou lepčí, budou lepčí, neboj. 
 
TEREZA Dobrý den. Já jsem maminka. A jdu se na vás podívat a chci se vás zeptat, co je na tom 

pravda, holka mi porád bájí vo nějaký královně krásy a já si myslím, holka je mladá, že jo, 
nezkušená, aby někde nenaletěla, že jo, tak se jdu zeptat, přesvědčit, no, prostě co je na 
tom pravdy? 

 
SOLAŘ To je hezký, že jste se přišla podívat. Můžete mít radost, že byla vybraná. 
 
TEREZA Tak když se vám líbí, tak nechám na vás, že jo... 
 
JOE Jen klid, matko. Všecko je solidní. 
 
TEREZA No ale jistota je jistota, vod čeho má mámu, že jo? 
 
SOLAŘ Jen nemějte žádnejch obav, podívejte se na nás, copak bysme mohli... Že? 
 
TEREZA  No tak já vám ji zavolám. Hano, kde tě mám? Kde jseš? 
 

 /vejde Gába/ 
 

Holka, poď sem. Tady vám ji vedu, holka je hubená, jak když zobe cvrčky, no ale když ne-
chce jíst, kdopak za to může? Že jo, tak se tady hezky postav, narovnej se hezky, no, tak 
ji tady máte. 

 
SOLAŘ Ona se nehejbe, člověče. Ona se nehejbe. No tak to je dobrý, maminko, už můžete odejít, 

jo? 
 
TEREZA Ale tak mě tady nechte, já jsem zvědavá, já bych to chtěla taky vidět, co bude dál. 
 
SOLAŘ Nemusíte mít obavy, tady se nic nestane. 
 
TEREZA A vám se taky nic nestane, když mě tady necháte. 
 
/ťukání/ 
 
SOLAŘ Dále! 
 
OSTATNÍ No tak dále! 
 
SOLAŘ No tak pojďte, pojďte, nebojte se. Postavte se tady k těm děvčatům, jo? 
 
/vstupuje MARYANA/ 
 
MARYANA Dobrý večer. 
 
SOLAŘ No tak dál, tady, postavte se vedle. No. 
 
/čekání/ 
 
SOLAŘ To přece nejsou všechny. Řikali jsme vosum. 
 
NOVÁK No jo, no jo jo jo jo. No jo. 
 
/přitáhne další holku – SIMONU/ 
 
NOVÁK Vona byla za dveřma! Vona byla za dveřma! 
 
SIMONA Já jsem nebyla vybraná. 
 
NOVÁK Pšt, pšt, všecko v pořádku, tady se postavte, všecko je v pořádku. Pšt! 
 
SOLAŘ No, tak to začni. 
 
MENŠÍK No a co mám začít? 
 
SOLAŘ Tak to začnu sám. Já ti pomůžu. Poď. Děvčátka, já vás jménem zábavního výboru vítám! 

Byly jste vybrány na našem plese jako nejkrásnější! Máte radost, že? 
 
SIMONA Já jsem nebyla vybraná. 
 
NOVÁK Pšt! Já jsem ji osobně vybíral! Já jsem ji osobně vybíral! 
 
SOLAŘ No, tak teď si řekneme, jak to za chvíli provedeme na pódiu, jo? Proveď! No! 
 



Vítězslav Větrovec: Velkolhotečtí herci aneb Jak Lhoťáci z(a)koušeli divadlo  Akademické studie DIFA JAMU │ 2016  

 20 

MENŠÍK Tak děvčata... Ať jde ta baba pryč! Ať jde pryč ta baba!  
 
SOLAŘ Jděte s ní někdo dokola! 
 
ADAM Co já? Ať jde von! Zase já? 
 
SOLAŘ Tak se nedohaduj! 
 
ADAM Zase já mám jít?  
 
 /na TEREZU/ 
  
 Smím prosit? 
 
TEREZA Jé, promiňte, teď to bude teprv zajímavý, já bych to tak ráda viděla... 
 
OSTATNÍ Jděte s ním! 
 
NOVÁK Přece mu nedáte košem. Tak děvčata. Pozor! 
 
MENŠÍK Pohov. 
 
SOLAŘ Děvčata, já vás upozorňuju, že ta, která bude zvolena královnou krásy, budete poctěna 

čestným úkolem - předat tento dar našemu bývalému předsedovi, kterému bude osmde-
sát šest roků. Osmdesát šest! Pokračuj. 

 
MENŠÍK Tak já s nima udělám... tu chůzi s nima nacvičim, ne? Tak děvčata, podívejte se, abyste 

tam nepřišly jako stádo, rozumíte tomu jo? No, tak. Tam se na vás budou dívat lidi! Pět 
set lidí se na vás bude dívat, tak se musíte trochu vyštenkovat, abyste nám nedělali 
ostudu, že jsme vybrali ňáký takový... rozumíte tomu? Postupte si vo krok. No, udělejte 
vpravo vbok. Ne, ne. Vlevo vbok udělejte, vlevo vbok udělejte. 

NATÁLIE Dobrý večer, dobrý večer, nezlobte se na mě, já jsem si byla doma pro plavky. 
 
SOLAŘ Pro co? 
 
NATÁLIE Pro plavky. 
 
 /začne se svlékat/ 
 
SOLAŘ Vy je máte s sebou? Počkejte, co to děláte? 
 
NOVÁK Nech ji. Ať dělá. 
 
SOLAŘ Přeci nenechám tady svlíkat holku. 
 
VŠICHNI A proč ne? 
 
SOLAŘ Ale chlapi... Počkej, počkej... Podrž tam ty dvéře, ať sem nikdo neleze. Pokračujte. Hm? 

Vy jste jí říkali, aby si vzala plavky? Poslyšte, slečno, a kdo vám říkal, abyste si vzala plav-
ky? 

 
NATÁLIE Nikdo. 
 
SOLAŘ Děvčata, a vám taky nikdo neříkal, abyste si vzaly plavky? Tak proč jste to neřekli těm 

ostatním taky, aby si vzali plavky? 
 

NOVÁK No nám nikdo nic neřek. 
 
SOLAŘ Slečno, postupte trošku dozadu, jo? Dál, dál, dál, dál, dál... Stop, dobrý, stačí, slečno. A 

zkuste udělat nějakej postoj. Zkuste nějakej jinej... Slečno, no vy tam, postavte se vedle. 
Udělejte taky takovej postoj, jako vona. Vyjádřete se k tomu. 

 
MENŠÍK Dobrý. Ty plavky jsou dobrý, ale měly by je mít všecky. No tak, to je jiný kafe v těch plav-

kách. 
 
SOLAŘ Dobrý, zařaďte se, jo? No, můžeš pokračovat v tom nácviku pochodu, jo? 
 
NOVÁK Děvčátka, pozor! Pochodem pochod! Levá! Levá! Levá! 
 
MENŠÍK Trošku života do toho! Podívejte se, no, hergot! No usmívat se! Usmívat! Usmívat! 
 
NOVÁK Usmívejte se trochu! Raz, raz, raz! Levá, levá, levá! 
 
MENŠÍK Děvčata, hezky do řady... Vesele, hezky. A hezky, kurva! 
 
/všichni tleskají do kroku/ 
 
SOLAŘ A pusinku do publika! 
 
OSTATNÍ Pusu, pusu! 
 
MENŠÍK Holky, hergot, polibek! Támhle! 
 
SOLAŘ No, polibek, polibek! 
 
MENŠÍK No vy to umíte! Ták, hezky vesele a furt pryč! Raz, dva, raz, dva... 
 
8. NA PÓDIU 
 
HONZA A nyní konečně nadchází ta námi jistě dlouho očekávaná chvíle - přistupujeme k volbě 

královny krásy, která poté slavnostně předá čestný dar našemu bývalému dlouholetému 
předsedovi. A nyní tedy prosím vybrané kandidátky, aby se okamžitě dostavily sem na 
pódium. Hudbo hraj! 

 
/předstupuje STAŘÍK, MENŠÍK ho zadrží/ 
 
MENŠÍK Já vám řeknu, já vám řeknu, jen klid, stůjte tady, já vám povím, kdy máte jít. 
 
HONZA Tak soudružky kandidátky, prosimvás, poďte nahoru na pódium. 
 
SOLAŘ Co je s těma děvčatama? 
 
NOVÁK Já nevim. 
 
SOLAŘ Kde jsou? 
 
HONZA No tak prosimvás pude sem někdo nahoru konečně? 
 
MENŠÍK /na STAŘÍKA/ 
 
 Eště ne. Eště ne. Teď eště ne.  
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 /fanfára/ 
 
 Už! Už! 
 
/STAŘÍK vyráží na pódium/ 
 
SOLAŘ Sakra! 
 
/STAŘÍK je zadržen, na pódiu stojí VANDA/ 
 
HONZA Tak další prosimvás poďte nahoru už konečně. Hudbo hraj! No pokračujte prosimvás, 

pokračujte. 
 
/postupně přicházejí GÁBA, SIMONA, NATÁLIE/ 
 
SOLAŘ No jděte, jděte nahoru. 
 
HONZA Hudbo, co je? 
 
TEREZA To samý mám hrát? 
 
HONZA No samozřejmě. 
 
/SIMONA uteče/ 
 
NOVÁK Já tam jdu! 
 
HONZA Trávníčková, vidim vás! 
 
/všechny holky se rozutečou, jenom VANDA zůstává/ 
 
NOVÁK Slečno! Slečny! 
 
SIMONA Já nebyla vybraná! Já nebyla vybraná! 
 
HONZA To nevadí! Pojďte, pojďte! 
 
/SIMONA prchá dál, všechny holky se schovají na záchodě/ 
 
HASIČI Holky, otevřete! 
 
NOVÁK Slečny poďte ven! 
 
SOLAŘ Klid! Buďte ticho! Klid! 
 
HES Ticho, ticho! 
 
MENŠÍK Zastavte to! Ticho! 
 
/je slyšet sirénu/ 
 
SOLAŘ Hoří! Hoří! 
 
 
 
 

9. POŽÁR 
/jsme u hořící chalupy, SERVÍRKA inkasuje, hasiči vynášejí z chalupy HONZU/ 
 
HONZA Ne, já nechci ven! Ne! Já tam mám věci! 
 
SOLAŘ Všichni ven! Ven všichni! 
 
HONZA Nechte mě! 
 
NOVÁK Prosimvás, tak ho někdo podržte! Podržte ho! 
 
/HONZU drží MENŠÍK a SOLAŘ/ 
 
SERVÍRKA Mladíku, mladý muži! Co jste měl? Dejchněte na mě! Sedmdesát pět halířů. Další, prosím 

pěkně. Platit? 
 
/servírky přinášejí basy piv na saních, Paní přináší Chudákovi židli/ 
  
NATÁLIE Nenechte ho tady stát! Dědo, sedněte si! 
 
HASIČI Sedněte, dědo, sedněte, pomalu. 
 
HES Pani, posuňte se kousek, já nevidim... 
 
GÁBA Vždyť já tady stojim proto, aby neviděl, jak mu hoří barák! Taky ho na to necháte koukat! 
 
SIMONA Otočte ho aspoň! Vy jste snad blbí! 
 
HASIČI Tak se dědo otočte! 
 
SOLAŘ Sedněte si, dědo, sedněte. 
 
MENŠÍK Pomalu. No, dyť von se tam stejně dívá! 
 
GÁBA No nedivte se, dyť mu hoří barák! 
 
MATKA Dědo, není vám zima? 
 
SOLAŘ No pojďme blíž k vohni, ne? 
 
MENŠÍK Tak, dědo. Vstaňte, jdeme blíž. 
 
SOLAŘ Hergot, člověče, tady už to nějak pálí! 
 
MENŠÍK Tak, dědo. Posaďte se už. Tady vám snad nebude zima. Hergot a nekoukejte tam porád! 
 
SERVÍRKA Dědo, já si půjčím váš stůl, jo? Káva! Pivo! Limo! 
 
 /hrnou se k ní davy/ 
 
 Tak se tady postavte stranou, na všechny se dostane, na všechny! 
 
MENŠÍK PanI vrchní, dvě piva! 
 
SERVÍRKA Postavte se do fronty, prosím, tady do fronty! 
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SOLAŘ Dědo, napite se trochu, je vám bez toho zima! 
 
HONZA  … chléb náš vezdejší dejž nám dnes a odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme 

našim viníkům a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, Amen. 
 
10. OPĚT NA SÁLE 
 
NATÁLIE Táto, táto! No táto pojď sem už! Von se nehne, kruci... 
 
NOVÁK Copak, pani, copak? 
 
NATÁLIE Prosimvás ti lidi tam dělaj sbírku losů do tomboly pro toho vyhořelýho. 
 
NOVÁK No a co má bejt? 
 
NATÁLIE No že by se to mělo nějak zarazit. 
 
NOVÁK No a... No a proč? 
 
NATÁLIE Proč? Protože je celá tombola vykradená! No pojď sem už! 
 
/na pódium jde HONZA, všichni mu tleskají, na pódium někdo donese lístky z tomboly/ 
 
SOLAŘ Dědo, dovolte mně, abych vaším jménem poděkoval všem zde přítomným v sále, a vy mi 

dovolte, abych vaším jménem předal panu Havelkovi ten krásný výsledek naší... naší... 
 
NOVÁK … sbírky... 
 
SOLAŘ Ano, jistěže, sbírky. Ale já jsem myslel něco v tom smyslu, že ta sbírka je výsledkem na-

ší...  
 
SIMONA Dobroty! 
 
SOLAŘ Ano, ovšem, dobroty také, ale... To není, to je něco jiného... Já to mám na jazyku a ne-

vzpomenu si... naší...  
MENŠÍK Laskavosti? 
 
SOLAŘ Ano, ovšem, laskavosti též. Laskavosti, dobroty... A ještě to není ono, to je... 
 
JOE Soudružský pomoci, řekni to, vole! 
 
SOLAŘ  … solidarity. Ano, solidarity, to je to pravé slovo. A proto dovolte, abych vaším jménem 

předal panu Havelkovi ten krásný projev naší solidarity a se kterym v jeho neštěstí hlubo-
ce cítíme. 

 
/potlesk, HONZA si prohlíží listky/ 
 
HONZA Tohle nejsou žádný peníze. To jsou prachobyčejný papírky. 
 
SOLAŘ  No, dědo, to jsou lístky do tomboly. A na tom můžeze vyhrát spoustu krásných věcí v 

tombole. 
 
HONZA Já ale potřebuju peníze. Já tohle nepotřebuju, věci. Já potřebuju peníze. 
 
SOLAŘ No ale to máte dědo jako peníze tohleto. Přátelé, věnujte mi chvilku pozornost. Stala se 

nám taková nepříjemná věc. Nechci to tady roztahovat a nechci z toho taky dělat aféru. 

Někdo nám sebral z tomboly několik cen. Nemůžem pokračovat. My teďko zhasneme. 
Bude tma. V této nastalé tmě ten, kdo to zcizil, to tam odnese. 

 
/tma/ 
 
SOLAŘ Ne, ještě ne! Nezhasínej, ještě ne! Ještě jsem nedomluvil! Rozsviť! Nezhasínejte, rozsviť-

te! 
 
/světlo, tombola rozkradena/ 
 
SOLAŘ Co to...? To je nějaký nedorozumění! Tady jsou nějaký vtipálkové! Jasně jsem řekl: bude 

tma, až se zhasne, tak ti, co to sebrali, to vodnesou na své místo! A ne vobráceně! Ne 
vobráceně! Tak ještě jednou! A zhasnout! 

 
/tma, pak světlo a vidíme HESE s tlačenkou, odhodí ji na místo a omdlí uprostřed davu, hasiči nesou 
HESE pryč/ 
 
11. V MÍSTNOSTI ZA VÝČEPEM 
/hasiči přinášejí HONZU a pokládají ho na stůl, jakmile ho položí, ADAM zprudka/ 
 
ADAM Ty vole starej pitomej! 
 
MENŠÍK  Nech ho! 
 
ADAM  Proč se tam vracel? Proč se tam vracel?! Neměl to tam vracet! To byla taková vostuda, že 

to vrátil, dyť to vypadá jako kdybychom to ukradli a sežrali my! 
 
MENŠÍK Ale no tak nerozčiluj se, nech ho odpočinout, hergot. 
 
ADAM Co odpočnout? Je to vůl a je to vůl a neměl to vracet. 
 
NOVÁK No tak to neměl vracet, vrátil to, prosimtě vyřešíme to, nech ho vodpočnout a je po  
srandě!  
 
ADAM No jak to budeš řešit? 
 
SOLAŘ Ale vyřešíme to porád! Ale hádáním ne takhle! 
ADAM Tu ostudu už nevyřešíš, Jožko... 
 
SOLAŘ Ále, prosimtě... Dyť jakoupak ostudu, prosimtě... 
 
NOVÁK To je vostuda na celej sbor. To je bez-beznadějný. 
 
MENŠÍK  Mlč! Mlč! Já ti něco řeknu. Kdybys byl v té situaci ty, jako je von, tak to vrátíš taky, páč 

seš poctivej! 
 
ADAM Nikdy! Nikdy! V týhletý situaci nikdy ne! To si pamatuj! Poněvadž pověst sboru je mně 

milejší než nějaká má poctivost ty makovče jeden! 
 
SOLAŘ … pověst sboru... Já ti řeknu, na čem záleží pověst sboru. Pověst sboru záleží na tom, jak 

to zařídíme teďka s tou tombolou. 
 
NOVÁK Co bysme s tombolou zařizovali, prosímtě? To je jasný. To je jasný. 
 
MENŠÍK Co je na tom jasnýho? Tobě je všecko jasný... 
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NOVÁK Bodejť by ne. Co budeš zařizovat? Tombola je rozkradená. 
 
JOE Pánové, fakt je jeden: když si to ty lidi rozkradli, tak to nemůžou vyhrát. 
 
SOLAŘ  Takhle nemluv, Josko. Jak k tomu přijdou ti lidi, co si losy poctivě koupili a nic si nena-

kradli? 
 
JOE Měli si nakrást. Kdo si nenakrad, to musí tak, jakože nic nevyhrál. 
 
SOLAŘ  Ale počkej a nevtipkuj prosimtě tady. Tady jde vo jinou věc. Co udělat s těma lidma, který 

si nakradli a losy si nekoupili? 
 
JOE Nechat je zjistit! Nechat je zjistit! 
 
ADAM Ale jak to zjistíš, prosimtě? Kde? 
 
NOVÁK Všichni jsou pryč. 
 
SOLAŘ Počkejte, mládenci, počkejte. Vycházejte z toho, že u nás na plese není nikdo, kdo by si 

nekoupil aspoň jeden los. Zloděj bez losu u nás: NEEXISTUJE. 
 
JOE Z toho vycházejme. Z toho vycházejme. 
 
NOVÁK No jo, tak z toho vycházejme. Ale ti lidi tam čekaj, tak jim to musíme říct, ne? 
 
ADAM Prosimtě, co bys jim pořád řikal? Já nevim. Co jim budeš řikat? Ty mně připadáš jak Ježíš 

Kristus, porád někomu něco vysvětlovat. Podívej se, tombola je rozkradená, ty lidi tam 
byli všecky, všecky jsou podezřelí, tak ať držej hubu. 

 
JOE No a to je právě důležitý, že jsou všichni podezřelí. 
 
NOVÁK To není pravda. To není pravda. 
 
SOLAŘ Ale něco na tom je... 
 
JOE Pravda, pravda... 
 
NOVÁK To není pravda. 
 
SOLAŘ No jo, ale tak jim to někdo musí říct, porád. 
 
ADAM Co by jim kdo řikal? 
 
SOLAŘ No že jsou všichni podezřelí. Mládenci, já nevím, jak myslíte... Copak, já bych jim to mohl 

říct sám... to je maličkost... ale myslim, že je to zbytečný. 
 
MENŠÍK No já nevim, zbytečný. 
 
SOLAŘ No, zbytečný... Podívejte, oni lidi dobře vědí, když si rozkradli, že to  nemůžou vyhrát. Taky 
 moc dobře vědí, že jsou všichni podezřelí. Lidi nejsou hloupí. Nejsou hloupí. 
 
NOVÁK Nepodceňovat! Pánové, nepodceňovat ty lidi. 
 
JOE Ano, nepodceňovat. Lidem musíme věřit. 
 
SOLAŘ Ano, nepodceňovat a věřit lidem. 

NOVÁK Vopravdu... Proč to ten vůl tam vracel tu tlačenku, proč? 
 
MENŠÍK Nech toho! Nech toho! 
 
SOLAŘ Ticho! Počkej! 
 
ADAM Co je? 
 
OSTATNÍ Co je? 
 
SOLAŘ Ticho! Chlapi, jděte se tam někdo podívat, co se děje v sále! 
 
/nikdo tam už není, jen opilci spí na stolech, pořád tam čeká STAŘÍK, nesou mu skříňku/ 
 
12. PŘEDÁNÍ DARU 
 
SOLAŘ Předsedo! Musíš nám prominout, že jsme se trochu zpozdili, ale však... Ty víš, jak to u 

nás po takovým požáru vždycky vypadá. Ale tím víc to bude z lásky a vod srdce, že chlap-
ci? 

 
NOVÁK Ano. 
 
SOLAŘ Předávám ti dárek, který ti jistě právem náleží. Prosím, převezmi si ho. 
 
STAŘÍK Přátelé, děkuji upřímně váženému požárnímu sboru, jehož jsem byl dlouhá léta předse-

dou a nyní již jen jako vysloužilý předseda a vám všem za tento krásný dar, za toto vysoké 
vyznamenání, jsem nevýslovně šťasten, že na sklonku mého života se mi dostalo takové 
vysoké pocty. Děkuju vám ještě za vzácnou pomoc, kterou jste mi často poskytli při vyko-
návání mých prací a různých úkolů. Tím jste mně právě přispěli k docílení takového vyso-
kého vyznamenání, že mi byl věnován tento cenný dar krásný. 

 
 /otevře a uvnitř nic, nepřizná to/ 
 

KONEC 
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Příloha č. 3: Hoří, má lhotecká panenko! (fotografie) 

 

Obrázek 1: Lhoťáci a účastníci projektu během zkoušení (vlevo Josef Menšík s Adamem Steinbauerem, 
vpravo Miroslav Novák s Josefem Zacharem) 

 

Obrázek 2: Tomáš Hes – patrně nejvýraznější z lhoteckých účastníků projektu 

 

Obrázek 3: Dohadování se nad tombolou (zleva Natálie Pelcová, Tomáš Hes a Maryana Kozak) 

 

 

Obrázek 4: Právě nalezená tlačenka (Tomáš Hes, vzadu dívčí sbor tvořící zleva Marika Smreková, Gabriela 
Veselá, Maryana Kozak a Vanda Klestilová) 
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Obrázek 5: Výběr dívek do soutěže královny krásy (v publiku stojící zleva Jan Solař a Miroslav Novák) 

 

 

Obrázek 6: Promenáda kandidátek do soutěže královny krásy (velí jí zleva Miroslav Novák a Josef Menšík) 

 

Obrázek 7: Závěrečný požár a vyklízení domu Staříka (mimo scénu) 

 

 

Obrázek 8: Záchrana Staříka (Hakancan Kargidanoglu) z hořícího domu (pomáhají mu zleva Gabriela Ve-
selá a Marika Smreková) 
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Obrázek 9: Celkový pohled na „zdivadelněnou" náves i s diváky 

 

 

Obrázek 10: Ze závěru inscenace – Oslavenec (Jakub Šebesta) čte své poděkování, ostatní usínají 
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Příloha č. 4: Adam/Člověk (fotografie) 
 

 

Obrázek 11: V inscenaci vystupoval Jan Neugebauer jako dětský rošťák... 

 

Obrázek 12: ... který ze svého úkrytu v popelnici komplikoval ostatním postavám život 

 

Obrázek 13: „Ideální" rodinka (vlevo Matka v podání Maryany Kozak, uprostřed jako Dítě Hakancan Kar-
gidanoglu a vpravo Otec Josefa Zachara) 

 

 

Obrázek 14: Vypravěčka příběhu Gabriela Veselá 
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Příloha č. 5: Na kdyby se hraje (fotografie) 

 

Obrázek 15: Vanda Klestilová a Ester Klimecká (zleva) jako děti zpočátku 20. století... 

 

Obrázek 16: ... a jako děti současné 

Příloha č. 6: Pilna Māras istabiņa/ Dům bohyně Māry (fotografie) 

 

Obrázek 17: Inscenace začínala uctěním nebožtíka, na kterého si mohli sáhnout i diváci (v tomto případě 
Antonín Kopřiva se svou matkou Boženou Kopřivovou) 

 

Obrázek 18: Nebožtík (zakrytý Vítězslav Větrovec) a bohyně Māra v podání lotyšské režisérky Madary Ārīte 
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Příloha č. 7: Que Dios le tenga en su gloria/ Bůh žehnej její duši (fotografie) 

 

Obrázek 19: Španělská inscenace pojednávala o tradičních pohřebních zvyklostech... 

 

Obrázek 20: ... a odehrávala se na zahradě domu jednoho z velkolhoteckých obyvatel 

 

Obrázek 21: Španělé do své inscenace častokrát zapojovali velkolhotecké publikum 

 

 

Obrázek 22: Závěr inscenace – odchod se zemřelou z hracího prostoru 
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Příloha č. 8: Pamětní kniha obce Velké Lhoty – přepis kroniky (1924–1960) 

SNÍMEK 1 

V neděli dne 12. srpna 1923 zvolena komise pro vedení této pamětní knihy a zvoleni: kronikářem Jakub 
Hanzlík, poštmistr, poradci: Josef Lojka, správce školy a Jan Bartů, domkař čís. 30. Tímto dnem se začíná 
se zápisy. 
Obec Velká Lhota čítá 44 domovní čísla, připojená Poldovka 12 čísel (čís. 1-9 a 11-13). Dle sčítání ze dne 
15. února 1921 čítá Velká Lhota 244 obyv., Poldovka 57 obyv., úhrnem 301 obyv. 
Starostou jest Frant. Bodlák čís. 21., náměstek starosty Josef Šeda čís. 1., I. radní Josef Kolářík čís. 3., II. 
radní Jan Bartů čís. 30. Ostatní členové obecního zastupitelstva: Josef Novák čís. 10., Josef Hes čís. 15., 
Josef Doupník čís. 19., Jan Tomíšek čís. 25., Václav Procházka čís. 28., Tomáš Macků čís. 35., Josef Am-
brož čís. 36., Josef Lojka, spr. školy čís. 38. 
Správcem školy jest zdejší rodák Josef Lojka, narozený r. 1866 z čís. 18. prv /???/domě „u Antoňů“. Pů-
sobí zde od 15. září 1909. 
Předsedou místní školní rady jest Jan Voral čís. 14., místopřed. Josef Novák čís. 10. 
Zástupcem faráře jest Jaroslav Štulc od března 1923. 
Poštmistrem od 1. července 1909 jest Jak. Hanzlík. 
Větších selských usedlostí jest 10 a sice: 
Josef Kořínek čís. 2., Josef Kolářík čís. 3., Františka Lojková čís. 7., Josef Plachý čís. 8., Josef Plachý čís. 
9., Josef Novák čís. 10., Jan Voral čís. 14., Josef Hes čís. 15., Jan Lojka čís. 18. a Josef Doupník čís. 19. 
 
SNÍMEK 2 
 
Spolky: I. Spořitelní a záloženský spolek pro Velkou Lhotu a okolí (Reffeisenka) založená v r. 1910. Prvním 
předsedou byl zdejší farář Oskar Opočenský. 
II. Organisace Republikánské strany čsl. venkova. 
III. Místní odbor Národní jednoty pro jihozápadní Moravu. 
Obchodníci: 
Obchod smíšeným zbožím: Marie Kadlecová čís. 41. 
Obchod potravinami: Eduard Kubišta čís. 35. 
Hostinec: Marie Doupníková čís. 20. a Václav Procházka čís. 28. 
 
Obecní volby konány dne 16. září 1923. Podána byla tolika 1 kandidátní listina Republikánské strany 
českosloven. venkova. Navržení kandidáti byli zvoleni: Kořínek Josef, rolník č. 3, Menšík Josef, domkář č. 
27, Tichánek Petr, kovář č. 36, Voral Jan, rolník č. 14, Šeda Josef, domkář č. 1, Doupník Josef, rolník č. 
19, Kadlecová Marie, obchodnice č. 41, Novák Josef, rolník č. 10, Lojka Josef, správce školy č. 38, Hes 
Josef, rolník č. 15, Kolářík Josef, rolník č. 3. 
Starostou zvolen Josef Kořínek č. 2, náměstkem Jan Voral č. 14, do obecní rady Josef Šeda č. 1 a Petr 
Tichánek č. 36. 
 
SNÍMEK 3 (TITULNÍ STRANA) 
 
Pamětní kniha obce Velké Lhoty. 
Založena r. 1924. Zápisy pořizuje Josef Lojka, správce školy. 
1924-1960. 
Kronika čítá 190 stran. 
 
SNÍMEK 4 
 
Dějepisný nástin. 
Obec Velká Lhota táhne se po mírném návrší od východu k západu. Od okresního města Dačic vzdálena 
11 km. Stavení rozházena po obou stranách okresní silnice. Ráz útulné přívětivosti dodává obci hojnost 
ovocného stromoví. Všudy kolem prostírá se Českomoravská Vypnulina, samý pahorek oděný v tmavou 
zeleň jehličnatých lesů. K severu vypíná se vrch Hradisko 769 m vysoký; na jeho úbočí je osada Poldovka. 
Z budov vynikají 2 chrámy čbr. církve evangelické se štíhlými věžemi. Před světovou válkou byl horní kos-

tel majetkem církve ev. ref., dolní majetkem ev. a. v. Církev ev. založena po vydání tolerančního patentu r. 
1782. Dne 27. září počal úřadovati ve Velké Lhotě ev. duchovní Daniel Boczko ze Slovenska. Vystavěn 
farní příbytek na místě, kde podnes stojí dolní fara. Fara sloužila i za školu. Počato se stavbou modlitebny. 
Bohoslužby konány zatím v kůlně stavení č. 19. Duchovní Boczko byl vyznání augsburského. Hřbitov zřízen 
na místě, kde až dosud se nalézá, jenže byl menší. Modlitebna dostavěna 26. září 1784. Nad dveře byl 
zasazen kámen s latinským nápisem:  D. O. M. F. Monumentum clementiae Josephi II. Im. Aug. Statuit 
Deoque sacravit Pietas fetus aug. conf. M. Lhotensis MDCCLXXXIII. 
Reformovaná církev ustavila se r. 1787. 
  
SNÍMEK 5 
 
K ní přihlásila se většina obyvatelstva. Roku 1789 vystavěli reformovaní svou faru a školu na místě, kde 
až dosud stojí. Do školy chodily děti z Velké Lhoty, Šachu, Radlic a Brandlína. 
Prvým učitelem byl Kouba, druhým Kraus, třetím Josef Leitkep, který působil ve Velké Lhotě od 27. srpna 
1805 do 16. srpna 1868. Čtvrtým byl Tomáš Bukáček (od 19/11 1868 do 23/10 1873. Pátým Josef 
Kadlec (od 1. března 1874 do 1898. Šestým Karel Dvořáček do r. 1909. Od 1. září 1909 působí ve Velké 
Lhotě Josef Lojka, pořizovatel zápisků. 
Se stavbou horního kostela (býv. ev. ref.) počalo se dne 12. srpna 1867; tenkráte byl ve Velké Lhotě fará-
řem A. Chlumský. Kostel dostavěn za úřadování faráře Jana Pelíška r. 1872 a opatřen byl zvony a varha-
nami. 
 
Světová válka. 
Světové války se účastnili: 
Antoň Vilém, Antoň František, Ambrož František, Ambrož Jan, Ambrož Josef, Bodlák František, Čech Petr, 
Čudlý Josef, Doupník František, Doupník Matěj, Dušek Jos., domkář, Dušek Josef ml., Dušek Jan, Hes 
Josef, Hes Jan, Hynek Petr, Chalupský Frant., Chalupský Frant. ml., Jelínek Frant., Jelínek Pavel, Jelínek 
Josef, Kolman K., Kořínek Fr., Kolářík Josef, Kolářík Frant., Kříž Jan, Kolář Josef, Kouba Vilém, Lojka Josef, 
Lahodný Pavel, Macků Josef, Macků Frant., Macků Vilém, Makovička, Molín Jan, Molín Frant., Menšík 
Josef, Novák Josef,  
 
SNÍMEK 6 
 
Podbraný Josef, Procházka Václav st., Procházka V. ml., Procházka Josef, Podbraný Josef ml., Plachý Jos., 
Tomíšek Jan, Tomíšek Richard, Václavík Jan, Václavík Jiří, Doupník Josef, Voral Jan. 
V zajetí byli: Frant. Molín, Josef Menšík, Josef Macků, Petr Čech. 
Ve světové válce zahynuli: Josef Podbraný, podruh ve Velké Lhotě; padl dne 7. května 1915 u Brzostek 
/???/. Nevrátil se Frant. Macků, syn Tomáše Macků, domkáře, Josef Ambrož, syn Josefa Ambrože a Jan 
Tomíšek, syn domkáře. 
Dne 26. září 1917 zrekvirovány k válečným účelům dva zvony; v každé věži po jednom. Dne 12. února 
1918 odebrány od varhan cínové píšťaly. 
 
Zrušení školního platu. 
Dne 16. listopadu 1924 zrušilo obecní zastupitelstvo školní plat. 
 
Obecní přirážka. 
Na rok 1925 schváleno obecním zastupitelstvem vybírati 240% obecní přirážky. 
 
Změna majitelů usedlostí. 
Dne 9. prosince koupil invalida Josef Novák od manželů Františka a Terezie Antoňových domek č. 42 za 
5000 Kč. Frant. a Terezie Antoňovi koupili od Josefa a Antonie Duškových domek č. 40 za 11.000 Kč. 
 
Úroda polní. 
Úroda byla prostřední. Ozimní žito bylo sněhem poškozeno. Sucho na jaře zavinilo, že jarní obilí zakrnělo. 
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SNÍMEK 7 
 
Hrušek a jablek bylo mnoho. Peckového ovoce bylo méně. Píce se hojně sklidilo. 
 
75. narozeniny pan presidenta republiky. (1925) 
Sdružení malých zemědělců svolalo schůzi na den 6. března do hostince pí Doupníkové, v níž slavnostní 
přednášku o panu presidentovi přednesl farář Jaroslav Štulc. 
 
Požár. 
Dne 15. června 1925 před druhou hodinou ranní vypukl na Poldovce požár. Požár vznikl v usedlosti patřící 
Karlu Kolmanovi č. 3. Stavení bylo dřevěné, zůstal jen zděný sklep. Oheň zničil šatstvo, nábytek, hospo-
dářské nářadí, řezačku, mlátičku. Poškozený byl pojištěn na 28.000 Kč. Vyhořel také domek č. 4 patřící pí 
Makovičkové. Zbyl z něho zděný chlév a komora. 
 
Nové domky. 
Stavitel Josef Bartušek vystavěl domek Janu Molínovi za hřbitovem. Nový domek obdržel číslo 45. Též 
obchodníku Voralovi pořídil domek. Domek byl označen číslem 46. 
 
Volby do Národ. shromáždění. 
Dne 15. Listopadu konána volba do sněmovny poslanců a do senátu. Členy volební komise byli: Kadleco-
vá Marie, obchodnice, Procházka Václav, hostinský, Voral Jan a Bartů Jan. Náhradníky: Macků Tomáš, 
cestář, Kořínek Josef, Lojková Františka a Dušek Josef. Zástupcem dohlédajícího úřadu jmenován Josef 
Lojka, správce školy. Ve volebních seznamech do sněmovny poslanců zapsáno 69 mužů a 77 žen. K volbě 
se dostavilo 68 mužů a 77 žen (145). V seznamu do senátu zapsáno 60 mužů a 83 ženy. K volbě se do-
stavilo 60 mužů a 69 žen (129). 
 
SNÍMEK 8 
 
Sněmovna poslanců. 
Českosl. živnostensko-obchodní strana obdržela 8 hlasů. 
Českosl. sociálně demokratická strana obdržela 9 hlasů. 
Českosl. strana socialistická obdržela 28 hlasů. 
Republikánská strana zemědělská obdržela 96 hlasů. 
Československá strana lidová 4. 
Úhrnem 145. 
Senát. 
Československá strana agrární a konserv. 3 hlasy. 
Československá social. demokratická 9 hlasů. 
Československá živnostensko-obchodnická 8 hlasů. 
Národní strana práce 7 hlasů. 
Českosl. strana socialistická 25 hlasů. 
Republikánská strana zemědíl. lidu 74 hlasy. 
Československá strana lidová 3 hlasy. 
Úhrnem 129 hlasů. 
 
1926. 
 
Zrušení obchodu. 
Prvého března 1926 zrušila M. Kadlecová obchod se smíšeným zbožím ve Velké Lhotě a odstěhovala se 
do Myslibořic. 
 
Změna nemovitostí. 
Domek č. 17 prodal Jan Lojka č. 18 Duškové Anně za 1500 K. Domek dřevěný byl zbořen a vystavěn nový. 
Dušková postavila chlévky as 1 m do veřejného majetku; Antoň Vilém udal to úřadu. Dodatečně prodalo 
obecní zastupitelstvo Anně Duškové 33 m2 pozemku po 2 K. Dušková udala Viléma Antoně, že vystavěl 
chlívek bez vědomí stavební komise, byl potrestán pokutou 20 K. 

Čbr. církev evang. prodala domek č. 24 se zahradou (povol. synod. Výboru) Josefu Menšíkovi za 10.000 
Kč. 
 
SNÍMEK 9 
 
Oprava školy. 
O prázdninách byla škola pokryta eternitem. Náklad činil 5000 Kč. 
 
Změna ve správě zdejší školy. 
Dne 31. prosince byl dán na odpočinek ke své žádosti správce zdejší školy Josef Lojka, který působil ve 
Velké Lhotě 17 roků a 4 měsíce. Při přátelském večírku pořádaném 31. prosince vzpomněl farář Jaroslav 
Štulc jeho odchodu z činné služby a poděkoval mu jménem občanů za svědomitou práci. Proz. správcem 
školy ustanoven Ludvík Sušický. 
 
Volební komise. 
Členy volební komise okresní politickou správou jmenováni: Josef Lojka, správce školy v. v., Bartů Jan, 
Kubišta Eduard a Josef Menšík. Náhradníky: P. Tichánek, Jan Kříž, Jan Voral. 
 
1927. 
 
Stavební ruch. 
Dne 23. května počal Václav Procházka, hostinský, s přestavbou domu č. 28. Stavbu provedl podnikatel 
staveb A. Veselý z Dačic. Počátkem září byly práce na stavbě ukončeny. 
Josef Menšík počal se stavbou obyt. Stavení č. 24. Stavbu řídil mistr Frübauer ze Strmilova. 
Kolařík dohotovil novostavbu domku č. 47. Stavěl mistr Josef Bartušek ze Studené. 
Kouba Vilém dohotovil přestavbu domku č. 16. 
 
Úroda polní. 
Ozimní žita byla řídká; mnoho zrn neklíčílo a též sněť zimní osev zničila.  
Jarní obilí bylo uspokojivé. Otavy bylo méně, protože celý srpen nepršelo. Následkem sucha i brambor 
zůstaly drobné.  Ovoce následkem teplého počasí uzrálo a sklizeň byla uspokojivá. 
 
SNÍMEK 10  
 
Českobratrská církev evang. 
Farář Jaroslav Štulc vzdal se příjmů z církevních pozemků a nájem určen odváděti do církevní pokladny. 
Odstěhoval se 25. srpna do Strakonic v Čechách. 
Opravena byla zeď části hřbitova patřící před spojením církvi ev. augsb. vyznání. Administrátorem čbr. 
církve evang. ve Velké Lhotě ustanoven seniorát. výborem za souhlasu synod. výboru farář Pokorný ze 
Strměch. 
 
Odvedenci. 
K vojenské službě byli uznáni schopnými: Karel Lojka z č. 25, Karel Jelínek z č. 11 a Dušek Jaroslav z č. 
17. 
 
Volba pres. Republiky. 
Dne 27. května v 11 hod. dopoledne konána volba presidenta republiky. Voličů bylo 434. Dr. G. Masaryk 
obdržel 274 hlasy, 104 lístky byly prázdné, 2 neplatné, 54 hlasy obdržel senátor Šturc. Bylo vystřeleno 21 
ran z děla. Četa 5. pluku vzdala čest. Pan president složil slib ve sněmovně. Kočárem jel do hradu a byl 
nadšeně lidem pozdravován. 
 
Obecní volby. 
K obecním volbám, které konány 16. října, podána byla toliko 1 kandidátka Republ. Strany čsl. venkova. 
Jména kandidátů. 
1. Josef Lojka, spr. šk. v. v.; 2. Josef Kořínek, rolník; 3. Jan Voral, rolník; 4. Petr Tichánek, domk.; 5. Jan 
Lojka, rolník; 6. Josef Hes, domk.; 7. Josef Novák, rol.; 
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SNÍMEK 11 
 
8. Josef Menšík, domk.; 9. Josef Šeda, domk.; 10. Josef Kolářík, rol.; 11. Josef Závodský, rol.; 12. Jan Kříž, 
krejčí. 
Náhradníci. 
1. Vilém Kouba, domk., 2. Jan Molín, domk., 3. Josef Jelínek hosp. pomocník, 4. Frant. Bodlák domk. – 
Dne 1. listopadu konána volba obecního starosty a obecní rady. Starostou zvolen Jan Voral, rolník č. 14, 
náměstkem Josef Kořínek, rolník č. 2. Do rady zvoleni: Jan Lojka, rolník č. 18 a Petr Tichánek, domkář. 
Schůzi řídil nejstarší člen obec. zastupitelstva správce školy v. v. Josef Lojka. 
 
1928. 
 
Změna ve sboru učitelském. 
Dne 6. února nastoupila ve Velké Lhotě výp. učitelka domácích nauk Dvorská; učila do konce škol. roku. 
Učitelka ruč. prací Zdeňka Lojková obdržela dovolenou do konce června. 
 
Změna nemovitostí. 
Dne 23. února koupil Josef Kořínek č. 2 les od Fr. Doupníka z Radlic. Osmnáctého března rozparcelována 
usedlost č. 19 patřící Josefu Doupníkovi. Měřice pozemnku prodána po 2000 Kč, 1800 Kč, 1400 Kč, 
8800 Kč, 500 Kč. 
Koupili občané: Václav Procházka, Menšík Josef, Tichánek Petr, Kříž Jan, Lojka Karel, Frant. Chalupský, 
Vilém Kouba, Jan Voral, Josef Šeda č. 1. Zbytek a stavení koupil Vilém Antoň, kolář. Domek č. 39 prodal 
Josefu Doupníkovi. 
 
SNÍMEK 12 
 
Domek č. 26 37 prodal Josef Menšík p. Muškovi z Olší za 5000 Kč. 
 
Změna v uč. sboru. 
Dne 19. května zemřela náhle učitelka domácích nauk Zdeňka Lojková, manželka říd. uč. v. v. Josefa 
Lojky, ve věku 51 r. 11 měs. Učila ve Velké Lhotě, v Brandlíně a Řečici. Pohřbena za hojné účasti občanů, 
učitelů i dítek na místním hřbitově dne 21. května. 
 
Volný domek. 
Jan Voral, majitel usedlosti č. 14, t. č. starosta obce, nechal vystavěti před svým obytným stvením domek 
č. p. 48. 
 
Škola. 
Dne 1. září nastoupil ve Velké Lhotě jako prozatímní správce školy učitel Bohumil Polák. 
 
Fara. 
Dne 16. září zvolen byl farářem čbr. ev. církve ve Velké Lhotě farář Josef Pospíšil z Jindřichova Hradce. 
Druhého listopadu se do Lhoty přistěhoval. 
 
Nemovitost. 
Dne 8. listopadu prodána ve veřejné dražbě usedlost č. 8. Koupil ji J. Doupník z Hor. Němčic za 100.000 
Kč. 
 
SNÍMEK 13 
 
1929. 
 
Povětrnost. 
V lednu, únoru i březnu byly kruté mrazy. Mnoho ovocných stromů zahynulo mrazem. Brambory ve skle-
pích namrzly. Teploměr ukazoval často -15°.; přes -40°. 
 

Změna v církev. úřadě. 
Dne 21. ledna vzdal se svého místa diakon Josef Štulc. Přestěhoval se do Českých Budějovic. – 
 
Místní škol. rada. 
Dne 17. března konána volba místní školní rady. Zvoleni: Josef Kořínek č. 2 a Jan Lojka č. 18. Náhradníky: 
Josef Novák č. 10 a Petr Tichánek. Předsedou místní školní rady zvolen rolník Jan Lojka č. p. 18, místo-
předsedou Josef Kořínek č. 2. 
 
Změna maj. usedlosti. 
Dne 23. června prodal Josef Doupník usedlost ve Velké Lhotě č. p. 8 panu Filipu Holoubkovi za 51.000 
Kč.  
 
Církev. 
Prvého června přistěhoval se do Lhoty diakon Miroslav Zástěra. Ubytován v bývalé dolní faře. Tam přesídlil 
i spoř. a záloženský spolek. Spoř. a zálož. Spolek dal budovu na svůj náklad opraviti. Vyhradil si právo po 
20 let v ní bezplatně bydleti. Když by církev budovu někdy prodávala, vyhradil si právo přednostní. 
 
SNÍMEK 14 
 
Škola. 
Dne 31. srpna odstěhoval se z Velké Lhoty proz. správce školy Bohumil Polák. Byl ustanoven říd. učitelem 
v Jižné v Čechách. Správu školy až do září vedl Josef Lojka, správce šk. v. v. 
 
Úroda polní. 
Úroda polní byla hojná. Sena i obilí sklízeno množství. Ovoce bylo málo. Sklizeň brambor se též vydařila. 
V září prodáván q žita za 100 Kč, q ovsa za 90 Kč. – Brambory za 16-20 Kč. 
V červnu, červenci a srpnu bylo pořád teplo. Teploměr často ukazoval až +35°. 
 
Škola. 
Prvého září nastoupil ve Velké Lhotě jako prozat. správce školy p. Bedřich Burian, výpomocnou učitelkou 
žensk. ruč. prací ustanovena slečna M. Fojtová. 
 
Odvedenci. 
K vojenské službě uznán schopným Ladislav Lojka, syn spr. šk. v. v. Josefa Lojky a Frant. Podbraný. 
 
Volba do posl. sněmovny a senátu. 
Volba do posl. sněmovny a senátu konána dne 27. října. 
Poslanecká sněmovna. 
Účastnili se 143 voliči. 
 
SNÍMEK 15 
 
Živnostenská strana obdržela 9 hlasů, Lidová strana (kat.) 4 hlasy, Republikánská (agr.) 100 hlasů, Ná-
rod. socialní strana 14 hlasů, Social. demokratická strana 15 hlasů, Komunistická 1 hlas. 
Senát. 
Účastnili se 123 voliči. 
Živnostenská strana obdržela 9 hlasů, Lidová 4 hlasy, Republikánská 86, Národ. social. 12, Social. demo-
krat. 12. 
 
28. říjen. 
Veřejné budovy ozdobeny prapory. Slavnost započala večer 27. ve škole a vyzváněním. O desáté hodině 
konána v českobratrském ev. kostele slavnostní bohoslužba. Obecní zastupitelstvo korporativně se zú-
častnilo. O významu dne mluvil diakon M. Zástěra. Národní hymnou slavnost ukončena. 
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Nová vláda. 
Dne 7. prosince jmenována nová vláda. Předsedou: František Udržal, zahraničních věcí: dr. E. Beneš (čsl. 
nár. soc.), vnitro: dr. J. Slavík (rep.), finance: dr. Karel Engliš (odbor.), nár. obrana: dr. Karel Viškovský 
(rep.), 
 
SNÍMEK 16 
 
spravedlnost: dr. Alfred Meissner (čsl. soc. dem.), školství: dr. Ivan Dérer (čs. soc. dem.), veřejné práce: 
inž. Jan Dostálek (lid.), železnice: Rudolf Mlčoch (živn.), pošty: dr. Emil Franke (čsl. nár. soc.), zemědělství: 
Bradáč (rep.), soc. péče: dr. Ludvík Czech (něm. soc. dem.), zdravotnictví: dr. Frant. Spina (něm. agr.), 
obchod: dr. Fr. Matoušek (národ. dem.), zásobování: Rudolf Bechyně (čsl. soc. dem.), unifikace: dr. Jan 
Šrámek (lid.). 
 
Škola. 
Prvého prosince odešla ze Lhoty učitelka žen. ruč. prací slečna Fojtová do Bilkova; místo učitelky žen. ruč. 
prací nastoupila ve Velké Lhotě slečna Mrvková. 
 
/nečitelné datum a podpis/ 
 
1930. 
 
Pan president. 
Dne 7. března ozdobeny veřejné budovy prapory. V kostele konány slavnostní bohoslužby. O presidentu 
Masarykovi jako náboženské osobnosti promluvil místní farář Josef Pospíšil. Bohoslužeb účastnili se kor-
porativně členové zastupitelstva obce. Večer konána oslava ve škole, zde o presidentu promluvil správce 
školy Burian. 
 
SNÍMEK 17 
 
Požár. 
Dne 10. června vyhořelo obytné stavení a chlévy č. p. 8 - patřící Filipu Holoubkovi. Požár vypukl po půlnoci. 
Vedle stojící márnice byla požárem poškozena. Hasení požáru účastnil se hasičský sbor z Řečice. Majitel 
usedlosti Filip Holoubek byl vzat do vyšetřující vazby, byl však osvobozen. Byl pojištěn u Hasičské na 
30.000 K a kromě toho dopojištěn u Moldavie. 
 
Změna ve far. úřadě. 
Dne 15. srpna odstěhoval se ze Lhoty farář Josef Pospíšil do Soběhrd v Čechách. Administrátorem opět 
ustanoven farář Pokorný ze Strměch, který každou druhou neděli dojíždí a vykonává křty a oddavky. 
Dne 20. května prohlédl okresní školní inspektor J. Novotný obecní kroniku. 
 
Opravy budov. 
V květnu dal Josef Novák č. p. 10 pokrýti střechu nad obyt. stavením eternitem. Též střecha na menším 
kostele eternitem pokryta. Za eternit na střechu kostela vyplaceno 10.228, 50 Kč. Též na obec. chudo-
binci střecha eternitem byla pokryta. 
 
SNÍMEK 18 
 
Jan Lojka znovu dal vystavěti výměnek patřící k č. p. 18. 
 
Státní svátek 28. října oslaven bohoslužbou. O významu dne mluvil diakon Zástěra. 
 
Dvanáctého listopadu měla pohřeb Čudlá z č. 13. doživši věku 90 let. 
 
Sčítání lidu. 
Počátkem prosince bylo sčítání lidu v celé republice. Ve Lhotě napočteno obyv. 209, obydl. d. 48., v osadě 
Poldovce obyv. 38, domů 12. Celkem obyv. 247. 227 obyv. čbr. církve evang., 20 řím. katol. 

Úroda polní. 
Úroda polní byla velmi dobrá. Obilí mnohým hospodářům nevešlo se do stodoly. Ovoce bylo málo. 
V měsíci listopadu byl prodáván kg hovězího masa za 14 K, q ovsa za 100 K, q žita za 98 K, q brambor za 
16-20 Kč, kg másla za 17 Kč. – 
 
1931. 
 
Farní úřad. 
Dne 27. března přistěhoval se do Velké Lhoty zvolený vikář Ladislav Vrba z Mladé Boleslavi. Dvacátého 
prosince zvolen farářem ve Velké Lhotě. 
 
Obecní volby. 
K obecním volbám byla předložena kandidátka republikánské strany. Podepsali ji: Voral Jan, Hanzlík Ja-
kub, Novák Josef,  
 
SNÍMEK 19 
 
Lojka Jan, Tichánek Petr, Kořínek Josef, Kříž Jan, Bodlák František, Závodský Josef, Hes Vilém, Kouba 
Vilém, Molín Jan, Jelínek Josef. 
Starostou zvolen Petr Tichánek, náměstkem Jan Voral, do rady Josef Kořínek a Frant. Kolářík. 
 
Novostavby a opravy budov. 
Část církevní louky parc. č. 7 (12, 13 a) prodána Karlu Koláříkovi za 3936 Kč. Kolářík na zakoupeném 
pozemku postavil domek č. p. 49. Na zbývající ploše vysázel ovocné stromy. Na hospodářské stavení fary 
dán nový krov a pokryt taškami. Též 10 nových oken zasazeno do obytného stavení. Vodovod zařízen. Za 
opravy církevních budov vyplaceno 9332 Kč. 
Eduard Kubišta vystavěl při svém domku skladiště. 
 
Slavnosti. 
Pátého července vzpomínáno smrti mistra Jana Husa. Na kopci u Brandlína zapálena hranice. U hořící 
hranice přednášel o Husovi vikář Vrba. Dne 6. července konány bohoslužby, při nichž opět o Husovi mluvil 
vikář Vrba. 
Dne 20. října konána slavnost toleranční. O tolerančním patentu přednášel v bratrském kostele senior 
Medek z Bučiny. 
 
SNÍMEK 20 
 
Komunikace. 
Od 25. září jezdí obcí autobus, který projíží trať mezi Dačicemi a Počátky dvakrát denně. Jízdné ze Lhoty 
do Dačic 5 Kč, do Studené 4 Kč, do Počátek 8 Kč, do Vilimče na zastávku dráhy 7, 50 Kč. 
 
Památný den 28. října slaven službami božími v kostele. 
 
Úroda polní. 
Ozimní žito následkem nepříznivé zimy částečně vyhynulo. Mnozí hospodáři žito na jaře zaorali a naseli 
ovsa. Oves vydal hojnou úrodu. Sklizeň bramborů byla dobrá. Úroda ovoce – zvláště jablek – byla skvělá. 
Pro nedostatek píce a slámy musili mnozí hospodáři odprodávati dobytek. Ceny dobytka poklesly. Kg živé 
váhy prodáván po 4-6 Kč.  
 
/nečitelný podpis/ 
 
Charakteristika roku. 
Rok 1931 byl rok hospodářské tísně, socialního neklidu, politických nepokojů, ohrožení míru rozmanitými 
zjevy. Hospodářská a socialní krise vyvrcholila velkou nezaměstnaností v celém světě a z toho plynoucími 
peněžními nesnázemi napřed v Německu, potom v Anglii. Koruna udržela svou cenu. 
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SNÍMEK 21 
 
Stát nevyplatil zaměstnancům třinácté služné. Propukly korupční úplatkové aféry v dodávkách pro státní 
podniky (uhlí – vagony). – 
 
1932. 
 
Stavby. 
Dne 12. února byla v obci komise okres. úřadu a hledala místo pro stavbu domku invalidy Josefa Duška. 
Obecní pozemek neuznala způsobilým. Vyhledala louku patřící českobr. církvi evang. parc. 1/1 a uznala. 
Církev prodala pozemek Duškovi m2 za 3 Kč. Obdržela částku 2118 Kč. 
Domek byl na pozemku vystavěn a 17. září obydlen; má popis. číslo 50. – 
 
Slavnosti. 
Pátého května konána inštalace faráře Ladislava Vrby. Inštaloval jej senior Jan Toul z Českých Budějovic. 
Slavnosti byli přítomni faráři: Pokorný z Jihlavy, Skalák z Jindřichova Hradce, Pokorný ze Sázavy. Přítomen 
byl též rada okres. úřadu v Dačicích Kachyňa. 
Dne 7. března, v den narozenin p. presidenta, vztyčeny na veřejných budovách v obci prapory. 
Památka upálení mistra J. Husa uctěna 5. července zapálením hranice. O Husovi mluvil místní farář. 
 
SNÍMEK 22 
 
Počátkem června konán v Praze sokolský (sjezd) slet. Cvičili sokolové i vojsko. Též sokolové a vojsko 
z Polska, Jugoslavie se účastnili. Na stadionu bývalo až 30.000 diváků. 
 
Českobratrská církev evang. 
Od 14.-17. listopadu zasedal v Praze synod českobratrské církve evangelické Usnesl se též požádati o 
změnu malého školského zákona, aby nebylo dovoleno odhlašovati dítky z vyučování náboženství. 
 
Vláda republiky. 
V listopadu přeměněna vláda republiky. Předsedou ministerstva ustanoven Malypetr, ministrem vnitra 
Černý, ministrem železnic Bechyně, ministrem zemědělství Hodža, ministrem vojenství Bradáč. Ostatní 
ministři zůstali. Předsedou poslanecké sněmovny zvolen poslanec František Staněk. 
Poslanecká sněmovna i senát schválily zákon o snížení platů státních zaměstnanců jakož i učitelů a pen-
sistů. Zákon nabyl platnosti 1. ledna 1933. 
 
SNÍMEK 23 
 
O narozeninách p. presidenta 7. III. vztyčeny prapory na veřejných budovách. 
 
Odvedenci. 
K vojenské službě odvedeni: Blahoslav Bartů, Josef Molín a Jaroslav Šeda. 
 
Úroda polní. 
Koncem srpna byla u nás parna. Teploměr ukazoval až 32°C. 
Ovoce, obilí i píce byla hojná úroda. 
 
Nezaměstnaní. 
Pro nezaměstnané podniknuta v celé republice rozsáhlá akce. Sbírány potraviny, oděv, peněžité dary na 
odvrácení bídy a hladu. 
 
28. říjen. 
Státní svátek 28. říjen oslaven bohoslužbou. 
 
1933. 
 

Změna držebností nemovitostí. 
Josef Novák z Poldovky č. 5 prodal louku parc. č. 518/15 – 59 a 77 m2 za 4000 Kč Františku Antoňovi č. 
40 ve Velké Lhotě a louku parc. číslo 483/5 – 30 a 36 m2 za 2000 K Josefu Čudlému č. 25 ve Velké Lho-
tě. 
Jan Přibyl z Poldovky č. 3 prodal louku parc. č. 517 – 53 a 95 m2 Vilému Antoňovi č. 19 ve Velké Lhotě za 
6000 Kč. 
Štěrba Jan z Poldovky č. 2 prodal louku parc. č. 518/19 – 54 a 79 m2 Františku Molínovi z Řečice za 
4500 Kč. 
 
SNÍMEK 24 
 
Škola. 
Koncem srpna odstěhoval se z Velké Lhoty správce školy B. Burian a nastoupil místo správce školy 
v Bolíkově. 
Od 1. září počal ve Lhotě vyučovati proz. správce školy Jaroslav Brůn, def. učitel v České Olešné; narozen 
v Popelíně. 
Osmnáctého července pohřben na hřbitově ve Velké Lhotě Jan Kynčl, bývalý správce školy v Brandlíně. 
Posledních 7 let byl na odpočinku v Telči. Býval členem představenstva odboru Národní Jednoty pro Vel-
kou Lhotu a okolí, často přednášel a cvičil zpěvu. Když v roku 1918 spojovala se vyznání h. v. a a. v. 
v českobratrskou církev evangelickou, staral se houževnatě, aby bývalá a. v. církev nebyla ve svých prá-
vech poškozena. 
U hrobu promluvil též okres. škol. inspektor J. Novotný. 
 
Slavnosti. 
V předvečer svátku Husova přednášel u zapálené hranice farář Vrba. 
Státní svátek 28. října slaven bohoslužbou. Na veřejných budovách vztyčeny prapory. 
 
 
SNÍMEK 25 
 
Pátého června pořádal zpěvácký spolek Jeronym ze Žižkova ve velkém kostele koncert. Stanoveno vstup-
né: 5 K 3 K 1 K. 
 
Obecní rozpočet. 
Potřeba 7.677 K, úhrada 3845 K; na uhrazení sehodku 3992 K stanoveno vybírati přirážku 181%. Místní 
škol. rada předložila rozpočet na částku 3685 Kč. 
 
Hospodářské poměry. 
Úroda obilí byla dobrá; ceny však poklesly. Cent žita prodáván za 70 Kč, pšenice za 120 Kč, oves za 40 
Kč. Pár holoubat prodáván za 7 K, husa za 25-28 K, kg živé váhy kupovali řezníci u hověz. skotu za 4 K, 
vepř. za 5 K. 
Následkem klesnutí cen povstal u rolníků nedostatek peněz. Rolník, který musil najmout více čeledě, 
neutržil často částku, aby jí mohl vyplatiti smluvenou mzdu. 
Deště na jaře poškodily květ stromů, proto neurodilo se tolik ovoce, jako v roce předešlém. Následkem 
nepohody včely měly málo pastvy, málo medu nashromáždily, špatně přezimují. – 
 
Zemřelí a narození. 
Zemřeli: Antoňová z chudobince ve stáří 94 r., Jan Dušek, obecní chudý, Pavel Lahodný 66 let, Františka 
Lojková, výměnkářka č. p. 7, osmiletá dcerka E. Kubišty Milada. Tragickou smrtí 
 
SNÍMEK 26 
 
25. letá Zdeňka Čudlá, domkař Šeda Josef č. 32, Nováková, výměnkářka č. 10. Narozeno 6 dětí. 
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Těžký úraz. 
Rolníku Vilému Hesovi č. 15 onemocněl kůň. Sousedé se sešli a usoudili, že má zánět plic. Poslali do 
Heřmanče pro kováře, aby mu pustil krev. Přítomní koně drželi. Kůň se bránil a kopl hospodáře do břicha 
tak, že musil podrobiti se v počátecké nemocnici nebezpečné střevní operaci. 
 
Vojáci. 
Odvedeni byli: František Šeda, Jaroslav Lojka a Jaroslav Antoň. 
 
Stavby. 
Jelínek Josef č. p. 11 přistavěl ke svému domku obytné stavení. 
 
/nečitelný podpis/ 
 
1934. 
 
Změna nemovitostí. 
Domek č. 22 prodala církev Karlu Šedovi za 21.000 Kč. Šeda Karel svůj domek č. 32 prodal obchodníku 
E. Kubištovi za 10.000 Kč. Kubišta nechal domek sbořit a na místě vystavěna stodola. Své obytné stavení 
zvýšil o poschodí. 
 
Volba presidenta. 
Dne 24. května byl po čtvrté zvolen presidentem T. G. Masaryk již při prvním hlasování 327 hlasy ze 418. 
Národnímu shromáždění předsedal Dr. Fr. Staněk. 
 
SNÍMEK 27 
 
Českobratrská církev evang. 
Hlasovní shromáždění církve volilo 30. května nové staršovstvo. 
Zvoleni: Josef Lojka říd. uč. v. v. a Josef Novák z Velké Lhoty; Kudrna Josef z Řečice; Švec František, Čudlý 
Josef a Dušek z Radlic; Lojka František a Tůma J. z Heřmanče; Novák a Ježek ze Šachu; Hanzálek z Dačic, 
Duba ze Strmilova, Plucar z Valtínova, Nechanický z Telče, Klíma ze Studené, Kašpárek ze Skrýchova, 
Smetana z Mysletic, Kudrna z Volfířova, Závodský z Brandlína, 2 Novákové ze Sumrakova, Pazderský 
z Hor. Němčic, Štěrba z Markvarce, Šeda z Lipnice. Kurátorem zvolen Josef Kudrna z Řečice, místokuráto-
rem Fr. Lojak z Heřmanče, pokladníkem Josef Lojka z Velké Lhoty, zapisovatelem Jan Ježek ze Šachu, 
hospodářem Josef Novák z Velké Lhoty. 
 
Služba vojenská. 
K vojenské službě nastoupili dne 1. října: Jaroslav Kříž, Miroslav Lojka, Emil Menšík, Petr Jelínek. 
 
Pošta. 
V dubnu odstěhoval se z Velké Lhoty poštovní expedient Jakub Hanzlík. Expedientem ustanoven Zub Jan. 
Počal úřadovati 1. května 1934. 
Poštovní úřad přestěhován do domu č. 31, kde úřaduje Zál. a spoř. spolek. – 
 
SNÍMEK 28 
 
Církev určila nájem z poštovních místností částkou 540 Kč. 
 
Škola. 
Definitivním správcem školy ustanoven Jaroslav Brůn. 
Školní budova opatřena hromosvodem, chodba vydlážděna. 
 
Osvěta. 
Dne 7. ledna pořádáno divadlo „Bobeček“. 
Dne 29. července konaná schůze. Přednášel statkář Šikýř o obilním monopolu, dr. Jan Macků o politické 
situaci. 

Dne 8. prosince přednášel odb. uč. Vařečka z Rudolce o minulosti Velké Lhoty. 
Dne 30. prosince pořádáno divadlo „Nejlepší holka na světě!“ 
 
Místní škol. rada. 
Rozpočet místní školní rady. 
Školníkovi 300 Kč, na poj. žáků 40 Kč, pojištění požární 60 Kč, čištění komínů 50 Kč, čistění záchodů 20 
Kč, hlavní čištění 110 Kč, bílení 50 Kč, bílení zevně 50 Kč, doplňování vnitř. Zařízení 100 Kč, uhlí, dříví, 
dovoz 1000 Kř, učebné pomůcky 200 Kč, inkoust, křída 100 Kč, pro chudé žáky 45 Kč, na žákovskou 
knihovnu 100 Kč, na uč. knihovnu 50 Kč, tiskopisy 30 Kč, úřední listy 100 Kč, poštovné, inserce 30 Kč, 
nová okna 1500 Kč. - . 
 
SNÍMEK 29 
 
Rok byl příznivý. Polní plodiny nestihla žádná pohroma. Vláda zavedla obilní monopol. V obci založena 
Agrární organisace. Důvěrníkem ustanoven Petr Tichánek, starosta obce. 
 
1935. 
 
Oslavy. 
Oslavu 85. narozenin pana presidenta slavila Osvětová komise společně se sborem čbr. církve evang. 
Úvodní proslov přednesl řídící uč. v. v. Josef Lojka. Slavnostní přednášku proslovil far. Jaroslav Vrba. 
Dne 13. III. založen znovu odbor Národ. jednoty. Předsedou zvolen Jar. Brůn, správce školy. Zapsáno 23 
členů. 
 
Volby. 
V květnu konány volby do poslanecké sněmovny, senátu a zastupitelstev. Volby se účastnili 78 muži a 80 
žen; celkem 158. Republikánské štraně odevzdáno 110 hlasů, Národ. social. 11, Social. dem. 8, Lidové 
5, Komun. 2, Živnost. 17, Národ. sjed. 1. 
 
Osvěta. 
Dne 12. V. vykonal v kostele přednášku dr. Hájek z Brna. Přednášel na téma „Evangelíci a vlastenectví“. 
 
SNÍMEK 30 
 
Slavnosti. 
Státní svátek 28. října slavily místní spolky. Slavnostní přednášku proslovil Josef Lojka, říd. uč. v. v. 
 
Opravy a stavby. 
Věže obou kostelů byly pokryty měděným plechem. Práce zadána klempířskému mistru Skupovi z Telče. 
Náklad činil přes 28.000 Kč. 
U školní budovy sbořen sklep a do třídy dána nová okna. Ladislav Buzek koupil od Viléma Hesa stavební 
místo (m2 za 4 Kč) a postavil domek. Michálek Frant. č. 30 dal svůj domek znovu postaviti; totéž učinil 
František Ambrož s domkem č. p. 12. 
 
Honitba. 
Honební výbor přenechal honitbu obce Velké Lhoty až do r. 1936. Frant. Kolaříkovi rol. č. 3 za roční nájem 
100 Kč. 
 
SNÍMEK 31 
 
Úraz. 
Řídící zdejší školy Jar. Brůn jel na byciklu do svého rodiště Dobré Vody. Srazil se s občanem, který jel proti 
na kole. Řídící spadl a poranil si nohu tak, že musil býti dopraven do nemocnice. Po dobu jeho nemoci 
zastupoval (jej) ho ve vedení správy školy učitel Mátl. 
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Vystěhovalci. 
Z obce se vystěhovali: pensista Štěrba a listonoš Zvěřina. Oba do Dačic. 
 
Vojenství. 
Vojenskou službu nastoupil dne 1. října Josef Lojka, majitel domu č. 7. 
 
Rekonstrukce vlády. 
Dr. M. Hodža byl jmenován předsedou vlády, Malypetr zvolen předsedou sněmovny. Ministrem zeměděl-
ství jmenován dr. Zadina, ministrem soc. péče inž. Nečas. 
 
SNÍMEK 32 
 
Úmrtí. 
Ve Studené zemřel obvodní lékař dr. Hromada. V místní obci Šimánková manž. domkáře č. 26 a dítě V. 
Procházky. Nar. 1 dítě. 
 
Abdikace pres. T. G. Masaryka. Volba pres. 
Po abdikaci pres. Osvoboditele zvolen presidentem dne 18. prosince většinou 340 hlasů ve starém Vladi-
slavském sále na hradě dr. Eduard Beneš. 
 
Charakteristika roku. 
Rok 1935 končil polit. nejistotou, všeobec. zbrojením, válečným nebezpečím a trváním nezaměstnanosti. 
Itálie zahájila útočnou válku proti Habeši. 
 
SNÍMEK 33 
 
1936. 
 
Škola. 
Na počátku roku 1936-37 odešel řídící učitel (Ladislav) Jaroslav Brůn do Šachu a prozatímní správkyní 
školy jmenována Anna Spannbauerová z Řečice. 
 
Zemřeli. 
Dne 1/3 zemřel domkář Josef Šeda č. p. 1 v sedmdesátém roce na rakovinu. 
Dne 14/5 zemřel domkář Jan Bartů č. 33, byl více let hrobařem. 
Dne 3/4 zemřela pí Marie Kadlecová vdova po řídícím učiteli Kadlecovi, který působil ve Velké Lhotě od r. 
1873 do 1888. Umřel v Olšanech. 
V září zemřel Ambrož Josef, který byl mnoho let kostelníkem. 
Dne 27/11 zemřel Josef Novák z Poldovky. 
Dne 19. června zemřel poslanec za Velkou Lhotu, Dr. František Staněk, který ve světové válce mnoha 
občanům pomohl a nikdy se neptal zda-li je strany agrární. Pochován ve Strmilově. 
Narodily se 3 děti, jedno zemřelo. 
 
SNÍMEK 34 
 
Rekonstrukce vlády. 
Rekonstrukce vlády byla provedena tak, že minist pošt převzal posl. Tučný a dosávadní ministr pošt dr. 
Franke převzal ministerstvo školství. Ministrem financí stal se dr. Kalfus. Ministrem jmenován též posl. 
Zajíček. 
 
Nemovitosti. 
Obec postoupila Václavu Procházkovi část obec. rybníka na stavbu garáže. Za to Procházka přenechal 
Josefu Novákovi č. 10 zahrádku a Novák přenechal svou zahrádku škole na rozšíření zahrady. 
Pan Procházka koupil chalupu č. 47 /???/ od pí Maškové za 3500 Kč. 
 
 

Přednášky. 
Dne 16/3 přednášel školní inspektor J. Novotný o měšťanské škole újezdní. Pánové Josef Novák a Josef 
Lojka dali pole k dispozici. 
Dne 19/1 přednášel senátor Fojt o politické situaci a monopolu. Dne 19/4 přednášel ředitel hospodář. 
školy z Dačic o pěstování lnu. 
Vzpomínku na mistra Jana Husa připomněl při zapálené hranici p. farář Vrba. 
Jmeniny pana presidenta oslaveny bohoslužbou. 
 
Druž. a záloženský spolek. 
Starosta Spořitelního a záloženského spolku Jan Ježek, odstěhoval se do Letovic. Starostou zvolen Novák 
Josef ze Šachu. 
 
SNÍMEK 35 
 
Honitba. 
Pan starosta svolal dne 29. listopadu schůzi občanů. Návrh byl, aby za 1100 Kč (nájemce p. Vohryzek) 
dáno do záložny na úrok. Antoň Josef č. 23 byl proti návrhu. 
 
Řídící uč. v. v. Josef Lojka byl 24 let pokladníkem čbr. církve ev. Pro churavost se vzdal a novou pokladní 
zvolena Marie Kadlecová. 
 
Otta Antoň a Josef bartů byli povoláni k vojenské službě. 
 
Charakteristika roku. 
Náš president dr. Beneš ve svém novoročním poselství zmínil se, že uplynulý rok lze přirovnati s rokem 
válečným. 
Válka občanská ve Španělsku. 
Anglický král Eduard VIII. vzdal se trůnu a králem se stal bratr jeho Jiří VI. 
 
/nečitelný podpis/ 
 
SNÍMEK 36 
 
1937. 
 
Úmrtí v 70 letech. 
Dne 19. ledna t. r. zemřel pisatel této kroniky, Josef Lojka řidicí učitel v. v. ve Velké Lhotě č. 29. Jmenova-
ný byl dlouholetým varhaníkem (as 50 roků), zemřel za varhanami v menším kostele. Za jeho obětavou 
práci vyslovuje mu obec zdejši, vřelý dík. 
 
Volby. 
Nově zvoleným pisatelem (kronikářem) této knihy, byl zvolen obecním zastupitelstvem Josef Novák malo-
rolník ve Velké Lhotě číslo p. 10. Volba provedená 24. ledna 1937 v mistnosti obecního úřadu. 
 
Volby. 
Za obecního knihovníka zvolen 24/1. t. r. Josef Jelínek č. 11 domkař a tesař. Obecní knihovnu převzal též 
po zemřelém Josefu Lojkovi řid. uč. v. v. Josef Jelínek č. 11. 
Za členy do „Osvětové komise“ zvolení 24/1. t. r. byli: Frant. Bodlák malorolník č. 21 a Frant. Ambrož 
domkář č. 12. Do finanční komise Karel Hes rol. č. 14. 
 
SNÍMEK 37 
 
1937. 
 
Obecní přirážka. 
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Na rok 1937 schváleno obecním zastupitelstvem vybírati 188% na daň pozemkovou, 100% na daň do-
movní. 
 
Rozpočet místní školní rady. 1937. 
Odměna za vedení agendy míst. šk. rady… 40 Kč 
Odměna za vedení školní matriky… 20 // 
Úrazové pojištění žáků… 30 
Pojistné… 60 
Čištění kominů… 50 
Hlavní čištění včetně potřebných hmot… 110 
Bílení a malba vnítřních mistností… 50 
Bílení školy zvenku… 40 
Otop, dovoz a skládání… 1600 
Kalamáře, inkoust, křída, houby, utěrky… 100 
Sešity, pera a tůžky, potřeby pro ruční práce… 45 
Žákovská kníhovna… 100 
Učitelská kníhovna… 50 
Psací potřeby… 30 
Úřední listy, zákoniky… 100 
Poštovné… 30 
Kč=2.455 
 
SNÍMEK 38 
 
1937. 
 
Oslavy p. presidenta Osvoboditele. 
Dne 7. března byli ozdobené veřejné budovy prapory. Po službích božích pronešená řeč p. farářem Vrbou 
v kostele. O presidentu Masarykovi jako náboženské osobnosti promluvil týž den večer v sále dolní fary 
též p. farář Lad. Vrba. 
 
Odvedenci: 
Odvedeni a za schopné uznání byli. – Bohumil Dušek č. 17, syn po padlém Ruském legionáři, který za 
války světové padl. Jan Šeda kovář po zemřelém domkaři Josefu Šedovi č. 22. 
 
Veřejná dražba obecní pro mistní občané méněmajetní. 
 
Pojmenování trati Vydražitel Za cenu K h 
U „kýjánek“ 5 tálně /???/ I. Josef Novák č. 42 46 - 
//     //     II. Josef Novák // 30 - 
//     //     III. Ladislav Buzek 15 - 
//     //     IV. Frant. Michálek 20 - 
//     //     V. Josef Dušek 30 - 
Rybníček pod Procházkovi Václav Procházka 20 - 
Rybníček pod Šedovi Petr Tichánek 02 - 
Rybníček pod Duškovi Karel Hes č. 14 20 - 
     „Příhon“ pastva Jan Molín 20 - 
Úhor za příhonem Jan Molín 20 - 

Pastva 
Lesíček horní Josef Jelínek 12 - 
Lesíček dolní Vilém Kouba 05 - 

Louka 
Obicka ½ lepší /???/ Bohuslav Lojka 51 - 
Obicka ½ horší /???/ Jan Molín 40 - 

     Obec utržila jednoročního nájmu=331 Kč. 
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Kácení lesa. 
Les tento má jméno za „poustky“ a neboli „jalovčí“. Výměra lesa tohoto byla asi 3 hektary 72 ary. Les 
tento byl majetkem od čísla 19 a majitelem jeho až do rozparcelování domu č. 19 byl Josef Doupník z Vel. 
Lhoty. Po parcelaci domu č. 19 již sprostředkoval Josef Doupník z Hor. Němčic les tento si ponechal pro 
sebe a letošního roku byl úplně vykácen (holosečí). 
Úsedlost tato č. p. 19 byla rozparcelovaná 18. března 1928. 
 
Úmrtí v 37 letech. 
Dne 23. dubna t. r. zemřela po delší a trapné nemoci bývalá naše příslušnice Božena Kořínková, rozená 
Lojková z Vel. Lhoty z č. 20. Zemřela v Radlicích, kamž t. č. byla též příslušná. Zanechala zde pět svých 
nezaopatřených dítek. Čtyři chlapce a jednu holčičku. 
 
Úmrtí v 83 letech. 
Dne 2. května t. r. zemřela naše příslušnice Josefa Kořínková, č. p. 2 výměnkářka. (Teta pisatele kroniky.) 
 
Volby místní školní rady. 
Dne 2. května konaný volby do místní školní rady. Jako předseda zvolen František Kolářík rolník č. p. 3. 
Jako místopředseda zvolen Vilém Hes, rol. č. 15. Za náhradníky: Karel Hes, rol. č. p. 14 a Bodlák František 
ml., malorolník č. p. 21. Za předsedu místní finanční komise zvolen Bodlák Frant. st. 
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Úmrtí v 47 letech. 
Dne 7. května po dlouhé a trapné nemoci zemřela Marie Kořínková, manželka Josefa Kořínka rolníka ve 
Vel. Lhotě č. 2. Jmenovaná zemřelá zanechala zde svému manželi osm nezaopatřených dětí. Jména jejích 
jsou: Marie, Milada, František, Josef, Mirek, Slávek, Bohůnka, Jiří. 
 
Novostavby a přestavby. 
V měsíci květnu, postavil si Blahouš Bártů t. č. hrobář a zedník za hřbitovem domek (novostavba). Poze-
mek na tuto stavbu zakoupen od rolníka Karla Hesa č. 14. Cena pozemku stanovená 1.000 Kč. (Jeden 
tisíc korun československých.) Domek tento obdržel popisné číslo 51. Cihly zakoupeny z obecní cihelny a 
obce Radlic, za 1.000 kusů platilo se as 240 Kč. Jako stavitel provedl stavbu Vacek z Dačic. 
V měsíci květnu až červnu rozkopal své obytné staré stavení (hlavní krov) Josef Čudlý č. p. 25 domkař a 
zedník a zbudoval stavbu novou zvětšenou. Cihly zakoupené též z ob. cihelny z Radlic za cenu 240 Kč. 
Kritina zakoupená od fírmy Slavík Hrochův Týnec. Za 1.000 kusů krytiny platilo se 585-600 Kč. Stavbu 
provedl stavitel Ag. Veselý z Dačic. 
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Přestavby. 
V měsíci květnu až červnu t. r. nechál sbourati své obytné stavení (hlavní krov) Karel Lojka hostinský č. p. 
20 a zbudoval stavbu úplně novou.  
Zvětšil hlavně svůj sál taneční, kdež starý sál malý nevyhovoval. 
Postavil novou nálevnu a kuchyň pro své rodinné bydlení, zavedl vodovod ze staré studny do obydlené 
místnosti a do maštale. 
Postavil podkrovní světnici jako pro ložnici a na nábytek. 
Sál dosáhl jedním rohem až do pozemku Josefa Nováka č. 10, který mu na rozšíření jeho stavby část své-
ho pozemku č. p. 3144 za cenu as 2 Kč za 10 m odprodal. 
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Pozemek tento pro toto rozšíření této stavby měří kolem 100 /čtvereček/ m. (čtverečních metrů.) 
Otevření tohoto nového sálu stalo se až 18. července t. r. kdež zahrála hudba p. Neužila z Mrákotína. 
Stavbu provedl stavitel J. Vacek z Dačic. 
Návštěva při otevření tohoto sálu byla velká, takže taneční sál, jakož i vedlejší místnosti, jako nálevna, 
kuchyň a světnice nahoře (podkrovní) stěží vyhovovali. 
Na vstupném vybráno bylo týž den kolem 1.200 Kč. Slovy: dvanáct set korun čks. 
Jako první, kdo zahájil tanec v kole v tomto novém sále, byl p. Hosák, obchodník ve smišeném zboží 
z Dačic. 
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Přestavby. 
V měsíci červnu sbořil Josef Novák, inv. Domkař č. p. 42 svůj obytný domek a nechál postaviti nový, avšak 
zvětšený, kdež přibral místo své zahrádky u silnice. 
Jako hlavní věcí přitom jest, že nechál udělati vchod do domku tohoto zpředu, tedy s ulice ze silnice, dříve 
však měl vchod jenom zezadu (z humen). 
Cihly zakoupeny z obecní cihelny z Radlic 1.000 kusů za 240 Kč. 
Kritina zakoupená od fírmy Slavík z Hrochova Týnce. 
1.000 kusů této krytiny platil 585 Kč. 
Stavbu tuto provedl jako stavitel J. Vacek, Dačice. 
 
Přestavba. 
V měsíci červnu nechal schoditi svůj starý krov na obytném stavení a maštalí Josef Plachý rol. č. p. 9 a 
postavil krov nový. Nechal si udělati otvor na skládání sena, jetele z „hrany“ kvůli usnadnění /???/. 
Kritinu zakoupil u fírmy Laur /???/ v Telči. 
Platil za 1.000 kusů 600 Kč. 
Stavbu provedl stavitel Bartůšek ze Studené. 
 
Slavnost. 
V předvečer svátku Husova přednášel na „Hradisku“ u zapálené hranice p. učitel Janeba. Na den 6./7. 
Slavnost zahájena bohoslužbami, kdež promluvil zdejší farář Jar. Vrba. 
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Polní úroda. 
Úroda polní byla u nás velice dobrá. Obilí dosti sypalo. Jeden mandel žita t. j. šest hromádek (panenek) 
sypal průměrně 90-130 kg zrna. Pšenice 80-110 kg zrna. Tož i oves dosti sypal až 110 kg zrna jeden 
mandel. Ječmeny byli slabší, jelikož bylo léto velice suché. 
 
Úroda ovoce. 
Úroda ovoce byla velmi skvělá. Jablek, hrůšek a zvlášť švestek (kadlátek) se hojně urodilo.  
Prodávalo se na podzim 1 kg jablek za 1 Kč – 1,50 Kč. Tož i hrušky měli cenu 1 kg 1 korunu až 1,50 K. 
Švestky 80 haléřů až 2 Kč. 
 
Válcování silnice přes naší obec Vel. Lhotu. 
Válcování silnice od Studené přes Horní Němčice, Brandlín, Vel. Lhotu, Řečici, Volfířov a Dolní Němčice 
protáhlo se přes celé léto. Přes naší obec se válcovalo od 18. července do 27. července do 12 hod. po-
lední. 
Kopeček před č. 7 byl zčásti probraný, jakož i před č. 8 byl kopec probraný a země svezená dolů před č. 4 
a 5 do doliny. 
Toto probrání těchto dvou kopečků vyžádalo si nové t. zv. flastrování, na kteréžto flastrování zdejší souse-
dé navezli zdarma kamen. 

Pak se šutrovalo a sypalo pískem a válcovalo. 
Písek navezl na podanou ofertu /???/ Karel Hes, rol. č. 14. 
Za 1 m2 obdržel Karel Hes 21 Kč. 
Práce tyto prováděl silniční výbor z Dačic. 
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Lipa pamětní před horní farou přes 300 let stáří, 20. srpna poražena. 
Před horní farou čp. 37 na samém rohu u zahrady stála ohromná lipa košatá, která jak se zdálo se chce 
snad vyrovnati těm věžím těch dvou česko-bratrských kostelů. 
Však nedočkala se toho. 
Lipu tuto jsem poměřil. Výška její byla 22 m výšky, v průměru na jedné straně měřila 135 centimetrů, na 
straně druhé 140 cntm. Velké to dřevo a velká paměť.  
Slabší kořeny lipy této sáhali do silnice zčásti a jak nám líčí předešlá stránka o válcování silnice a proko-
pání kopečka před lipou touto, nemohl anebo nechtěl silniční výbor i s komisí jinak, než aby lipa ta byla 
poražená, by nepřekáželi její kořeny a času zimního by neškodila pod ní jinovatka a led. 
Usnesl se tedy silniční výbor dačický na prodání lipy této veřejnou dražbou. 
Dne 16./8. vyslal 10. starosta obce posla po obci s vyzváním že zítra, tedy 17./8. bude se konati v půl 
dvanácté hod. veřejná dražba na lipu před horní farou. 
Výzvu tuto dostal 10. starosta od p. cestmistra. 
Jméno p. starosty t. č. působícího v obci Petr Tichánek malorolník čp. 36.  
Sešlo se nás k této dražbě na určený den 17./8. 25 mužů a dvě ženy, vesměs na podívanou jen. 
Nešlo nám to jaksi na rozum všem, bylo by to snad přípustné by tato lipa, přes tři sta let stáří znalci od-
hadnuta, může se tak na rychlo poraziti aniž by snad obec zdejší nebo česko-bratrská církev, která za naší 
paměti měla takový základ na lipě té a která si ji vlastně odjakživa přivlastňovala, má takovou moc a nebo 
lépe řečeno, má snad ten silniční výbor z Dačic černé na bílém od památkového úřadu z Brna, že lipa ta 
staré paměti se na tak rychlo porazí? 
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Komise na mistě samém u lipy přitomná pozůstávala z p. cestmistra a jednoho úředníka z okresního úřa-
du z Dačic, jméno jeho p. Dr. Janků. 
Dvá pánové, kteří toho času byli na letním bytě v sousední obci Brandlíně, zajeli si na okresní úřad do 
Dačic žádajíce, by lipa ta by byla ponechána jako lipa paměti ještě pro příští pokolení po nás. 
Avšak nepochodili skvěle, dojel tedy na to k lipě jmenovaný již p. Dr. Janků a seznal jako hlavní důvod pro 
skácení lipy: „Kořeny její jsou rozsáhlé do silnice, v zimě jinovatka a led škodí autum.“ 
Prohlásil, že nejlépe bude lipu tu skáceti. 
Prohlásil ještě: Jak jste s tím srozumění sousedé? 
Byl též na místě samém přítomen též zdejší p. farář jménem L. Vrba, který toho času ve Velko-lhoteckém 
sboru působil. Ten prohlásil, že lipa tato zde škodí také faře, že /nesrozumitelné/ u plotu zahrady její 
kořeny atd. Dále prohlásil Josef Kořínek, rolník č. 2 že lipa ta měla být již dávno pryč, obzvláště když si to 
důstojný pán přeje. 
Dále pak srozuměn byl s poražením lipy této Josef Menšík malorolník č. 24 a legionář. 
(Néni mě známo více důvodů pro skácení lipy této, jelikož píši jen pravdu, co jsem sám na své uši slyšel a 
na své oči viděl a musím psáti úplně nestranně.) 
Ze slyšení však ostatních lidí nepopisuji z důvodů těch, že bych pak nemusel býti pravdivím zapisovatelem 
této kníhy, což by bylo pak bezcené a necharakterní pro naše příští pokolnení po nás. 
Chtěl jsem se zde zmíniti o tom, že za dnešní doby je moc rozmanitých řečí mezi lidmi o této lipě paměti, 
zvláště v sousedních vesnicích, které nemají ceny v této kníze. 
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Z ostatních nás zde přítomných u lipy samé, kteří jsme byli proti kácení lipy té, vzal si slovo Josef Antoň 
malorolník čp. 23 (bývalí kovář, s amputovanou rukou.) 
Jako důvod pro nekácení lipy této prohlásil: 
Jestli kořeny lipy té překáží silnici, že na druhé straně, tedy k č. 8 je mista dosti na rozšíření silnice, že lipa 
paměti může obstáti. – Márné – nepomáhalo. 
Opět komise od silničního výboru z Dačic vymlouvá se na zimní jinovatku na lipě a pod lidpou led. 
S dohodou vespolek vzal si opět slovo Josef Jelínek domkař a tesař čp. 11. 
Jako důvod pro nekácení lipy té paměti prohlásil: 
Když je strach z ledu a jinovatky a ze spadnutí větve, tak se lipa zbaví větví, ořeže se a pak prý vítr tělo lipy 
zbavené větví již nesvalí. 
Márné – nepomohlo, prý se lipa zase zmůže větvími. 
Skrátka na ty dva podané důvody pro nekácení odpověděla silniční komise záporně. 
Lipa přes 300 roků paměti musí býti poražena. 
Na veřejnou dražbu tý den 17. července srpna nedošlo, jelikož nebyl a nenašel se ani jediný zájemník. 
Lid se rozešel do svých domovů, lipa ostala státi dále a mezi lidem, kteří byli proti kácení, se přimlouvalo: 
Snad se najde někdo chytřejší, nežli jsme my všichní, kdo by dovedl zabrániti tomu, by lipa ta přes 300 
roků paměti byla ponechaná dále na památku pro pokolení, které po nás přijde. 
Nenašel se však nikdo, kdo by tomu dovedl čeliti. Bylo to stanovené od sil. výboru vše na krátko. 
Nadešel den 20. srpna a hle, přišli dělníci vyslaný sil. výborem, vyndali u farské zahrady drátěný plot a 
kamené sloupy, uřízli v zahradě asi 6 m vysokou štěpnou hrušku a asi tři čtvrtě na dvanáct před poled-
nem byla přes 300 roků stará lipa paměti poražena na zem. 
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Jsem svědkem toho, jak viděl jsem u mnoha osob v obci Velké Lhotě narozených při a po kácení lipy té 
slzeti, nestydím se sám za to, že i já jsem též slzel při spatření tohoto velkého obra lipy paměti ležeti na 
zemi. 
Vždyť byl to náš útulek hned od našeho dětství, útulek před deštěm a zvláště útulek v milém chládku. 
Útulek mělo zde též rozmanité ptactvo, obzvláště z jara. Hlavně špajci, kafky, vrabci a nočního času sovy, 
všechna ta drobotina sem zalétala na tu staropamátní lipu a zde dle svých noc a umění z jara radostně 
spívala. 
Bývala to okrasa té obce a zvláště té fary, před kterou lipa ta stála. 
Nebývalo lepšího místa snad v obci na pověšení všelijakých vyhlášek a oznámení, ať to byli už církevní, 
obecní, politické atd. jako na této lipě paměti. 
Netekli tedy slzy milovníkům lipy té jen při kácení, tekli slzy a již dříve zde pod ní našim praotcům a ty slzy 
byli mnohém větší a hořčejší nežli dnes slzy naše, o kterých se zmíním ještě pozdějí. 
Nic na plat, lipa paměti velmi staré poražená. Poraženou lipu i s větvemi koupil od sil. výboru Václav Pro-
cházka čp. 28 obchodník v dobytku za cenu 180 Kč, s čimž mu bylo dělnictvo od sil. výboru s přeřezáním 
a nakládáním na vozy nápomocno. Dělníctvu tomu dal jmenovaný jako diškrecí jednu čtvrtku piva, t. j. 25 
litrů, což mělo cenu asi 70 Kč. 
Nad obcí sousední, Brandlínem, uložen jes s této poražené lipy přes 300 let staré paměti jeden špalek 
jako na památku. 
Uschoval jej tam do svého domku (své villy) p. řídící učitel – Zamazal, který ač néni rodák ze Lhoty, nesl 
těžce skácení lipy té. 
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Když byla tato přes 300 roků stará lipa projektována od sil. výboru z Dačic ku skácení, poslal někdo, mě 
však neznámý, doufám však že z Vel. Lhoty byl, na „památkový úřad do Brna dotaz a stížnost, zdali je 
přípustné, by tato tak stará lipa mohla býti tak na rychlo poražena.“ 
Došla však odpověď, - bohužel již pozdě, - lipa již byla poražená. 
Odpověď byla tohoto znění: 
Lipa ta skáceti se nesmí až do rozřešení. 
Odpověď od památkového úřadu došla dosti brzo, ale lipa ta byla bez povolení úřadu památkového pora-
žena ještě dříve. 
Ostal na mistě trčeti ohromný pařez, do kterého se žádnýmu nechtělo. 
Však po několika dnech začal pařez ten sekati na menší kousky (zdrůbky) jako na palivo Ambrož Frant. 
domkař čp. 12 a dále pak sekal Josef Dušek invalida a trafikant čp. 50. 
Nasekali z pařezu toho do čtyřech prken na voze sedm fúr paliva. 
Počitáno-li sekání dělníků těch na hodiny, byl by potřeboval dělník jeden sekáno na zdrůbky dobu 14 dnů 
k odstranění pařezu té lipy. 
Tímto zakončuji poslední paměť moji o skácení staré lipy a jsem toho všeho svědkem. 
Následující strana té staré lipy paměti /nesrozumitelné/ čehož svědkem nejsem, kdo vlastně lipu tu sázel, 
a kdo ji opatroval v mladších jejích letech. 
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Lipa „Bratří toleranční ve Velké Lhotě. 
(Opsáno s jednoho starého archivu jednoho města, kam asi obec naše Vel. Lhota t. č. pod to město přiná-
leželo.) 
Vysokým kmenem, ohromnou korunou, byla lipa ta strážkyní osady, 300letým věkem stařičkou pamětnicí 
celého kraje. 
O této lipě opsal jsem si jádro následujícího slohu: 
Horský kout v jv. cípu vys. Českomoravské, 3 hod. cesty od Dačic i starobylé Telče kolem Vel. Lhoty, pod 
úpatím vrchu Hradiska – vysokou polohou, drsným podnebím a málo úrodnou půdou nelákal obýv. Nižších 
poloh k osídlení. 
Za to jeho hluboké lesy, divoké porosty mezi málo přístupnými skalisky stávali se často útulkem pronásle-
dovaných uprchlíků, robotníků nebo i lidí, kteří měli příčinu skrývati se před lidskou spravedlností, ve vál-
kách, potom býval málo přístupnou skrýší uprchlíků, kteří v divokém zmatku museli prchati před 
nepřítelem. 
A v dobách pronásledování náboženského skýtal útulku i Českým Bratřím, kteří v době protireformační, 
hlavně za války třicetileté, prchali před nesnášenlivou a kruhou náboženskou horlivostí jezuitskou. 
Tak zakotvila prvně v tomto zastrčeném koutě země v horských vískách víra evangelická a zapomenutí 
byli zde Bratří, když pronásledování dosáhlo vrcholu. Avšak přišla doba, kdy pronásledovatelé dostali se i 
do tohoto kraje, stíhali Bratry, pátrali po jejich náboženských kníhách a vyhrožovali, odváděli do vězení a 
mučili. 
 
SNÍMEK 50 
 
1937. 
 
Mnozí ukryli své knihy do tajných úkrytů a s nimi ukrývali i svou víru. Na oko přistoupili k víře katolické, 
tajně však zúčastňovali se bohoslužeb českobratrských v nejrůznějších skrýších za doby noční, nedbajíce 
nebezpečí, že budou opět vyslídění. 
Byli však i mnozí, kteří nikdy nesmířili se s dvojitým hraním a náboženskou přetvářku považovali za nejtěž-
ší hřích. 
Ti raději opouštěli rodný kraj a pro víru svou prchali v noci přes hranice do ciziny, aby tam počkali, až doba 
Božího hněvu přejde, a budou se moci opět vrátiti do své vlasti s vírou svých otců. 
Takových několik horlivců bylo i ve Vel. Lhotě a v několika blízkých vesnicích: v Brandlíně, v Šachu, 
v Radlicích. 
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Nejpevnějším a nejhorlivějším byl však starý Antoň ze Lhoty. Jeho chalupa stála na témž mistě, kde stojí 
dnes horní fara. 
U jeho dřevěné chaloupky byla malinká zahrádka s několika štěpy, jež starý Antoň opatroval jako oko 
v hlavě. 
A neméně pečlivě staral se i o pěknou lipu, kterou sám sázel ještě s nebožtíkem svým otcem. 
Tu pod lipou tou sedával ve chvílích oddechu na prosté lavičce, tu čítával v Bibli svatá slova a on, starý 
pismák, několika posluchačům je vykládal. 
Přišla však doba, že byli slyšeti častěji slova stesků, když nastala doba pronásledování Bratří, a když slídiči 
jezuitští jali se pátrati po kníhách kacířských. 
 
SNÍMEK 51 
 
1937. 
 
Jak jsem se již zminil, stála kdysi dřevěná chalupa tohoto sazeče lipy na mistě, kde dnes stojí horní fara. 
Našel Antoň poblíže lipy v blizkosti její kořenů v zemi pro své kníhy utůlek. 
Když stýskali si pod lipou besedníci, smutně s nimi stýskala i lipa, jež nad nimi šuměla svou korunou. 
Jednou, když již noc rozprostírala náruč nad stichlím krajem, starý Antoň takto ke svým posluchačum pod 
lipou hovořil: 
Bratři – nesnesu déle přetvářky. 
Vstávaje, lehaje, nedá mi svědomí pokoje. 
Stydím se za sebe i za vás. Bojíme se slov pravdy, zavíráme oči před ní a posloucháme ďábla. 
Hrdí byli naši otcové nad vírou svou a my stydíme se zaní. A předce stojí psáno: 
Kdo vyzná mne před lidmi, toho i já vyznám před otcem. 
Starý Antoň rozhodnut, že nebude více poslušen všelijakých cizích hlasů – pryč pujdu, kde svobodně hlavu 
zvednu a velebiti budu Boha tak, jak mě tomu otec s matkou učili. 
A kdo se mnou chceš jíti, pověz mi ale hned. 
Posluchači starého písmáka Antoně uznávali pravdu jeho slov 
Leč těžko se rozhodnouti. Dobře se mu to mluví. Je sám, bezdětný vdovec, nikoho zde nezanechá. Však co 
my ostatní máme počíti v cizině s rodinou? Nechytnou nás slídiči při hranicích, nepřivedou spátky a 
nezmučí nás? 
 
SNÍMEK 52 
 
1937. 
 
Ticho rozhostilo se po slovech Antoňových. Jen lipa šeptala tiše, tak měkce, tak jemně, jak jen ona dove-
de. A s jejím šepotem nesla se večerem libá vůně jejího květu. 
Pochopil starý Antoň, co tížilo srdce a mysl jeho posluchačů. 
Zrak jeho objaly jejich schýlená těla, zvedli se ke kmeni lipy, na níž konečně přissály se vroucím dlouhým 
pohledem. 
A tiše se rozhovořil nespouštěje s lipy své zraky: 
Těžko, přetěžko bude mi opouštět tento rodný kraj i vás bratří. 
Zanechám zde vše, co my bylo drahým. 
Tu pod tímto stromem, lipou, až někdy se zase sejdete, - vzpomeňte bratří na mne. 
Až vánek snášeti bude Vám s koruny té lipy vůni, vězte, že z dáli i já budu zalétati vzpomínkami k vám. 
A opět rozhostilo se ticho po jeho slovech. 
Až po chvíli nějaký Kudrna z Brandlína dobrý padesátník, - přerušil ticho slovy: 
Půjdu s tebou. A opět za chvíli zvedlo se pět hlav a patero upracovaných rukou stisklo hrůbou paži Anto-
ňovu se slovy: Půjdeme také. 
Byla již téměř půlnoc, když se sousedé od lipy z rozprávek a rady rozcházeli. 
Někteří té noci již více neusnuli. 
 
SNÍMEK 53 
 
1937. 

 
Dva dny po té opět za večera sešli se pod lipou u starého Antoně: 
Kudrna z Brandlína, Dušek z Vel. Lhoty a Bartů ze Šachu. 
Všichni s notnými úzly a sukovicemi. 
Za Duškem přišla po chvíli i jeho statná žena s napěchovanou plachtou na zádech a s rancem v ruce. 
Usedli pod lipou a mlčeli. Dlouho čekali. Ale nepřišel ani Plucar z Radlic ani Závodský z Brandlína. 
A když poslední vůz zadrkotal po kamenité cestě (silnice tenkráte nebylo) a velebné ticho rozhostilo se po 
kraji, Antoň vůdce zvedl se z lavičky se slovy: 
Půjdeme. Antoň naposledy zrakem přeletěl opuštěnou chalupu, ztichlou zahrádku s milými štěpy a vonnou 
šelesticí lipou. 
K lipě se ještě rozběhl, pohladil její štihlý kmen a přitiskl k němu ústa. 
Ještě před chvílí střežila lipa v úkrytu pod drnem Antoňů poklad, vzácnou Bibli s Komenského Labirintem 
a Postýlou Husovou. 
Na to pak starý písmák Antoň hrst země spod kořenů lipy té uschoval v míšku za opasek. 
Vyšli a jen černá noc čítala jejich slzy a osušovala oči pláčem opuchlé. Věděli sousedé, kteří zde zůstali, 
kam bratří zmizeli, ale nikdo neprozradil jejich nepřítomnosti. Nebylo tenkráte zrádců. 
A na lipu přinesly lásku těch, kteří jí již nikdy nespatřili. 
 
SNÍMEK 54 
 
1937. 
 
Říkalo se t. č. lipě té: „Lipa Bratří“. 
Stárli sousedé, ti kteři před léty statnými byli můži, jako starci klonili se k zemi. 
Jen lipa jakoby nestárla. 
Kmen její mohutněl, koruna vysoko k nebi se povznesla a čerstvé vonné květy lákali opět a opět pracovité 
včelky i upracované vesničany. 
V tu dobu přibelhávali se každoročně k lipě té dvá starci: 
Jeden z blízkého Brandlína, druhý ze vzdálenějších Radlic. 
Závodský a Plucar. 
Usedali v mista, kde stávala lavička, před rozbořeným plotem ve zpustlé zahrádce, jejiž ozdobou byla nýni 
statná lipa. 
Sedávali starci a vzpomínali na starého Antoně a bratry v cizině. 
A opět léta plynula. 
Umřeli pamětníci náboženských bojů, dávno již kosti Závodského, Plucara, Antoně i jeho druhů ztrouchni-
věli. Nová pokolení přicházela na svět. Mnohému lipa překážela. 
Když ze zbořeniště Antoňovi usedlosti nový majitel vystavěl novou chalupu, stínila již lipa celou zahrádku, 
než neodvážil se ji nějak skaziti. 
Později upadlo v zapomenutí vypravování o exulantech, jen těm nejstarším matné upomínky zustali u nich 
v mysli. 
Dávno již nebylo v kraji bratrů. 
 
SNÍMEK 55 
 
1937. 
 
Po vydání „tolerančního patentu“ dostal náš lid v tomto zastrčeném koutě velké úlevy. 
V ten čas rozpoměli se obývatele horského zapomenutého kraje, v němž vyrůstala staletá lípa na výru 
svých předků. 
Opouštěli houfně víru, k niž nikdy srdcem nepřilnuli a přihlásili se k nové církvi, blizké duchu té staré, 
k církvi evangelické. 
V sousedství lipy vystavěli si modlitebnu bez věže s vchodem odvráceným od cesty – jak zákon nekatolí-
kům tehdy přikazoval. 
Byl to první toleranční chrám evangelický. 
A tehdy začali lipě té řikati „toleranční“ lipa. 
Lipa rostla, kořeny jeji jako mohůtné pařáty vryli se pevně v zemi a marné byli nápory bouří, vánic a větrů. 
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Zapomenutá však stará slavná jeji tradice – lipa nové generaci překážela. 
Nadarmo přivolána komise okr. úřadu, aby lipa byla zachráněna. 
Pád lipy té zavinil malý zájem občanů. 
V pátek 20. srpna, několik minut před polednem, padlo jeji ohromné tělo na zem. 
Padajíc, naposledy rozhledla se po kraji, který chránila, ale který neměl již tolik zájmu, aby ji uchránil bu-
doucím svobodným generacím. 
V parku nad Brandlínem na památku umistěn jest špalek z kmené té lipy, které se řikalo lipa „Bratří“, 
nebo také lipa „toleranční“. 
 
SNÍMEK 56 
 
1937. 
 
Úmrtí v 87 letech a 6 měsíců. 
Dne 14. září zemřel náš milovaný President Osvoboditel Tomáš Garik Masaryk. 
Slavný jeho pohřeb konal se 21. září v Praze o 10. hod. dop. 
Pochován jest v Lánech po boku své choti, která jej před 13 roky předešla. 
 
Smuteční schůze ob. zastupitelstva a ost. občanů v den pohřbu Pres. Osvoboditele. 
Smuteční schůze ob. zastupitelstva v den pohřbu Pres. Osvoboditele dne 21. září o 9. hod. ranní, byla 
opravdově schůzi smuteční. 
Pan starosta, t. č. Petr Tichánek čp. 36 přednesl smuteční projev, tak že oči všech zde přítomných byli 
v tichosti zarosené slzami. 
Nebyli to slzy snad ze zvyku, - byli to slzy ty pravé, slzi hořkosti, slzi nad miru litostné pro tak milého naše-
ho prvého Presidenta Osvoboditele, Tomáše Garika Masaryka. 
Obzvláště my, kteří se nazýváme evangelíky česko-bratrskými, jej velice želime, jelikož osoba Pres. Osvo-
boditele náležela k církvi naší „českobratrské“. 
Po skončení schůze ob. zastupitelstva v 9 hod. 30 m. odebralo se ob. zastp. z obecního úřadu do čp. 41 
k majitelce M. Kadlecové, která propujčila po dobu pohřbu Pres. Osvoboditele mistnost k naslouchání 
radia. 
Paní Vlková, učitelka ručních prací, povolila poslechnutí radia, které jest majetkem jejim. 
 
SNÍMEK 57 
 
1937. 
 
Opět při naslouchání radia, když strašný průvod lidu, jaký Praha dosud neviděla, ubíral se s tělesnými 
pozůstatky p. Presidenta Osvoboditele Prahou do Lán, - neostalo snad jedno oko lidí, kteří zde nasloucha-
li, suché. 
Nebo věděli jsme všichní, koho to želime. 
Neb President Osvoboditel T. G. Masaryk byl nám všim ve všem. 
Budiž mu proto země lehkou. 
 
Úmrtí v 80 letech. 
Dne 15. řijna zemřela Šimánková Anna z Poldovky čp. 5 výměnkářka. Zemřela v Heřmanči u své provdané 
dcery. 
 
Úmrtí v 27 letech. 
Dne 24. září zemřela Marie Šimánková, manželka Jana Šimánka domkaře čp. 26. Zemřela ve Všeob. 
nemocnici v Počátkách. Dva podobné případy prodělal tento můž se svými manželkami. Byl podvakrát 
ženat. Manželka první i druhá zemřeli po narození děcka. 
 
Vojenství. 
Vojenskou slůžbu nastoupili počátkem řijna Jan Šeda (kovář) do Znojma. Bohumil Dušek (kotlář) do Olo-
mouce. 
 

SNÍMEK 58 
 
1937. 
 
Rozvod v manželství. 
Dne 25. řijna provedli manžele Křížovi č. 5 dobrovolný manželský rozvod u soudu v Dačicích. Obě strany 
souhlasili s rozvodem. 
Manželka Křížová ponechala si domek čp. 5 na dále sama pro sebe. 
Svému bývalému manželi Janu Křížovi, který jest krejčí, vyplácí z domku jako odstupné 9.000 Kč a jeden 
kousek hovězího dobytka. Manželé tito strávili spolu v manželství asi 12 roků. Dítek v manželství tom 
nebylo. 
 
28. řijen. 
Budovy veřejné prapory ozdobené. Slavnosť spojena se slůžbami Božími. Slavnost započata v půl desáté 
hod. v horním chrámě česko-bratrském. 
O významu tohoto dne 28. řijna promluvil zdejší farář L. Vrba. 
Dále pak mluvil jako v kázání o významu dne tohoto Dr. Šťastný z Prahy. 
 
Telefon. 
Dne 7-8. záři t. r. byli zakopány telefonní sloupy přes obec Velkou Lhotu. 
Rozmluva do telefonu byla uskutečněná 25. záři t. r. První, kdo mluvil do tohoto nově zbudovaného tele-
fonu, byl p. Špambaur, manžel paní Špambaurové t. č. řidicí učitelky působící ve Vel. Lhotě. 
 
SNÍMEK 59 
 
1937. 
 
Našli se v obci zájemci o telefon, kteři jako dobrovolně na telefon přispěli: 
Josef Voral, bytem v Praze… 1600 Kč 
Václav Procházka obchod v dobytku… 500 // 
Eduard Kubišta obchod. ve smíšeném zboží… 300 // 
Mistní „Reifaisenka“… 300 
Cirkev čsbr. evang. … 200 // 
Na darech sešlo se… 2.900 Kč 
Obec pak samotná věnovala… 830 // 
Věnovala tedy obec Vel. Lhota na telefon = 3.730 Kč. 
 
Opravy budov. 
Vilém Antoň kolář č. 19 ve Vel. Lhotě nechal pokrýti svého obytného domu půli krovu na východní straně 
asbestovou kritinou „Sienitem“. 
 
Ukončení zápisku v r. 1937. 
Ukončující zápisky v naznačeném roce. Bohů díka byl rok tento pro naší obec Velkou Lhotu a nejbližší 
okolí rokem velice dobrým. Co se týče úrody polní, jak jsem již dříve naznačil, byla tato dosti dobrá. Obilí 
dosti sypalo, slámy bylo snad o něco méně dle jiných let. Bramborů bylo nadmíru. Jediná neúroda byla na 
krmné řepě, kterou sežrala housenka řepná. Nebylo u nás týž rok nějaké katastrofy, jako jsou: kroupy, 
povodně, silné větry atd. 
Počasí až přes Vánoce docela pohodlné, jen s popraškem sněhu. Obec naše děkuje za takovíto rok. 
 
SNÍMEK 60 
 
Jubilejní rok 1938. 
 
Úmrtí v 46 letech. 
Dne 8. ledna zemřel Republikánský poslanec Ludvík Marek z Jihlavi. Zanechal zde vdovu a dvě nedospělé 
děti. 
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Sňatek v 36 létech věku - potřetí. 
Dne 16. ledna slavil svůj sňatek Jan Šimánek z Vel. Lhoty č. p. 26. Slavil třetí svůj sňatek. po třetí Jména 
manželek dvou zemřelích jsou: 
I. Růžena Kolářová, II. Marie Řavová, III. Zdeňka Koubová jest třetí manželka. 
 
Doprava pošty z Vel. Lhoty do Dačic a opáčně. Dodatek z roku 1937. 
Doprava pošty z Vel. Lhoty do Dačic a z Dačic do Vel. Lhoty dělá se od jakživa na pěško. (Na kole, na káře, 
na zádech atd.) Dne 16. prosince 1937 dovezl ponejprv tuto poštu autobus, který má svojí línku určenou 
z Dačic do Studené. 
Soukromí tento autobus nakládá ráno asi v 8 hod. poštu ve Lhotě, kterou dopraví poště do Dačic. 
Ve 12 hod. v poledne doveze poštu z Dačic pro Velkou Lhotu a okolí. (Řečice, Šach, Radlice, Heřmaneč, 
Maršov, Brandlín) 
 
Porodní asistentka. 
V měsíci lednu ubytovala se ve Vel. Lhotě v p. č. 42 u Josefa Nováka, domkaře a invalidu, porodní asis-
tentka, Marie Felixová. 
 
SNÍMEK 61 
 
1938. 
 
Polární záře. (Přírodní úkaz.) 
Dne 25. ledna kolem 8. hod. večerní byla viděna na severní straně krásná polární záře, rudé barvy. 
Záře tato byla prostoupena světlejšími pruhy. 
Dle rozmanitých časopisů byla tato záře rudé barvi viděna snad v celé Evropě. 
Néni dodnes u nás pamětníka, by něco podobného, tak velikého, bylo viděno. 
 
Nový poslanec. 
Za zemřelého poslance Ludvíka Marka byl jmenován Josef Musil rol. z Nové Vsi okr. Třebič. Poslanec tento 
jest Republikán. 
C. P. O. Civilní požární ochrana. 
Dne 1. února t. r. přesně v 8 hod. večer vykonala požární pohotovost ve Vel. Lhotě své cvíčení. 
V 8 hod. večer dal věžní zvon a hlásná trouba znamení, načež všechny osvětlené místnosti byla mžíkem 
zatemněna (zhasnuta). 
Zatemnění toto trvalo od 8 hod. do 9 ½ hod. 
Prozatimním velitelem této C. P. O. zvolen byl p. stasta Tichánek. 
 
Samospravný kurs. 
Dne 5. unora byl pořádán v Dačicích samospravný kurs pro p. starosty a obecní funkcionáře. Zahájení 
kursu proved okr. starosta Janásek. 
Obecní samospráva: R. Vicena. Sociální poj. řed. Němec. Dobytčí nákazy: Dr. Jos. Konrád. Obecní kroniky: 
inšp. Novotný. Poslední vůle: JUDr. Hladík. Technické pod. B. Horníček. C. P. O. zástupce okr. úřadu. 
Za obec Vel. Lhotu dostavili se: P. Tichánek, starosta a Josef Novák. 
 
SNÍMEK 62 
 
1938. 
 
Dodatečná volba C. P. O. 
Dne 9. února zvolen byl obecní radou za velitele protiletecké obrany, skráceně - C. P. O. - Josef Menšík 
domkař a R. legionář čp. 24. Dosavádní velitel Petr Tichánek t. č. starosta, musel funkci velitele upustiti 
s důvodu jako starosta obce a mladši ještě voják. 
 
Maškarní ples. 

Dne 13. února pořádal místní O. J. R. Z. ve Vel. Lhotě maškarní ples. Začátek byl v 6 hod. večer. Vstupné 
bylo určeno 4,89 pro masky 3 Kč. Na vstupném bylo vybráno kolem 1.200 Kč. Účinkovala hudba p. Průši 
ze Štěměch. Sraz masek byl v č. p. 7 u Janů (Jos. Lojka.) 
 
Požár. 
Dne 3. března as o třeti hod. ráno ohněm zničeno bylo obytné staveni (hlavní krov) a stodola v osadě Pol-
dovce č. 2 náležející Josefu Závodskému. Jmenovaný majitel sloužil t. č. na vojně u pěš. pl. 31. v Jihlavě. 
Hospodářství toto měli v opatrování jménovaného rodiče, Josef a Terezie Štěrbovi. 
Stodola Kolna zustala uchráněna. 
 
Úmrtí v 73 letech. 
Dne 13. dubna zemřel po dlouhé nemoci Václav Procházka, výměnkář z čis. 228. Jmenovaný býval řezní-
kem a dodával vepřový a hovězí dobytek do továrny u „Satrapů“. Jmenovaný byl též dlouholetým hostin-
ským ve V. Lhotě. 
 
SNÍMEK 63 
 
1938. 
 
Veřejná dražba ob. lůk, pastvin a rybníků. 
Dne 18. dubna t. r. konána veřejná dražba obecních lůk, pastvin a rybníků. 
 
Pojmenování trati: Vydražitel: Za cenu: Kč. h. 
Příhon Jan Molín 20 - 
Úhorek Jan Molín 20 - 
Lesíček dolní (pastva) Vil. Kouba 5 - 
Lesíček horní (pastva) Josef Jelínek 12 - 
Obícka I. (tál.) /???/ Lad. Lojka 51 - 
Obícka II. (tál.) /???/ Jan Molín 40 - 
„U kýpanek“ I. tálek /???/ Josef Novák 46 - 
//     //   II.     //  Josef Novák 30 - 
//     //   III.     // Lad. Buzek 15 - 
//     //   IV.     // Frant. Michálek 20 - 
//     //   V.     // Lad. Dušek 30 - 
Rybník pod Antoněm Josef Kořínek 25 - 
//     //      Šedovi Josef Dušek 4 - 
//     //      Procházkovi Václav Procházka 20 - 
      Celkem vydraženo bylo 338 Kč. 
 
Prodej lesiště. 
Dne 18. dubna t. r. sprostředkoval prodej lesiště své manželce majitelce lesiště pí. Fr. Doupníkové Jos. 
Doupník a prodal lesiště toto za cenu 4.000 Kč Vilému Antoňovi koláři č. 19 ve Vel. Lhotě. 
Bývalí tento les, název „jalovčí“, byl v roce 1928 od č. 19 odprodán a dnes opět jako již „lesiště“ přivtělen 
spět k čís. 19 ve Vel. Lhotě. 
 
SNÍMEK 64 
 
1938. 
 
Odvedenci. 
Za odvedeného a služby vojenské schopného uznán byl Adolf Jelínek z čp. 11 zaměstnáním tesař, t. č. 
v Praze se zdržující. 
Dále pak za odvedeného a služby vojenské schopného uznán byl Jar. Janeba zaměstnáním učitel t. č. 
v Lipové Řečici působícího. Jmenovaný bydlel u p. faráře Vrby, který t. č. působyl ve Vel. Lhotě. 
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Stavby a přestavby. 
Petr Tichánek, t. č. starosta obce, č. 36 zvýšil svůj hlavní krov a dal novou krytinu na něj od firmy „Slavík“ 
Hrochův Týnec. Cihly objednal z obecní cihelny ze sousední obce Radlic. 1.000 kusů cihel se platilo 250 
Kč. Přistavěl též na své zahradě jako novostavbu při silnici kůlnu s tím vyrozuměním, že kůlna ta má ně-
kdy sloužiti jako obytný domek (byt.) Stavbu a přestavbu tuto podnikal stavitel z Dačic J. Vacek. 
Další přestavbu vykonal Václav Procházka č. 28 obchodník v dobytku. Zvýšil as o 1,5 m své krovy nad 
maštalí a komorou, dal nový krov, pobil prkny a papírem a přikryl eternitem. Nechal zřiditi samočinná 
napajedla a rozvádí si ze dvora ze studny vodu vodovodem po celém svém domě. Stavbu tu podnikl stavi-
tel „Veselý“ z Dačic. 
 
SNÍMEK 65 
 
1938. 
 
Novostavba. 
Josef Závodský, Poldovka č. 9 postavil na své zahradě „za hůmny“ na témž místě co stála stodola stará, 
větší stodolu novou. Krytinu objednal z městské cihelny z Telče, „pralené hliněnky“ /???/ 1.000 kusů za 
600 Kč. Cihly objednal z ob. cihelny z Radlic. 1.000 kusů 350 Kč. Stavbu podnikl stavitel J. Vacek z Dačic. 
 
Přestavba. 
Josef Voral, velkoobchodník v Praze, který ma svoji vilku ve Vel. Lhotě č. 46, nechal přestavěti svůj taras u 
své zahrady v „braně“ jakož i nové cihlové piliře při vchodu. 
 
Další přestavbu vykonal Josef Jelínek, tesař č. 11. Jmenovaný shodil svůj starý krov nad maštalí a kůlnou 
a nahradil krovem novým, pokryl cimentovou krytinou (tašky), které si sám doma vyrobyl. Byl to jeho třetí 
nově zbudovaný krov. Stavbu tuto podnikal stavitel J. Vacek z Dačic. 
 
Požár. 
Dne 6. června vyhořel majitel domku č. 5 na Poldovce František Macků. Domek byl ještě celý dřevěný, tak 
že byl úplně srovnán se zemí. Zhořel tedy do základů. Majitel domku má amputovanou nohu a manželka 
jeho upoutána na lušku přes 6 roků. 
 
SNÍMEK 66 
 
1938. 
 
Sňatek. 
Dne 28. května t. r. konal svůj sňatek ve Vel. Lhotě Stanislav Chromý, pošt. zřízenec ze Starče u Třebiče, t. 
č. působícího v Jemnici. 
Za manželku bral sobě Novákovu Miladu z Vel. Lhoty z č. 10 (dceru nynějšího zapisovatele této kroniky.) 
Při jejich svadbě vybralo se jako milodarem 160 Kč na dobročinný účeli. (na sirotky v Mislibořicích atd.) 
Dále pak vybráno za tak zvaný „šraňk“ 170 Kč, které náleželi našim statečným ženám, které „šraňk“ ten 
budují. Sluši se zaznamenati do těchto zapisků, že ženy tito ani nevědi, jak veliké dilo učinily, když tento 
dar věnovali polovici na pomník padlích ze světové války z r. 1914-1918, který dodnes v obcí naší zbudo-
ván nebyl.  
Asi druhou polovici věnovali ženy naše na obecní knihovnu. Jest zde znáti, že naše ženy dobře myslí a 
budou později rádi si uvědomovati, jaký dobrý skutek pro svoji obec učinili. 
Zapisovatel kroniky doufá, že i dcery těchto našich statečných žen pujdou opět v šlepějich svých matek a 
nikdy nebudou se za ně styděti. 
Jest ještě zaznamenati, že shora jmenovaný St. Chromý byl nab. řimsko-kat. – kdež pak před svým sňat-
kem přestoupil k naší církvi „česko-bratrské ev.“. 
 
SNÍMEK 67 
 
1938. 
 

Úmrtí v 77 letech. 
Dne 6. června t. r. zemřel Josef Hes, výměnkář z č. 15. 
 
Volby obecní. 
Volba starosty a obecní rady ve Vel. Lhotě konala se 15. června. 
Přitomní byli tito členové ob. zastupitelstva: 
Petr Tichánek č. 36, Josef Novák č. 10, Jan Lojka č. 18, Frant. Kolářík č. 3, Josef Kořínek č. 2, Frant. 
Bodlák č. 21, Josef Menšík č. 24, Karel Hes č. 14, Vilém Hes č. 15, Kříž Jan č. 1, Josef Hes č. 7 (Poldov-
ka), Josef Jelínek č. 11. 
Odevzdáno bylo 12 hlasů. 
Obdrželi: 
Tichánek Petr 11 hlasů, Josef Novák 1 hlas. Za starostu zvolen Petr Tichánek. 
Volba náměstka: 
Odevzdáno bylo 12 hlasů. 
Obdrželi: 
Josef Novák 6 hlasů, Jos. Kořínek 2 hlasy, Hes Vilém 1 hlas, Lojka Jan 1 hlas, Bodlák Fr. 2 hlasy. 
Zvolen tedy Josef Novák náměstkem starosty. 
Volba ob. rady. 
Odevzdáno 24 hlasů. 
Obdrželi: 
Vilém Hes 6 hlasů, Frant. Kolářík 6 hlasů, František Bodlák 3 hlasy, Josef Jelínek 1 hlas, Josef Kořínek 5 
hlasů, Karel Hes 1 hlas, Jan Lojka 1 hlas. Jeden hlas byl neplatný. 
Tím tedy volba ukončena. 
 
SNÍMEK 68 
 
1938. 
 
Záznam o Rakousku. 
Dne 21. května připojila se rep. Rakouská k říši Německé. 
 
Škola. 
Na počátku roku 1938-9 odešla z Vel. Lhoty řidicí učitelka Špannbaurová a na místo jeji nastoupil řid. 
učitel Kratochvil Rud. 
 
Přestavba. 
V měsíci červenci t. r. byla u zdejší školy kůlna na topivo (jako dřiví, uhlí) zbořena a nahrazená novou zdě-
nou a tvrdou kryjí. 
 
Úroda polní. 
V roce tomto se polní úroda ukázala velice pěkná. Pšenice, žita, ovsy a ječmenů urodilo se nadprůměrně. 
Nečekané však počasí, dlouho trvající deště (asi 3 neděle) spůsobyli ohromných škod na obilí, tak že vět-
šina obilnin porostla. 
Stráta porostlin se odhadovala na 40-50%. Ovoce bylo v roce tomto velice po skrovnu, následkem dlouho-
trvajících jarních mrazíků a nepočasí. 
 
Okopaniny. 
Bramborů se též t. r. urodilo hojně. Z řepamy to bylo tohoto roku o něco slabší. Řepa (burina) se dosti 
obstojně urodila. 
 
SNÍMEK 69 
 
1938. 
 
Mobylisace v č. sl. rep. 
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Dne 23. na 24. září t. r. byla prohlášena u nás v česko-slovenské republice mobylisace. Touto mobylisací 
byli povolaní mužové do stáří 40 let, vyjma ti, kteří se měli dostaviti až na zvláštní povolaní. 
Bylo u nás takových několik, kteří tedy nenastoupili. 
Mobylisaci zavinila velmoc Německá. 
Českosl. rep. přepustila Německu částečná našeho území zvláště německých území, jako jsou „Sudety“ 
atd. tak že od nějaké války bylo upuštěno. 
Ti mužové, kteří tedy 24. září v den mobylisační narukovali, byli asi do 1 měsíce opět propuštění domu. 
 
Sňatek. 
Dne 16. října konal svůj sňatek ve Vel. Lhotě Josef Jelínek, domkař a tesař č. 11. Za manželku bral sobě 
Zmeškalovu Annu Stázíi z Řežančic u Nov. Rychnova (Čechy.) 
Při jejich svadbě bylo sebráno jako dárek 20 Kč na zbudování nových zvonů. (Dárek k církvi.) 
 
Úmrtí v 78 letech. 
Dne 27. řijna zemřel náš nám vnucený příslušník František Kovář, bývalý domkař z Brandlína. Zemřel 
v čísle 43 ve Lhotě. 
 
Slintavka a kulhavka. 
Roku svrchu naznačeného k podzimu navštívil též naší obec nezvaný host, dobytčí nákaza t. zv. slintavka 
a kulhavka. V naší obci na štěstí byla nemoc tato jen slabšího rozsahu. Nemoc ta t. r. byla známa snad 
v celé Č. S. R. tak že též mnoho dobytka padlo. 
 
SNÍMEK 70 
 
1938. 
 
Volba finanční komise. 
Dne 29. řijna t. r. byla v mistnosti obecního úřadu v č. 36 provedena nově volba místní finanční komise. 
Zvolení obecním zastupitelstvem byli: 
Hes Karel čp. 14 
Bodlák Frant. č. 21 
Menšík Josef č. 24. 
Navržení byli: 
Plachý Karel č. 9 
Lojak Karel č. 20 
Šimánek Jan č. 26 
Náhradníci: 
Šeda Karel č. 22 
Ambrož Frant. č. 12 
 
Resignace. 
V měsíci záři t. r. vzdal se svého Presidentského úřadu Dr. Ed. Beneš. 
 
Volba nového Presidenta. 
Dne 30. listopadu t. r. zvolen byl v druhé republice Čsk. třeti President Dr. Em. Hácha. 
Narodil se 12. Července 1872 v Trhových Svinech. 
 
SNÍMEK 71 
 
1938. 
 
Další hlavní členové nové vlády jsou: ministerský předseda: Posl. Beran, místopředseda: Generál Syrový. 
 
Volba. 
Volba členů národní jednoty ve Vel. Lhotě, zvolení: 
Předsedou:   Petr Tichánek t. č. starosta čp. 36. 

Mistopředseda:  Frant. Bodlák malorolník čp. 21. 
Jednatel:  Josef Lojka rolník čp. 18. 
Pokladník:  Karel Hes rolník čp. 14. 
Zapisovatel:  Vilém Hes rolník čp. 15. 
Organisator:  Jan Šimánek domkař čp. 26. 
 
Stráty při hospodářství. 
V měsíci prosinci t. r. padl mladý kůň Vilému Hesovi, rol. čp. 15. 
Koncem prosince t. r. též padl starší kůň Ed. Kubištovi, obchodníku ve smiš. zboží čp. 35. 
 
Seznam dítek nar. v r. 1937 a 8. 
Hes Milan nar. 3. záři 1937 č. d. 15 
Bártova Drahoslava 16. března 1937 
František Ambrož 5. února 1937 č. 13 
Karel Kolářík nar. 19. března 1938 č. 3 
Jiřík Kolářík nar. 24. září 1937 č. 49 
Marta Šimánková // 23. září 1937 čp. 26 
Jiřina Vávrová // 23. března 1938 čp. 42 
Miluška Lojková // 14. února 1937 čp. 50 
Boženka Lojková // 16. října 1938 čp. 20 
(Poldovka) Marta Hynková // ? 1938 čp. 4 
 
SNÍMEK 72 
 
1938. 
 
Charakteristika tohoto roku. 
Rok tento byl plný politické nejistoty, zbrojení a hlavně nebezpečný na válčení. 
V roce svrchu naznačenem postoupila naše Čsk. rep. německá uzemí jako (Sudety) k velko-říši Německé, 
Polské a Maďarské. 
Většinou průmyslové kraje, ovocnářské a zelinářské (Znojemsko) připadli k Německu. 
Ku konci pak t. r. připojují: 
Rok starý jest za námi, rok Nový jest před námi. Bůh však s námi. 
Jak již naznačeno na str. 67 /SNÍMEK 69/ velké nejistoty politické byl plný tento rok – avšak nejhorší byl 
den 23 na 24. záři, kdež v noci byla vyhlášena mobylisace. 
Můžové do 40 let stáří zavoláni do zbraně. Odešli můžové, odešlo schopné koňstvo. Můžové, kteří nebyli 
vojáky, odešla na zákopy rezervní. Můžové ze Lhoty kopali zákopy směrem od Volfířova ke Kost. Vidří. 
 
SNÍMEK 73 
 
Rok 1939. 
 
Sňatek. 
Dne 28. ledna slavil svůj sňatek František Plachý, povoláním řezník z čp. 9 t. č. působící v Krahulčí u Tel-
če. Za manželku bral sobě Marii Sedláčkovou z Mrákotína. 
 
Ples. 
Dne 29. ledna t. r. konal se ve Vel. Lhotě v hostinci p. Karla Lojky v čp. 20 maškarní ples. Návštěva byla 
dosti hojná. Byl to druhý ples maškarní v nově zbudovaném sále tanečním ve dvou letech. 
 
Úmrtí. 
Dne 1. února v noci dokonal běh svého života na katastru obce Velké Lhoty (podevsí na silnici u začátku 
Janových padělků) Frant. Josef Dolský, host z Mysletic.  
Jmenovaný se ubíral cestou ze Lhoty k Řečici a na naznačeném místě byl přejet dosud neznámým autem. 
Byla mu zbořena žebra, pohmožděné ucho a za uchem tržná rána. Byv pytván ve Lhotě a naznáno od 
lékaře, že po nárazu auta na něj přišla smrt v pěti minutách. 
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SNÍMEK 74 
 
1939. 
 
Změna v poštovních zřizencích. 
Dne 18. července 1938 byl pensiován listonoš Jos. Kudrna z Brandlína, který konal službu listonoše ve 
Velké Lhotě. 
Na jeho místo nastoupil Frant. Michna. 
Dne 17. února byl pensiován domácí listonoš František Bodlák z č. 21 z Vel. Lhoty. 
Na jeho místo nastoupil J. Bém. 
Přistěhovalci. 
Dne 29. ledna přistěhovala se do Velké Lhoty do chudobince čp. 6 rodina Novákova, která měla domov-
ské právo ve Vel. Lhotě do r. 1930. 
Od roku 1930 nabyla rodina tato práva domovského v Miroslavi, odkud se k nám po zabrání Německem 
přistěhovala. 
Jelikož rodina ta optovala, pozbyla domovského práva v Miroslavi a nabyla práva domovského opět ve 
Velké Lhotě. 
 
Sňatek. 
Dne 18. února t. r. slavil svůj sňatek Josef Lojka čp. 7 z Vel. Lhoty. 
Za manželku bral sobě Marii Kořínkovou, dceru Josefa Kořínka rolníka čp. 2 z Vel. Lhoty.  
Při jejich svadbě zahrála kapela ze Staré Říše. Po stolování bylo sebráno od svatebčanů jako dobrovolný 
dárek 113,80 Kč. Svadebčané odporučili sbírku tu na církevní potřebi. (Jako na zvon, varhany atd.) 
 
SNÍMEK 75 
 
1939. 
 
Těžký úraz. 
Dne 24. února t. r. byl propuštěn z nemocnice z Počátek místní kolář Vilém Antoň čp. 19 pacient na nohu. 
Byla mu amputována noha. Pobyv si v nemocnici kolem dvou měsíců. 
 
Přednášky. 
Dne 10. února t. r. vykonali ve Vel. Lhotě přednášku členové Národní Jednoty p. Hlavenka a p. Chargula 
/???/, oba dvá z Dačic. 
Schůze byla hojně zastoupena. 
Založena pak byla organisace Národní jednoty mladých. 
Dále pak vykonal ve Vel. Lhotě přednášku dne 19. února p. Lulák /???/ pro členové Národní jednoty prá-
ce. Jmenovaný byl z Jihlavi. 
Schůze byla hojně zastoupena. 
Založena pak opět organisace Národní jednoty práce. 
 
Operace. 
Dne 24. února podroben byl operací v nemocnici v Počátkách na „slepé střevo“ František Kolářík, rolník 
čp. 3 z Vel. Lhoty. 
 
SNÍMEK 76 
 
1939. 
 
Odvedenci. 
Odvedenci z r. 1938 nenarukovali t. r. na 1. řijna, jak tomu vždy bývalo. Válečné nepokoje jak známo které 
podzim minulého roku přenesl, oddálil t. r. narukování branců. 
Tito branci rukují až 1. března 1939. Z Vel. Lhoty to jsou: 
Adolf Jelínek, tesař bytem u Jos. Jelínka č. 11, Jaroslav Janeba, učitel bytem u p. faráře Vrby č. 37. Učitel 
ten učil posledně v Lip. Řečici. 

Demobylisace. 
Svrchu jmenování odvedenci Adolf Jelínek a Janeba Jaroslav byli as po 3 nedělích z vojny propuštěni. 
Nebyli puštění jen tito zde naznačení, bylo pouštěno všechno Česko-slovenské vojsko. 
 
Počasí začátkem r. 1939. 
Měsíc leden, únor byli dosti ucházející s trochem sněhu jen. Měsíc březen začal z velkými sněhovými váni-
cemi spojené z větry, tak že v dolinách a za mezemy všechno sníh vyrovnal. (1-2 m) 
Škaredé toto počasí trvalo po celý březen. 
Měsíc duben přišel s pěkným počasím, tak že již od 7. začalo se u Lhoty dělati v poli. 
SNÍMEK 77 
 
1939. 
 
Sbírka. 
V měsíci lednu byla konána sbírka ve prospěch uprchlíků ze Sudet, Polska t. zv. (koleda.) 
Zbýrati se mělo potraviny, šatstvo, obilí. 
Pro Vel. Lhotu bylo určeno v obilí z 1 míry pole 1 kilogram obilí. 
Sbírka vynesla z Vel. Lhoty s Poldovkou čítáno obili dle maksimálních cen přes 1.300 Kč. 
 
Vyhláška. 
Tato obecní pamětní kníha byla obecenstvu vyložená k veřejnému nahlednutí po osm dnů na obecním 
úřadě t. č. za p. starosty Petra Tichánka v čp. 36. 
Vyložena byla v hodinách večerních od 27. února včetně do 6. března 1939. 
 
Operace. 
Dne 14. března t. r. podrobyl se operaci (na průh) /???/ Josef Dušek, trafikant a invalida z Vel. Lhoty č. 
50. (nemocnice Počátky.) 
 
Odvody. 
Dne 15. t. r. dostavili se k odvodu do Dačic Šeda, Kouba a Hynek. 
Odvod se nekonal z těch důvodů, jelikož týž den zabíralo Německo Československo pod svoji ochranu. 
 
SNÍMEK 78 
 
1939. 
 
Zabrání Československa. 
Veliká údálost stala se dne 15. března t. r. když bylo zabráno celé Československo pod Protektorát Vel-
koříše Německé. 
 
Operace. 
Dne 19. března podroben byl operaci Josef Čudlý, domkař a zedník č. 25. Operován byl na (slepé střevo) 
v Počátkách. 
 
Úmrtí v 85 letech. 
Dne 3. dubna t. r. zemřela naše příslušnice Viktorie Hesová. 
Jmenovaná zemřela v mistním chudobinci v čp. 6. Jmenovaná byla vyznání římsko katolického, tak že 
měla býti pochovaná ve Volfířově. 
S přičiněním se p. starosty Petra Tichánka by nevzešli obci za dovozné všelijaké vydání, povolil p. okr. 
hejtman pozbyti tuto ve Lhotě. 
Tuto zemřelou pochoval ve Lhotě místní farář Jar. Vrba, za funkce nežádal ničeho. 
 
Ples. 
V pondělí Velikonoční dne 10. dubna t. r. pořádala místní omladina ples v hostinci Karla Lojky čp. 20. 
Návštěva od omladiny přespolní byla velice hojná. 
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Ačkoliv staršovstvo církve naší česko-bratrské zakročovalo na to, aby ples konán nebyl, ohledně svátků a 
zabrání Republiky, - ples se konal přec. 
 
SNÍMEK 79 
 
1939. 
 
Úmrtí. 
Dne 14. května zemřela naše příslušnice Marie Doupníková. 
Dne 24. května zemřel náš příslušník Vilém Antoň č. 19 zaměstnáním kolář. 
 
Přestavba. 
V měsíci červenci byla u místní školy kolna dřevěná na palivové dříví a uhlí zbořená a postavená nová 
s kamene a cihel. Kritina cementová tašky. 
Dále pak byla pořízená podlaha nová do všech obytných místností mímo učírnu. 
Podlaha stará vyhovovala jen dva roky následkem neznámých důvodů ujmutí se v obytných místnostech 
houby, kdež do toho času nikdy zde houba nepanovala. 
 
V měsíci srpnu přestavěla čsbr. církev u horní fary kůlnu na dříví a uhlí, jelikož kůlna nevyhovovala a stra-
šila zesutím se. 
Zároveň se zrušila dvířka (vchod) ze zadu k č. 20 kdež se od stavby fary hned nalézala. 
 
V měsíci září postavil si na svém dvoře nový krov František Antoň domkař č. 42. 
Krov ten bude upotřeben jako kůlna a nebo jako stodola. 
 
SNÍMEK 80 
 
1939. 
 
Dodatečné zápisy z r. 1938. 
Veliké přeměny událi se od 21. května 1938, jak nám nastiňuje již stránka č. 70 /SNÍMEK 72/. Několik 
záložníků z obce bylo povoláno na mímořádné cvíčení. 
Jména jejich byla: 
Čudlý Josef čp. 25, Josef Lojka čp. 7, Karel Plachý č. 9, Vilém Hes čp. 15, Slavomír Ladislav Lojka čp. 29. 
Za osadu Poldovku byli: 
Josef Závodský čp. 9, Josef Šeda čp. 8 a Jos. Elšík čp. 12. 
Nastal pak tragický měsíc září a ještě tragičtější řijen. Dne 24. Záři mobilizace do 40 let věku. 
Čásť evidenčních koni odevzdaná. 
Odvod motorových vozidel, koní a jiných. 
V naší obci ubytován po domech a chalupách větší počet vojska. (Vojsko to Slovácké.) Ubytováno po 3 
dny. 
Vydán byl zákaz všech shromáždění, nařízené zatemnění bytů, zastaven provoz autobusů, přechodný 
nedostatek baterek, uzenin a sádla. 
Nastal nedostatek pracovních síl, potahů v zemědělství. 
Provoz autobusů byl obnoven dne 16. řijna a 5. listopadu zaveden omezený mírový /???/ jizdní řád. 
Po jednom měsici byly povozy, odvedené koně a motorová vozidla vrácená majitelum. 
Příbuzným povolaných vojinů vyplacen okr. úřadem vyživovací příspěvek 3,15 na hlavu a den prostřednic-
tvím obecního úřadu. 
 
SNÍMEK 81 
 
1939. 
 
Přistěhovalci. Naši příslušníci. 
V naznačeném roce v létě přistěhovali se k nám jako do své obce příslušnici naši, - Josef Kadlec (inšpek-
tor) ze svoji rodinou. Byt dostali u své sestry (tety) Marie Kadlecové č. 41. 

Dále pak se nastěhoval k nám Leopold Šeda z rodinou povoláním nádeník. Byt dostal v obecním chudo-
bynci č. 6. 
Dále pak se k nám do obce týž rok přistěhovala Marie Šedová, rozvedená z Josefem Šedou z č. 1. Jmeno-
vaná dostala byt u Antonie Čudlý č. 34. 
 
Odběr potravin všech druhů na lístky. (Válečná doba.) 
V měsíci září svrchu naznačeného roku počalo se odebírati z obchodů na lístky. Listky byli na potraviny 
všech druhů; jako na cukr, mouku, mýdlo, všechny druhy omastků, maso, vejce, o něco pak později (pro-
sinec) mléko a listky na šatstvo a obuv. Každý kupující musel udati jméno obchodníka, od kterého mínil 
zboží odebírati. 
V obci naší samé byl takovým obchodníkem Ed. Kubišta čp. 35, ku kterému se zdejší občané vesměs 
s nákupem přihlásili a jméno jeho do listků vypsali. Na odběrní lístek pak byla vepsaná jména rodin. Jinak 
byl listek ten neplatný. 
 
SNÍMEK 82 
 
1939. 
 
Z listky na maso se občané přihlásili u řezníků v Dačicích a ve Studené, jelikož výsek a prodej masa ve 
Lhotě nebyl. 
Drůbež, husy, dále pak svítivo, petrolej a sůl byli až dosud co toto píší 1/11 ve volném prodeji. 
Dále pak byli listky na pohonné síli pro motory na benzín, naftu atd. 
Nebylo zde toho času ještě elekriky, tak že elekrické motory zde ještě neeksistovali. 
Benzin byl vydán na listky obyčejně pro ty, kteří měli motory na benzín nebo naftu a jenom pro mlácení 
obilí. 
V malém však proceňtě byla též dána na listek dávka pro pohon i těm, kteří snad žádný stroj na mlácení 
neměli a museli si na mlácení zjednati (najmouti) benzinoví motor. 
Co však toto píši, koncem t. r. byla zde již projektová elekrika, tak jakž na následujících stranách kníhy 
této uhlídáte. Popis celého zařízení. 
Dále pak počalo se semílati obilí ve mlýnech na listky. Na jednoho obývatele smělo se semlíti 21 kg žita, 
počítano v to i pšenici. 
Byli vydání od obecního úřadu tamější obce povolení obilí zemlíti. 
Zde se přiznalo kolik q ten či onen do kterého mlýna veze ku zemletí, by se na úřadě tom mohlo vypočitati 
na jak dlouho ta či ona rodina (domácnost) musí s tímto melivem /???/ (mouky) vydržeti. Přebytečné 
muselo se prodati t. zv. „Družstvu“! 
 
SNÍMEK 83 
 
1939. 
 
Odvod koní. 
Dne 23. řijna t. r. konán byl odvod na koně prováděný v Dačicích. Majitele koní do stáří tři roků museli 
k odvodu všechny koně předvésti. 
Ti koně, které se té odvodní komisi z nějakých příčin zamlouvali, byli ihned odebrany. 
Z naši obce to byli dva koně, kobyla a valach. Majitel kobyli: Jan Lojka čp. 18 (Dostal za ní 10.000 k). Maji-
tel valacha: Josef Lojka čp. 7 (Dostal za něj 9.000 k). 
Jména dalších majitelů koní, které byli též evidenčními uznání, avšak na neurčito majitelum ponechání: 
Josef Kořínek čp. 2  Dvě kobyli mrazové. 
Josef Lojka čp. 7  Valach červený. 
Josef Plachý čp. 9 Kobyla červená. 
Josef Novák čp. 10 Valach červený z lisinou. 
Vilém Hes čp. 15 Kobyla černá. 
Jan Lojka čp. 18  Kobyla červená. 
Ostatní majitele koní, Frant. Kolářík čp. 3, Václav Procházka čp. 28, A. Antoňová čp. 19, Karel Hes čp. 14 
a Frant. Macků z Poldovky čp. 5 měli koně staré vymustrované a nebo hříbata do tří let stáří, které nepod-
léhali prohlídce. 
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Koně při této odvodní prohlídce byli uznání jako evidenční i z dosti viditelnými chybami. 
 
SNÍMEK 84 
 
1939. 
 
Soupis dítek narozených v zhora naznač. roce. 
 
  den měsíc vyz. 
čp Blahoslav Bartů nar. 18. 4. českobr. 
čp. 28 Josef Procházka // 7. 8. římsko-kat. 
Osada Poldovka Josef Závodský čp. 9 

// 
6. 8. českobr. 

čp. 40 Jaroslav Antoň // 4. 7. českobr. 
čp. 7 Věruška Lojková // 6. 7. českobr. 
čp. 11 Marie Jelínková // 11. 7. českobr. 
 
Charakteristika svrchu nazn. roku. 
Rok tento plný nejistoty, válčení, kdež Velko-říše německá v 18 dnech vyhrála Polsko. 
Dále pak Velko-říše německá podníká vzduchové útoky na Anglii a Francii. 
 
Polní úroda. 
V tomto roce byla úroda polní slabší let uplynulích. 
Pšenice a žita byla částečně pohynulá jarními dešti a dlouhotrvajicími jarními studenými dny. 
Bylo též u nás částečné krupobití, tak že byla nejvíce postížená krupobitím osada Poldovka (Hradisko) 
rozbyto od krup 80-100%. 
Bramborů se urodilo obstojně. 
Řepy bylo tento rok dosti. Ovšem v suchých polích. Ve vlhčích polích řepa vymokla. 
 
SNÍMEK 85 
 
1939. 
 
Operace. 
Dne 3. prosince t. r. podrobila se operaci Františka Voralová výměnkářka čp. 14. Operace provedená byla 
v Počátkách. 
Dále pak podroben operaci též v nemocnici v Počátkách Josef Čudlý, zedník a domkař též z Vel. Lhoty čp. 
25. 
 
Obou jazyčná řeč: německá a česká. 
Po předání Sudet od bývalé rep. Česko-slovenské nastala obou jazyčná řeč nuceně úřady tisknutá a naři-
zená, tedy v pismech (jako jsou vyhlášky a rozmanité úřední spisy, předně německá a pak česká. Toto 
stalo se a v platnost uvedeno bylo dnem předání česko-slovenska 15. března. 
 
Odběr a nákup textilií. 
Strana 79-80 /SNÍMKY 81-82/ líčí nám odběr všech poživatin na lístky úřadem okresném obcím vydáva-
ných. 
Na zboží textilní (boty, tedy obuv atd.) vydává povolení (listky) starosta obce jen osobám nejpotřebnějším, 
toho kterého zboží. 
Bez listku na naznačené textilní věci starostou obce vystaveným textilii nikde nedostal koupiti. 
 
SNÍMEK 86 
 
1939. 
Počasí ku konci roku. 
Celý podzim byl deštiví, tak že podzimní sklizeň bramborů a řepy z těžkosti se dopravovali z polí domu. 

Měsíc prosinec, leden a únor přinesli strašné mrazy 15-25 stupňů celzia, jakých nebylo od r. 1928-1929. 
Brambory a řepy ve sklepých z větší části zmrzli a shníli. 
Dále pak přinesl rok tento strašného sněhu, tak že jej bylo v některých místech od větru sprášeného ve 
výši až 4-5 m. 
 
Tichánek Petr /razítko/ 
 
SNÍMEK 87 
 
1939-1945. 
 
Díl druhý. 
 
Byl to veliký den, když lidstvo léta Páně 1945. slovy: devatenáct set čtyřicet pět obrátilo novou stránku 
svých letopisů a poznamenalo na ní den devátého května 1945 jako dne prohlášení světového míru po 
druhé světové válce. 
Když psál se rok 1939 15. března když bylo zabráno celé Česko-slovensko pod t. zv. Protektorát Velko-řiše 
Německé, byla též zabráný obecní kroniky a uloženy v archivu v Brně. 
Nebylo proto možné pokračovat v zápisech této obecní kroniky a psát, lecos bylo též nebezpečné. 
Proto vrátíme se ještě se zápisky, které jsem jakž takž nachytal do předu o tom, co všechno si nacizmus 
od nás přál a jaké zlo na nás prováděl. 
Neb kníha paměti byla po 6ti letech obci vrácena. 
Velmi těžko shání se udaje po 6-7 válečných letech německé tyranie, proto zde uvedu aspoň některé, 
které nosím v hlavě a některé, které mi pomocník můj Josef Molín obuvník a listonoš pomohl sehnati. 
 
Volby. 
Dne 6. května 1945 v neděli odp. v hostinci Karla Lojky č. 20 byl zvolen t. zv. revoluční národní výbor číta-
jící 5 členů. 
Předseda: Josef Molín obuvník 
Členové Jindř. Koběrský, t. č. poštmistr ve Vel. Lhotě, 
 
SNÍMEK 88 
 
Josef Lojka, rolník č. 7, Dušek Bohumil, dělník, Lojka Ladislav, elektrikář. 
Tento revoluční výbor setrval do voleb do ústavodárného shromáždění do dne 26. května 1945, kde byl 
rozšiřen na 12 členů. 
Volilo se týž den 26. května tajnými hlasovacími listky. 
Předsedou zvolen Josef Molín, obuvník. 
Členové:  Ladislav Buzek  kolář 
  Blahoslav Bartů  zedník 
  Jan Šimánek  domkař 
  Josef Lojka  rolník 
  Fr. Kolářík  rolník 
  Fr. Stránský  rolník 
  Otto Antoň  domkař 
  Fr. Kořínek  rolnik 
  Lad. Lojka  elektrikář 
Za Poldovku: Josef Závodský  domkař 
  Josef Šeda  domkař. 
 
Josef Molín se zřekl předsednictví ve prospěch Josefa Lojky č. 7. Jelikož Lojka musel nastoupiti vojenskou 
službu, zastával předsedu Ladislav Buzek. 
Založení pol. stran nastalo paritní zastoupení ve Vel. Lhotě, takže v paritním zastoupení byli tyto strany: 
Strana komunistická a strana nár. socialistická. 
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SNÍMEK 89 
 
Jmenovaní byli tito členi: 
Za stranu komunistickou jako předseda M. N. V. Ladislav Buzek. 
Členové: Antoň Otto 
  Josef Šeda 
  Josef Závodský 
  Bl. Bartů 
  Ant. Vávrů 
  Karel Kolářík 
Za stranu národně sociální: 
  Vilém Hes 
  Petr Tichánek 
  Fr. Plachý 
  Josef Menšík 
  Fr. Kolářík 
Strana komunistická získala 7 mandátů, strana nár. sociální získala 5 mandátů. 
Zakladatelem strany Komunistické byl zde Josef Molín a Jindřich Koběrský. 
 
Volby 26./5. 1946 do ústavodárného nár. shromáždění. 
Obdrželi hlasů: 
Komunisté 79 hlasů. 
Nár. socialisté 61 // 
Socialní demograté 9 // 
Strana lidová 4 hlasy. 
Hlavní předsedové stran jsou: 
Komunisté: předseda Gotvald. 
Nár. socialisté: // Dr. Petr Zenkl. 
Socialní demograti: // Zdeněk Firlingr. 
Strana lidová: // Dr. Šrámek. 
 
SNÍMEK 90 
 
Ještě něco o tom nacizmu. 
S nacistickými vrahy dne 15. března 1939 přišel do tz. Protektorátu Čechy a Morava nacistický řád. 
Zavedeno bylo řízené hospodářství. 
Jak jsem již dříve v kníze této podotkl, vydávalo se zboží na listky, body nebo poukazy, které vydával pro-
střednictvím obecních úřadů okresní úřad. 
Byli předepsané obcím kontigenty na vepřový a hovězí dobytek, na chlebové a krmné obilí, na semena 
olejnatá, luštěniny, na seno, slámu, vejce, mléko, brambory, zeleninu i na dřevo. 
Z domácíh porážek musel každý odvésti určenou dávku sádla do určené sběrny. 
Největší metla byla pro majitele dojných krav. Bylo to mlékárna, která stíhala zemědělce pro malé tůčnosti 
mléka a pro malé dojivosti. 
Objevovali se časově mléčné kontroli z mlekáren buď ještě v noci, k ránu nebo pozdě večer. 
Kontroli tyto nejen že slídili a dojili ve stájích, ale slidili ve sklepých, ve špížích a v každém koutě a běda 
tomu hospodáři, u kterého našli několik dek másla, trošek mléka neb smetany. 
Byl sepsán hned protokol a bylo s toho pak velká pokůta až do tisíců Kčs, ba také i zbavení jeho celého 
majetku. 
Mimo této mléčné kontroli byla vysílaná také kontrola hospodářská, a přez tuto kontrolu chodila t. zv. 
kontrola létací, která se skládala z části německé, z částky české kriminálky, kteří někdy přeházeli ve 
stavení všechno. 
 
SNÍMEK 91 
 
Tyto kontroly byli postrachem všech občanů. Dík však všem českým lidem, kteří byli a okrese zaměstnání 
jako úředníci a zavčas vždy uvědomili starostu obce, že ta neb ona kontrola do obce přijde. 

Mnozí z nás máme dosud tito dobré lidi v merku. 
Přez to přeze všechno byla obec naše Vel. Lhota dosti všelijakých udajů chráněná, jelikož v obci samé 
nebylo udavačů. 
Samo sebou se rozumí, že se tak zvané (na černo) za války ve mlýnech se mlelo, jakož i na černo zabijelo, 
jelikož z určených dávek němcemi nemohl býti žádný pracující člověk živ. 
Nastal Velké Lhotě slavný den 11. prosinec 1942, „zapnutí elektriky v obci“. 
Za tou příčinou vzrostl počet radiových přijímačů, ze kterých němci nařídili vyjmouti krátké vlny, aby ne-
mohl český lid poslouchati zahraniční rozhlas, na který byl určen až i trest smrti. 
Ani takto rafinované opatření nezlomylo mysl českého člověka. 
Scházývali se sousedé u jistých občanů, kde se pravidelně poslouchával cizí rozhlas. 
Posilovalo toto cizí hlášení českého člověka, který nikdy i v těch největších uspěších německé armády 
nevěřil v konečné vítězství těchto šilených nacistických ďáblu, kteří dovedli tak brutálně zacházet 
z vězněním, mučením na všech mistech, obzvláště v koncentračních táborech. 
Němci mučili na všechny způsoby: 
Střileli, ubíjeli klackama, ušlapávali, věšeli, stínali atd. což néni vůbec k vypsání. 
 
SNÍMEK 92 
 
A jak jsem již podotkl, posiloval a těšil nás třeba rozhlas z Anglie. 
Řeč našeho Presidenta Ed. Beneše, když k nám mluvil a těšil a po několikáté řekl: 
Ještě mnoho zakusíte, mnoho ještě zažijete atd. mějte však strpení, čas se kvapem blíží, že opět přijdu 
mezi vás. 
Slova jeho se splnila, a On přišel po 6ti letech opět mezi nás. 
Ještš se vrátime k těm Nacistum, těm vetřelcum, což stoji za poznámy, - né pro nás, my jsme to vše prožíli, 
ale pro ty po nás, naše vnuky a pravnuky to cenu má. 
Nacisté vydali třeba zákon proti týrání zvířat. Tak na př. Husa zasazená ku krmení musela býti podle před-
pisu ubytovaná i krmená. 
Nesměla být nacpávaná šiškami, to prý je týráni. 
Oni však němci sami člověka nevinného utlouci klackem k smrti, rošlapati mu žebra, nebo za živa jej do 
rozžhavené pece hodit, neb otravovati jej v plynových komorách, chladnokrevně vraždit ženy i nemluvňa-
ta, - na to nacisté zákonů neměli. 
Strany politické, kulturní, tělocvičné spolky, byli rozpuštěný a jako náhrada byla nám dána jedna strana 
„Národní souručenství“. 
Na úřadech byla zavedená nenáviděná řeč německá, ve školách se vyučoval němčině. 
Po atentátu na Haidrícha (říšského protektora), který byl hrdlořez českého národa, dali se nacisté do šile-
ného běsnění, vraždili po stovkách a tisicích české může i ženy a děti a čeští lidé museli tomuto chladno-
krevnému vraždění přihlížet. 
 
SNÍMEK 93 
 
Byli jsme a budeme na tito naše hrdiny hrdí. Oni věděli, že musí z té jejich krve vyjiti jednou svoboda pro 
český národ. 
Nová to demogratická Česko-slovenská Republika. 
Naše příští generace pozná snad jen s tohoto, že němec je, byl a bude uhlavním nepřítelem českého lidu, 
který tolik tisíců nevyných lidí ubyl bestiálním spůsobem. 
Po velkých německých strátách ve válce na frontách přišla nouze o pracovní síly v Německu. 
Následkem toho přišla nouze o dělnictvo a tu byli čeští dělníci deportování do Říše německé na rozmanité 
práce. 
Tisíce českých dělníků bylo posíláno násilím pracovních úřadů, který vydátně podporoval němec, na hla-
dovou robotu do německa a mnozí z ních tam našli i smrt. 
Nadešel však den veliký pátý květen 1945, kdy němci se pokusili uhájiti si aspoň hlavní město Republiky 
„Prahu“. 
Rozhořčeně bojovali proti barikádám, avšak marně. Praha týž den volala úpěnlivě o pomoc a naše osvo-
boditelka „Rudá armáda“ tu byla, která společně s armádou naší němci úplně zdolali. 
V obci naši samé byla viděna Rudá armáda 10. května 1945. (t. léta svátek Božího vstoupení z rána.) 
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O této poslední světové válce 6-7leté mohla by bec popsáti celou tuto kníhu paměti a ještě by se nedo-
psala. 
Dne 7-9. května 1945 ujižděla zběsilé německá armáda před Rudou armádou, němci zanechávali cestou 
spoustu hořicích vozů aut i střeliva a zběsilé utikali. 
Po horách, v lesích ubytovali se stádečka vojsk a tak zvaný „esmani", kteří na svém útěku ještě zabíjeli 
čeští lide. 
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Kupř. Byl jimi zabyt na kopci hradisku 14/5. 1945 Josef Hynek z Poldovky č. 4 domkář otec 3 nezletilých 
dětí. 
Dále byl zaby dlouho zabáňovaný kdesi v německu štábní kapitán Zdeněk Tvrz, syn Josefa Tvrze, který se 
narodil ve Vel. Lhotě v č. 20. 
Dále pak byl zabyt v sousední obci Heřmanči odhozenou nějakou bombou (jeho vinou stalo se to) Franti-
šek Štěrba kolář z Bazavcí /???/. 
A tak by se mohlo psáti do nekonečna. 
Ještě několik otázek těm, kteří přijou po nás, naši vnuci a pravnuci. Může se státi, že ti dlouho ještě co 
přijou po nás, budou se tázati na to neb ono a nebudou míti jasné odpovědi. Nebude od koho třeba. 
Proto několik otázek, jako by se ptali ti, co po nás přijdou, a my jim na ně odpovídáme. 
Tak ku př.: 
1. Jak přijali lhotečtí občané všeobecnou mobylisaci v r. 1938. Zdali s nadšením nebo lhostejně?  
My jim odpovídáme: S nadšením. 
II. Jak na nás působylo zabrání „Sudet“? 
My odpovídáme: Velice bolestně. 
III. Jak jsme se chovali a co jsme řikali, když 15. března 1939 obsadili Němci celou republiku? 
My odpovídáme: Většině nás vytryskla z oka slza. 
IV. Jak se chovali k vám četníci? 
My odpovídáme: Lid si na ně nestěžoval, byli spolehliví. 
V. Byla ve Lhotě zavřená škola? 
My odpovídáme: Nebyla - jenom se učilo dosti němčině. 
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VI. Byli snad ve Lhotě nějací němečtí vystěhovalci? 
My odpovídáme: Ano, bylo jich ve Lhotě asi 5 kočovných vozů a zdrželi se zde po 3 neděle. (Asi do 5. květ-
na 1945.) 
 
VII. Jak to vypadalo, když němci utikali? (7, 8, 9. května 1945.) 
My odpovídáme: O překot ujížděli vesměs na autech, vozech směrem k západu zanechávajíce cestou 
zničené auta, vozi i rozmanité třaskaviny. 
 
VIII. Kdy přišli Rusové do Lhoty? 
Odpověď? Jak již v předu naznačeno, přišla a projela obec Velkou Lhotu dne 10. května 1945 na den 
svátku Božiho vstoupení as v 8 hod. ráno. 
 
IX. Jak byli Rusové ve Lhotě uvítání? 
Odpověď: S radostnou slzou v oku, potřesem rukou a všelijakým občerstvením byli uvitání. 
 
X. V čem měli jste největší nedostatek? 
Odpověď: Chybělo nejvice: textil, šaty, boty, kůže a bylo málo dobytka atd. 
 
XI. Poslouchal ve Lhotě někdo rozhlas z Londýna? Věděla Lhota že pres. Beneš je v Londýně s celou vlá-
dou a že mluví do rozhlasu? 
Odpověď: Ano i Lhota o tom všem věděla a jak již v půdu naznačeno jest, poslouchali jsme řeči pres. Be-
neše, jak nás těšil a sliboval, že se opět sejdeme, ovšem že ještě mnoho ot tyranů němců vytrpíme, - řeč 
Jeho se splnila a On opět přišel mezi nás. 
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XII. Jak se chovali němci, když ujížděli přez Vel. Lhotu? 
Odpověď: Jelikož nebylo zde tolik sily na této vesnici, ani zbraně, nenašel se nikdo, kdo by si troufal bandu 
tuto odzbrojovat, projižděli obec bez výstřelů a bych tak řekl docela klidně. Byl zde strach z Rudé armády. 
Tam, kde si to odzbrojování předce dovolili, mělo to pro tu obec zlé následky. (Trešť, Nová Ves atd.) 
 
XIII. Nebyl někdo ve Vel. Lhotě stihán za nové republiky pro kolaborantství (že držel s Němci? 
Odpověď: Jak je mě známo, nebyl stihán nikdo. Jest to velice pěkný výsledek pro naší obec. 
 
Mohl bych takových podobných dotazů a odpovědí zároveň psáti do nekonečna pro naši generaci, která 
po nás přijde. 
Naznačil jsem ty nejhlavnější a doufám, že mě odpustite, co všechno opoměl jsem ohledně druhé světové 
války zde poznamenati. 
Nebo za 7 let trvajicích nepokojů jest těžko v hlavě 64ti letému v hlavě nosit. 
Proto končím popis o válečných událostech a těšilo by mě a snad vás všech se mnou, že bych nemusel 
dělat nějaký nový popis o nějaké válce nové. 
My všichní již víme, co to válka jest, obzvláště ti, kteří ji prodělávali. 
Naše obec může děkovati, že nevěděla, co to válka jest. Obec nic netrápilo, až na nějaké maličkosti, to nic 
ve válce světové neznamená, ale měla obec dosti chleba a byla zachráněná. 
A to znamená za války všechno. 
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Milí sousedi! 
Najde-li se někdo z vás, kdo by si přál něco hlavního do kníhy této o událostech druhé války světové 
vepsáti, - milé rád to vepiší, jako dodatečně. 
Nebo staré přísloví praví: všichní lidé všechno vědí. 
 
Poděkování. 
Po patnáct roků po sobě jdoucích spravoval a řídil obecní samosprávu ve Vel. Lhotě Petr Tichánek, malo-
rolník čp. 36. Za jeho působení jako starosty obce byla zavedená v obci elektrika, jakožto hlavní věc 
v obci, což šlo dosti těžce ve válečné době. 
Dále pak byl za jeho činnosti pořízen zde v obci telefon, též velice významná věc. 
A dále pak byla za jeho činosti projektovaná velká mostová obecní váha, kterou již postavil nynější náš p. 
přids předseda Buzek, též velice důležitá věc pro naší obec. 
Když jsem před třemi roky sledoval všechny staré protokoli, neshledal jsem tam, že by zde některý člen 
z obce vedl obecní samosprávu po 15 roků, obzvláště za doby okupace jako již naznačený Petr Tichánek. 
(Šest roků válečných.) 
A co ještě při tom za směšný jen honorář. 
Úřední hodiny nevedl, tak že vyřidili jsme ob. věci jakož i soukromé třeba o půl noci letního času. 
Mělo to však své výhody i své nevýhody. 
Jelikož neměl svého pisaře ob., starostoval ve dne i v noci. 
Dnes vede náš p. předseda úřední hod., tak že má s prácí předce usnadníno a má svého tajemníka Marii 
Kadlecovou, která v tomto oboru řádně pracuje. 
Přejeme našemu p. předsedovi, by přetrumfl ještě jeho předchůdce. 
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Jednotlivé soukromé události. 
 
Sňatek. 
Dne 4. května 1946 slavili svůj sňatek Jindřich Koběrský, t. č. poštmistr ve Vel. Lhotě.  
Za manželku bral sobě Marii Kubištovou, dceru Ed. Kubišty obchodníka (kolonial) č. 35 ve V. Lhotě. 
Při jejich sňatku bylo sebráno 755 kčs a věnováno na opravu hodin věžních, tak jakž bylo úrčeno svateb-
čany. 
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Sňatek. 
Dne 28. května 1946 slavili svůj sňatek Miloslav Ladislav Lojka (elektrotechnik) ve Vel. Lhotě.  
Za manželku bral sobě Miladu Kořínkovu, dceru rol. Josefa Kořínka č. 2 ve Vel. Lhotě. 
Při jejich sňatku bylo sebráno 300 kčs a jako dar odvedeno na potřeby k církvi ev. českobr. ve V. Lhotě. 
 
Úmrtí. 
Dne 22. května 1946 zemřela Ant. Plachá rolnice č. 9 ve Vel. Lhotě ve věku 75 roků a 8 měsiců. 
Její manžel předešel ji o jeden rok a jeden den. Pozůstali plnoletý děti již věnovali pro místní evang. sbor 
100 kčs na různé vydání. 
 
Úmrtí. 
Dne 25/7. 194 zemřel Frant. Čeloud výměnkář ve Vel. Lhotě č. 48, který bydlel u své dcery Františky a 
Jana Voralových. 
Zemřel v požehnaném věku 93 let. 
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Volba Presidenta. 
Dne 19. června 1946 byla konaná volba Presidenta v Praze. 
Zvolen byl opět Dr. Ed. Beneš. 
 
Jaro 1946. (počasí.) 
Jaro téhož roku bylo strašně suché, tak že od měsíce února do půli května téměř země nenamokla. 
Země namokla až v druhé polovici května t. r. 
Jaro přišlo t. r. velice časně, tak že ovoce, třešně zráli již koncem května, tak že na takové časné zrání 
třešní néni ve Lhotě pamětníka. 
 
Slůžby Boži. 
Dne 23. června 1946 vykonal zde ve Lhotě bývalý zde působycí br. farář služby Boži Jaroslav Štulc z Peček 
u Kolina. 
Návštěva chrámu byla hojná. 
 
Snaha (kurs). 
Ve dnech 5, 6 a 7. července 1946 vykonán byl zde t. zv. kurs bratří se sester z Čech, Moravy a ze Sloven-
ska. Tito bratři a sestry trvali po tyto tři dny na modlitbách a spěvech v obouch chrámech. 
Třeti den pak 7/7. bylo jim posloužena sv. večeří Páně. 
Po třech dnech odjížděli na svá mista. 
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Pracovní brigáda. 
Strana komunistická ve V. Lhotě zavedla 23. června 1946 t. zv. pracovní („brigádu“), která zdarma praco-
vala u rol., domkařů atd. 
Pracovala právě u těch, kteří toho nejnutněji potřebovali. Po nejvice brigáda ta sekla sena a ve žni žala 
obili. 
Dokázala tím pěkný skutek v obci. 
 
Smlouva. 
Dne 10. března 1947 stala se přátelská smlouva Česko-slovensko-Polská. 
 
Místní rozhlas. 
Místní národní výbor ve Vel. Lhotě usnesl se ve své schůzi konané na ob. úřadě v domku č. 6 na pořízení 
místního rozhlasu. 
Usnesení stalo se 21. ledna 1947. 
Rozhlas byl odhlasován všemi členy místního národního výboru. 
Proti tomuto usnesení o pořízení tohoto rozhlasu bylo 5 členů v obci. 

Jména jejich jsou: 
František Stránský rolník č. 14. 
Josef Jelínek malorolník č. 11. 
Josef Lojka rolník č. 18. 
Josef Čudlý domkař č. 13. 
Jar. Musil pošt. zřízenec č. 27. 
Rozhlas tento byl uveden v činnost 13/5. 1947. 
(Vytaženo z ob. protokolu.) 
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Záznam dítek, nar. v r. 1945-6-7. 
 
Rok narození: Jméno dítka: číslo domovní: 
16./7. 1945 Josef Molín  
15./4. 1945 Miroslav Musil 27 
9./3. 1945 Jaroslav Lojka 50 
17./4. 1946 Jarmila Vávrová 42 
7./9. 1946 Karel a Václav Šedovi 22 (dvojčata.) 
9./11. 1946 Ludmila Šimánková 19 
22./10. 1946 Věruška Plachá 9 
30./11. 1946 Petr Jelínek 11 
17./6. 1947 Josef Šeda (Pold.) 8 
6./3. 1947 Josef Lojka 7 
23./8. 1947 Marie Hesová (Pold.) 7 
8./11. 1947 Alenka Koběrská 35 
 
Dárek. 
Zapisovatel pamětní kníhy obecní Josef Novák čp. 10 obdržel jako honorář za tyto zapisy obecní od r. 
1939 počinaje, jedno plnicí péro s tůškou. Péro to je dosti cenné a daroval je tomuto místní národní výbor. 
Začež jmenovaný děkuje. 
 
Jaro a léto 1947. (krytický rok). 
Néni v obci a okoli pamětníka na takový krytický rok jako rok 1947. Byl to rok strašně suchý, bez děšťů. 
Jediná vlažička, která naší polní úrodu trochu zachránila, že docela vše neuschlo, přišla dne 4. července 
s bouří, při čemž byl bleskem zabyt náš soused ze Šachu Karel Novák, rolní č. 11. 
Vlaha ta měla trvání jen tak asi tři dny, ale zachránila mnoho. Další vlaha zmočení prachu přišla 9. čer-
vence. Další zmočení prachu přišlo v noci 29/30 září. Zaseté obilí podzímní nevschází aneb jen malá 
částka, tak že je obava, že vůbec vše zaseté nevzklíčí. 
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1947. 
 
Polní úroda. 
Následkem velikých sněhových závěji z r. 1946-7 ozimy žita a pšenice dosti pohynuli. Na to celé jaro a 
léto žíznivé po vlaze obiliny ostali krátké a zrno od strašných hyců né uzralé ale doschlé, málo to sypalo a 
též i zrno ostalo malé a lehči. 
Jest tedy obilí, jakož i slámy oproti předešlým létum o mnoho méně. 
Co se týče okopanin, jest to to samé. 
Bramborů bylo u některých zemědělců asi polovina, ostali většinou drobné. 
Též i řepa krmná byla v tom uboze. Na mnohých mistech byl list ořrán housenkou úplně. A jelikož zvláště 
řepa žádá vláhu, které po jeji vegetační dobu nebylo, byla řepa též zničena. 
Dále pak co se týče krmiva, jako sena, jetele atd. bylo velice málo. 
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Jeteli nebyli žádné, ty uschli, (až na malé vyjimky) sena méně oproti předešlým létum, otavy se místy ani 
nesehli. Vše to bylo uschlé. 
 
Setba ozimin, pšenice a žita. 
Naorávání k ozimynám bylo tohoto roku rolníctvu velice těžké. 
Půda za celý léto proschlá letnímy vedry byla jako kámen. Ale zemědělci aspoň v našem kraji zde zaseli 
takřka vše, čeho bylo zapotřeby. 
Obilí však nevzcházelo, ani po 4-5 nedělich a tu se již zdálo, že vůbec nevzklíčí, že nebude pro rok 1948-9 
chleba. 
Z doufaním však obilí se zazelenalo takřka již na samém prahu Vánoc a jest naděje, že opět budeme míti 
zase nový chleb. 
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1947. 
 
Novostavba. 
Dne 5. července 1947 byla zbořena stará dřevěná stodola a nahrazená novou prostornou stodolou. Sto-
dolu stavěl F. Plachý rol. č. 9. 
 
Dodatečný záznam nouzových novostaveb. 
V čase okupace 1944-6 vystavěli si manželé Musilovi, on jako poštovní zřízenec t. č. ve Vel. Lhotě působí-
cí, domek na bydleni. 
Domek byl postaven na pozemku Petra Tichánka č. 36 na „Poustkách“ a dostal číslo popisné 27. 
Dále byl vystaven domek na bydlení na „Poustkách“ Jaroslavem Antoněm. Domek byl vystaven na pozem-
ku Josefa Lojky rolníka čp. 7. 
Jelikož se jmenovaný Jaroslav Antoň odstěhoval do pohraničí, prodal domek Ladislavu Buzkovi, t. č. před-
sedou obce č. 32 za cenu as 15.000 kčs, dostal číslo - 
Dále pak vystavěli si domek manželé Plachýho, kteři obývaji též svůj dům čp. 9. 
Domek byl vystaven též na „Poustkách“ na jejich vlastním pozemku. Domek dostal čp. - 
Dále pak vystavěl si kůlnu na kolářský materiál (dřiví) Ladislav Buzek, kolář a koroner /???/ a t. č. před-
seda obce č. 34 čp. 32. 
Kůlna byla postavená na pozemku Viléma Hesa rolníka čp. 15. 
 
Úmrtí. 
Dne 22. července 1947 zemřel Filip Holoubek, malorolník čp. 8. 
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1947. 
 
Oprava cesty obecní. 
Oblouk cesty mezi farami, kolem obecní váhy, byl spravován 27-28 července 1947. Po opravě počal po 
cestě této jezdit autobus, by měl bližší nakládání a skládání pošty, jelikož toho času poštu z Dačic do Lho-
ty a ze Lhoty dopravoval. 
 
Sňatek. 
Dne 23. srpna 1947 vykonal svůj sňatek Vladimir Žiška, t. č. učitel z Mrákotina. Toho času učil ve Stude-
né. 
Za manželku bral sobě Milušku Štěrbovou z Poldovky č. 2. Při jejich sňatku bylo sebráno /nedokončeno/ 
 
Přestavba krovu. 
Dne 28/8 47 nechal Vilém Chalupský domkař a maliř čp. 4 svůj starý krov na svém domku shostit a na-
hradil jej krovem novým. 
 
Slůžby Boži. 

Dne 24. srpna 1947 vykonal opět ve Lhotě bývali farář zde Jaroslav Štulc farář z Peček. Účast byla hojná. 
 
Počasí. 
V sobotu dne 18 na 19 řijna ukazal se první otápek sněhu v naši a kol naši obce. 
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1947. 
 
K 28. řijnu. 
28. řijen byl zahájen Bohoslůžbami. Hovořil místní výkař, Alois Valenta. Dále pak učinil proslov místní 
předseda t. č. Lad. Buzek. 
Znázornil 28. řijen 1914-18 a připoměl 9. květen 1945. 
Po proslovu zahrál národní hymnu místním rozhlasem. 
 
Kino. 
Dne 9. prosince 1947 započal se kopati u hostince Karla Lojka čp. 20 krumfešt za hostincem na cestě u 
štita na t. zv. kabinu pro kino. 
 
Nová cesta Lhota-Poldovka. 
Začátek nové rozšiřené cesty ode Lhoty na Poldovku počal a byl zahájen dne 12. prosince 1947. Na týž 
den 12./12. Zahájili tuto práci 4 pracovní síly. 
V dalších dnech sil přibývalo. 
Tato t. zv. nouzová silnice dělá se dle předpisu 7 m 40 cntm. šíře i ze strouhami. 
Na tuto novou cestu dostala zdejší obec 100.000 /slovy: sto tisíc Kč /Dělnik obdrží 12,10 za hod. 
Jelikož se cesta nová rozšiřuje, jsou o částku pozemků skráceny ti, přez které cesta ta vede. 
Jsou to následujici: Josef Novák čp. 10, Frant. Stránský čp. 14, Vilém Hes čp. 15 a opět Josef Novák čp. 
10, Karel Šeda č. 22 o taras /???/, Josef Čudlý čp. 13, Josef Jelínek čp. 11. 
Ostatně pak sousedé Poldovští věnuji své pastviska a palouky zdarma na tuto silnici. 
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1947. 
 
Resignace předsedy M. N. V. 
Kolem 15. prosince t. r. vzdal se své funkce obecní samosprávy předseda mistního národního výboru Lad. 
Buzek. 
Za tím účelem stala se nová volba. Nově zvolení členové jsou následujicí: 
Josef Jelínek, Ant. Vávrů, Karel Lojka, Bl. Bartů, Josef Závodský, Josef Šeda a Karel Kolářík. 
Za předsedu voli strana komunistická Josefa Jelínka, za člena rady M. N. V. Ant. Vávrů. 
Strana česk. nár. socialistická reklamuje si na dále místo náměstka předsedu Františka Koláříka čp. 3. 
(Vše přijato.) 
Náhradníci m. n. v. jsou následujicí: Dušek Bohumil, Dušek Ladislav, Ladislav Lojka a Václav Procházka. 
 
Poznámka pisatele. 
Rok 1947 byl tak rokem krytickým, že néni zde pamětníka. Hlavně však dlouhotrvajícím suchem, z důvodu 
toho neúrodou, hlavně obilninami. 
Z důvodu toho je strašná nouze o krmiva, seno, slámu, jakož méně bramborů a řepy. 
Dobytek hovězi jakož i vepřový trpí dle let jiných podvýživou. 
 
SNÍMEK 107 
 
1948. 
 
Volba honebního výboru. 
Dne 27. ledna byla nařízená volba obec. honebního výboru. 
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Volba byla provedená, byli zvolení následující: Václav Procházka, Josef Novák, Josef Lojka č. 18, Josef 
Dušek (trafikant), Josef Hes č. 33, Lad. Buzek č. 32 a Josef Lojka č. 7. 
Náhradníci: Frant. Kořínek č. 2, Josef Čudlý č. 25 a Karel Šeda č. 22. 
Za předsedu je opět zvolen Josef Novák, za náměstka zvolen Václav Procházka. 
 
Prodej nouzového domku manželů Plachých č. 9. 
V měsíci lednu t. r. prodali manžele Plachýho rolníci č. 9 svůj domek postavený na (poustkách pč. ?) panu 
Jungovi hodináři v Mostech /???/ u Prahy i ze 40 áry pozemků při domku za cenu 40.000 kčs. 
 
Rozpolcení vlády československé. 
Dne 20. února t. r. resignovalo několik ministrů a poslanců ze strany nár. soc., strany lidové a Slovenské 
strany soc. demogratů. 
Můži tito zbabělé vystoupili z vlády Kl. Gotwalda. Po té dne 21. února učinil před. Vlády Kl. Gotwald projev 
na staroměstském náměstí v Praze. 
Na to předseda vlády sestavil novou vládu pozůstávající s těchto členů: 
 
SNÍMEK 108 
 
1948. 
 
Dne 25. února t. r. sestavená nová vláda. 
Předseda Kl. Gotwald sestavil takto novou vládu. 
Členové: 
Viliam Široký (Kss)  nám. předs. vlády. 
Ant. Zápotocký (Roh.)  //     //     // 
Bohumil Laušman (soc. dem.) //     //     // 
Arm. gen. Ludvík Svoboda Ministr národní obrany. 
Jan Masaryk   // zahraničných věcí. 
Dr. Vávro Šrobar  // unifikací. 
Václav Nosek (Ksč.)  // vnitra. 
Univ. prof. dr. Nejedlý  // školství a osvěty. 
Václav Kopecký (Ksč.)  // informací. 
Dr. Jaromír Dolanský (Ksč.) // financí. 
Julius Ďuriš (Kss)  // zemědělství. 
Dr. Alexei Čepička (Ksč.)  // spravedlnosti. 
Dr. Ant. Gregor (Ksč.)  // zahraničního obchodu. 
Fr. Krajčír (Ksč.)   // vnitřního obchodu. 
Dr. Vlad. Klementis (Kss) štátní taj. min. zahraniči. 
Zdeněk Firlinger (soc. dem.) ministr průmyslu. 
Inž. Ludmila Jankovcová (s. d.) ministryně výživi. 
Evžen Erban (Roh)  ministr soc. péče. 
Alois Petr (lid.)   // dopravy. 
Josef Plojhar (lid.)  // spravedlnosti. 
Doc. Emanuel Šlechta (nár. s.) ministr techniky. 
Dr. Jan Ševčik (ds.)  st. taj. min. národní obrany. 
Dr. Alojs Najman (nár. soc.) // pošt. 
 
SNÍMEK 109 
 
1948. 
 
Tři strany do opozice. 
V pátek dne 20. února 1948 oznámyli minístři strany nár. socialistické, lidové a demogratické stralny (sl.) 
předsedovi vlády Klementu Gotwaldovi, předsedovi vlády že zaslali Presidentu republiky svoji demisi. 
Z vlády tím vystupuji tito dosavádní členové: 
Dr. Zenkl  náměstek předsedy vlády. 

Dr. Stránský minístr školství. 
Dr. Drtina minístr spravedlnosti. 
Dr. Ripka ministr zahraničního obchodu. 
Hála  ministr techniky pošt. 
Inž. Kopecký ministr techniky. 
Dr. Procházka ministr zdravotnictví. 
Dr. Kočvara ministr dopravy. 
Dr. Franek ministr unyfikací. 
Lichner  státní taj. v ministerstvu nár. obrany. 
 
Volba akčního výboru. 
Volba akčního výboru byla konána dne 2. března 1948 v mistním hostinci č. 20. Zvolení byli: Josef Jelínek 
čp. 11, Bl. Bartů, Jos. Molín, Vilém Chalupský, Otto Antoň, Josef Šeda čp. 8, Lad. Dušek, Josef Lojka čp. 7, 
Jar. Musil, Fr. Kolářík. Přikročeno k volbě předsedy. Zvolen byl Josef Molín. Mistopředseda: Josef Lojka čp. 
7. Jednatel: Jar. Musil. 
Akční výbor při první své schůzi konané dne 4. března 1948 zbavil své dosavádní funkce jako předsedu 
jedn. svazu českých zemědělců Josefa Lojku rolníka čp. 18 a na místo jeho zvolen Fr. Kolářík rol. č. 3. 
 
SNÍMEK 110 
 
1948. 
 
Úmrtí. 
Dne 10. března 1948 zemřel ministr zahraničních věci Jan Masarýk. 
Pohřben byl dne 13. března na hřbitově v Lánech po boku svého otce T. G. Masaryka. 
Nad jeho rakví promluvil t. č. předseda vlády Klement Gotwald a dále promluvil jeden legionář starý 75 
roků věku. 
Dále pak ještě nad hrobem zapěl sbor dětí píseň: „Když se večer stmívá, dříve než jdu spát“. 
Byl zde též přítomen českobr. ev. farář jménem Frant. Urbánek z Prahy, který nad hrobem pronesl pár slov 
a pomodlil se všem známou modlitbu „Otčenáš“. 
 
Zápis nar. dítek v r. 1948-9. 
Č. 39 Jaroslav Dušek, nar. 14. února 1948. 
 
Volba akčního vyboru jedn. svazu českých zem. 
Zvolení: 
Frant. Bodlák, Petr Tichánek, Josef Menšík, Frant. Plachý, Josef Závodský č. 8, Karel Lojka č. 20, Lad. 
Šimánek, Karel Šeda. 
Za předsedu zvolen Frant. Bodlák. 
Za mistopředsedu Petr Tichánek. 
Jelikož Fr. Bodlák volbu předsedy nepřijal, byl navržen za předsedu Frant. Kolářík č. 3, kterýžto je též před. 
Jed. svazu českých zemědělců. 
 
SNÍMEK 111 
 
1948. 
 
Novostavba. 
Karel Lojka t. č. hostinský a malorolník přistavuje k svému obytnému stavení větší prostornější stodolu, 
jelikož jeho stará stodola nevyhovovala jeho hospodářství. 
Pozemek pro tuto novostavby stodoli, a to louku č. par. 412/I (na poustkách) přenechal jmenovanému 
Josef Novák, malorolník čp. 10. 
 
První květen 1948. 
První máj 1948 byl svěcen zvlášť slavnostně. Vesměs až na malé vyjimky byli všechny domy ozdobeny 
státnímy vlajkami. 
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Živelní komise. 
Do živelní komise byli zvolení: 
Josef Lojka č. 7, Fr. Stránský č. 14, Vilém Hes č. 15, Fr. Bodlák č. 21, Petr Tichánek č. 36. 
 
Volební komise. 
Členové: 
Josef Menšík, Fr. Bodlák, Boh. Dušek, Vil. Chalupský, Marie Vlková. 
Náhrada: 
Karel Lojka č. 20, Fr. Ambrož č. 12, Jar. Musil č. 27, Bl. Bartů č. /vynecháno/ Petr Tichánek. 
 
Narození Presidenta Rep. 
Na tyž den byli všechny budovi ozdobeny prapory. 
 
SNÍMEK 112 
 
1948. 
 
Změna v poštovních zřízencích. 
V měsíci květnu t. r. přesidlil náš dosavádní listonoš J. Míchna do služby na poštovní úřad do Dačic a na 
jeho misto povolán byl Josef Molín na pošt. úřad do Vel. Lhoty. 
 
Volby no Národního shromáždění konané 30. května 1948. 
Vel. Lhota s Poldovkou měla celkem 161 voličů. 
Z toho 87 žen 
a 74 můžů 
 161. 
Volební průkazy dostali voliči 2 = 159. 
Bilé listky byli 3 
Prázdné obálky 5 
Volilo 135 
Pro stáří nevolilo 16 
 159. 
 
Resignace. 
Dne 7. června 1948 vzdal se svého Presidenského úřadu President Beneš. Volba Presidenta nového ko-
nala se dne 14. června 1948. 
Národní shromáždění zvolilo jednohlasně za nového Presidenta Klementa Gotwalda pro Republiku Česko-
slovenskou. 
 
SNÍMEK 113 
 
1948. 
 
Slavnost. 
V předvečer svátku upálení Jana Husa u zap. hranice 5/7. přednášel farář Matějka ze Strmilova. 
Na den 6/7. byla slavnosť zahajena bohoslužbami v hor. kostele, kdež promluvil zdejši vikař t. č. ve Lhotě 
působici Al. Valenta. 
 
Novostavba. 
Karel Lojka t. č. hostinský č. 20 naznačenou již stodolu a kolník prostornější prvé staré stavby dokončil 
23./7. 1948. 
 
Novostavba. 
Antoň Otto malorolník č. p. 23 zbořil svoji starou stodolu a vystavěl novou zvětšenou a pokryl ji tvrdou 
hliněnou krytinou. 

Petr Tichánek malorolník č. 36 postavil si větší prostornější kolnu na hosp. nářadí a píci a pokryl cemento-
vou krytinou. 
Marie Kadlecová, t. č. domkařka a tajemnice obce, nechala shoditi ze své stodoli slaměnou krytinu, stodo-
lu vyzdvihla, krov zlepšila a pokryla tvrdou krytinou. 
Josef Čudlý domkař č. 13 zhodil ze své obytné budovy starý zchátralý již krov a nahradil krovem novým a 
cementovou kryjí. 
 
SNÍMEK 114 
 
1948. 
 
Sňatek. 
Dne 31. července t. r. konal svůj sňatek ve Vel. Lhotě Josef Lojka rolník čp. 18. 
Za manželku bral sobě Frant. Kolmanovou z Radlic. Jelikož zdejší výkař Al. Valenta obřad oddavků nepro-
vedl z důvodu toho že nevěsta byla již rozvedena z jejim prvním manželem, odbývali tito novomanželé 
oddavky na okresním úřadě v Dačicích. 
 
Úmrtí. 
Dne 11. srpna t. r. zemřela vdova po Františku Michálkovi Marie Michálková č. 30 ve věku 51 roků. 
Zemřela v nemocnici v Jihlavě (na moskový nádor.) Jeji manžel ji asi o 4 roky předešel. 
Zemřelá zanechala zde svoji stařičkou již matku a vnuka této matky, který u ní bydlel. 
 
Úmrtí. 
Bývalí President Dr. Ed. Beneš, který se dne 7. června 1948 vzdal své Presidenské funkce, zemřel dne 3. 
Září 1948. 
Pohřben byl dne 9. září v Sezimově Ústí u své vilky, kde bydlel. 
 
SNÍMEK 115 
 
1948. 
 
Sňatek. 
Dne 11. září t. r. konal svůj sňatek ve Vel. Lhotě Josef Tichánek, malorolník č. 36. 
Za manželku bral sobě Vlastu Kudrnovou, dceru rolníka z Řečice č. 24. 
Oddavky vykonal ve Lhotě vikář Alois Valenta, který toho času ve Lhotě působyl. 
(Poznámka k tomuto sňatku.) 
Naše pamětní kníha byla založena roku 1924. 
Tito snoubence zhora uvedený byli ohlášený v kostele třemi můži. 
První ohlášku vykonal Josef Novák, starší sboru. 
Druhou //     //    Kolman, uč. ze Zahrádek. 
Třetí //     //     Matějka farář ze Strmilova. 
Za 24 roky byl tento případ první. 
 
Sňatek. 
Dne 16. řijna 1948 konal svůj sňatek ve Vel. Lhotě Josef Filip, kameník ze Sumrakova. 
Za manželku bral sobě Boženu Plachou, dceru rolníka z Vel. Lhoty čp. 9. 
Oddavky vykonal výkař Alois Valenta t. č. ve Vel. Lhotě působycí. 
Při jejich sňatku byl vyvrán dar 500 kčs na církevní potřeby věnován. 
(Opět poznámka ke třem sňatkum ve 3 měsicích.) 
Tři sňatky vesměs lhotecký ve 3 měsících se v těch 24 letech neudáli, až letos v roce 1948 poprvé. 
 
 
 
 
 
 



Vítězslav Větrovec: Velkolhotečtí herci aneb Jak Lhoťáci z(a)koušeli divadlo  Akademické studie DIFA JAMU │ 2016  

 54 

SNÍMEK 116 
 
1948. 
 
Úmrtí. 
Dne 25. řijna t. r. zemřela ve Vel. Lhotě Františka Pytelová z Vídně. 
Jmenovaná byla sestra Františka Koláříka rolníka č. 3, u kterého i zemřela. (Zemř. tuberkulozou.) 
 
Státní svátek 28. řijen. 
28. řijen byl zahájen Bohoslužbami v kostele, kdež promluvil vikář Al. Valenta. 
Dále pak večer ve škole učinila proslov učitelka děvčackých nauk Vlková na téma 30leté trvání Českosl. 
republiky. 
Dále pak doplnil místní řidicí učitel t. č. Jan Novák se svými školními dětmi rozlíčné básně a spěv, tak že 
se přítomní divili dětskému umění a nacvíčení děti tímto učitelem. 
Všechny budovy byli v obci ozdobeny státnímy vlajkami. 
Dále pak místní předseda učinil proslov rozhlasem též na téma 30ti leté trvání Česksl. republiky. 
Mistní předseda t. č. Josef Jelínek čp. 11 znázornil opět 28. řijen 1914-1918 s připomenutím 9. květen 
1945. 
 
SNÍMEK 117 
 
1948. 
 
23/11 Nar. pres. Klementa Gotwalda 
 
Schůze. 
Dne 20. listopadu 1948 byla konána schůze v hostinci Karla Lojky čp. 20. 
Při schůzi té byl dán návrh na jmenování presidenta Klementa Gotwalda čestným občanem naší obce, 
tedy Velké Lhoty. 
Na to pak dne 23. listopadu při oslavách 52. narozenin presidenta Klementa Gotwalda při schůzi 
v obecné škole byl slavnostně prohlášen čestným občanem obce. 
Na týž den 23/11 byli všechny budovy ozdobený státnímy vlajkami. 
Při schůzi ve škole 23/11. 48 byla vykonána sbírka dobrovolná na Francouzské stávkující dělnictvo, bylo 
vybráno 650 Kčs. 
Sbirka pak byla rozšiřena a dosáhla výše celkem 1.000 Kčs. 
Sbírka ta pak byla odevzdaná na okresní sekretariát K. S. Č. v Dačicích. 
Soudrůžka učitelka Vlková ve svém programu zhodnotila práci soudruha Klementa Gotwalda a seznámila 
blíže občany z jeho práci, kterou vykonal ve svém politickém životě a jaký měla význam pro celý národ. 
 
Dokončení r. 1948. 
Rok tento vyznamenal se lépe roku předešlého (1947), jelikož rok ten byl co se týče polní úrody kritický, 
jelikož byl velmi suchý. 
A proto, že byl velice suchý r. 1947, nebylo v r. 1948 žádných jetelů a méně sena, až na malé vyjímky. 
 
SNÍMEK 118 
 
1949. 
 
K 25. výročí úmrtí Lenina. 
Vspomínku na 25. výročí úmrtí Lenina vykonal přednášku dne 28. ledna 1949 p. řidicí učitel Jan Novák, t. 
č. ve Lhotě působycí. 
 
Obecní kníhovna. 
Obecní kníhovna byla z č. 11 domku Josefa Jelínka jako knihovníka přemistěna do domku č. 6. Zde stal se 
knihovníkem Zdeněk Janů, bývalý schovanec Michálkových z čisla 30. 
Jelikož Janů odešel do Brna, stala se kníhovnicí pí. soudr. učitelka Vlková. 

Kníhovna se stala velice rozšířena. 
 
Únorové události v obci Vel. Lhotě. 
V měsici únoru 1949 resignovali čtyří funcionáři v obci. Vzdali se dobrovolně svých jim svěřených funkcí. 
Byli to následujicí: 
I. Josef Jelínek čp. 11 domkař a tesař t. č. předseda místního národního výboru. 
II. Marie Kadlecová, domkařka čp. 41 obecní tajemnice a referentka zásobování mistních občanů. 
III. Vilém Chalupský domkař a maliř čp. 4 jako předseda strany komunistické. 
IV. Karel Lojka čp. 20 předseda mímořádné vyživovací komise. Jmenovaný jest toho času hostinským. 
 
SNÍMEK 119 
 
1949. 
 
I. Za bývalého resignovaného Josefa Jelínka č. 11 zvolen za mistního předsedu nár. výboru Josef Tichánek 
mal. rolník čp. 36. 
II. Za Marii Kadlecovou zvolen Josef Šeda z Poldovky čp. 8 jako referent zásobování ob. 
III. Za Viléma Chalupského zvolen Josef Jelínek zvolen za předsedu strany komunistické. 
IV. Za Karla Lojku zvolen za člena a předsedu mímořádné vyživovací komise Frant. Bodlák č. 21. 
 
Jednoroční výročí únorových událostí v Čskl. vládě 1948. 
Nově zvolený předseda M. N. V. Josef Tichánek pozval rozhlasem dne 24. února 1949 na večer všechno 
občanstvo do mistního hostince t. č. Karla Lojky k poslechu rozhlasu o únorových událostech z r. 1948. 
Dostavilo se k tomuto poslechu 30 můžů a 1 žena. Rozhlas byl klídně vyslechnut. 
Ostatně o těchto únorových událostech nám líčí v této knize strana 105-107 /SNÍMKY 107-109/. 
 
SNÍMEK 120 
 
1949. 
 
Dodatečný zápis z r. 1948. 
 
Udělené výhody pro majitele slepic. 
Vláda udělila výhody všem těm chovatelum slepic, kteří měli předepsaný kontigent slepičích vajec přez 
měsíc září dodaný, tak že mohli za měsíc listopad a prosinec t. r. volně s ními nakládati, tedy si je třeba 
prodati za libovolnou cenu. 
 
Záznam narozených dítek v r. 1949. 
 
Měsíc a r. narození. Jméno. čislo domu. 
13/2. 1949. Tichánková Jana 36 
16/3. 1949. Josef Dušek 17 
6/4 1949 Otto Antoň 23 (nar. v Počátkách v nemocnici) 
4/11 1949 Lad. Lojka 29 
 
Po čtyřech létech po světové válce ještě na listky za body atd. 
Strana 88 /SNÍMEK 90/ v této kníze naznačuje nám různé věci, které se událi za tak zvaného Protektorá-
tu, kdež se kupovali různé věci na listky. Ku př.: Všechny poživatiny bez rozdílu, textil, boty atd. Toto se 
opakuje ještě dnes po 4 letech války. 
 
Úmrtí. 
Dne 5/4. 1949 zemřel v 73 letech a 8 měs. domkař Frant. Antoň čp. 40. (Záducha.) 
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SNÍMEK 121 
 
1949. 
 
Tak zvané propadnuté u „kýjánek“ r. 1871. 
Dostal se mě do ruky tiskopis, který zaslouží býti zařazen do této pamětní kníhy, jelikož žádný občan o této 
příhodě nikdy něco podobného nevykládal. 
Eduard Stoklas, bývali učitel na reálné škole v Telči roku 1871 slyšel následujicí správu: 
Na počátku dubna 1871 byli obývatele Velké Lhoty v noci vyděšení ze spánku strašným výbuchem, a když 
ráno vyšli, aby hledali příčinu toho, nalezli za vsí u potoka ohromnou propast a keř šípkový, který dříve stál 
na tomto místě, odnesen byl daleko za potok na prostřed louky. 
Tam jest asi uhlí a „dunstem“ z uhlí byla země vyhozena. 
Zdálo se mě hned, že tu trochu přeháněno a zvláště ten uhelný „dunst“ mně nedal pokoje, poněvadž 
okolo Telče jsou prahory a v těch uhlí ani býti nemůže. 
Jakmile počasi dovolilo, odebral jsem se na místo strašného výbuchu. 
Dne 11. května 1871 došel jsem odp. do Lhoty. 
Rolníka jednoho optal jsem se, jak to bylo, kde jest místo výbuchu a kdy to v noci bouchlo. 
Odpověděl: Kdy to vlastně se stalo, to my nevíme. Jistý chasník, jeda orat - bylo to na jaře, když sníh slezl - 
uviděl, co se bylo stalo, ale o bouchnutí neslyšeli jsme ničeho. 
Ukázal mi na tu cestu i nezbylo mě jiného, než abych se šel přesvědčiti sám. 
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1949. 
 
Přešed kopec a les, hledal jsem potok, ale o potoku ani stopy, hledám, až zaslechnu bublání potůčku. Byl 
to potůček jako dlaň široký, jejž jsem překročil bez skoku. 
Nýni jsem hledal louku a keř. 
Louky nikde, ale na pastvině asi 2 ary velké stál ovšem šipkový keř u potoka na kusu země jako pět boch-
niků chleba velkém, a na krok od toho ta ohromná propast, rozumějž prohlubina v břehu nanejvýš 2 
krychl. metry velká. 
Nýni jsem viděl vše docela jasně. 
Voda sněhová, s kopce dolu tekoucí, urvala kus břehu i se šipkovým keřem, který sklouzl přez potůček na 
jeho druhou stranu. 
Hrozitánská propast tedy byla pouze prohlubina v břehu, potok byl potůček na dlaň široký a keř šipkový 
odnešen do té přenáramné dálky 2 kroků od propasti. 
Nakreslil jsem si spěšně obrázek, šel domu a prohlásil celou pověst za americký humbug, čemuž také 
každý rozumní člověk přisvědčil. 
(napsáno na žádost Dr. Roberta Smetany, působícího v Olomouci) 
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1949. 
 
Přednáška. 
Dne 7. srpna t. r. v neděli odp. vykonal ve Lhotě v hostinci Karla Lojky v č. 20 přednášku komisař krajské-
ho úřadu v Jihlavě Karel Bourek na théma o koncentračních táborech, ve kterých strávil přez 5 roků. 
Jménovaný strávil z jeho rodinou ve Lhotě v prázninách asi po 3 týdny. 
Bydlel v obecné škole. 
 
Polní úroda. 
Úroda polní byla t. r. dosti dobrá. Ceny obili byli ty samé jak roku předešlého. Platil se q žita 360 Kčs, pše-
nice 400 Kčs, ovsa 280 Kčs, ječmene 270 Kčs. 
Co se týče ovoce, to bylo rozmanitým spůsobem znetvořené, popraskané a dosti jej snílo na stromech. 
 
 

Slůžby Boží. 
Dne 14. a 21. srpna vykonal ve Lhotě služby Boží Vladimír Voral úředník z Prahy. 
 
Traktor. 
Jako první traktor ve Lhotě obstaral si jednotlivec Petr Hynek domkař č. 11-12 v Poldovce, ze kterým po-
máhá na přání zemědělců na polních pracích. 
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1949. 
 
Přednáška. 
Dne 7. srpna v neděli odpoledne vykonal ve Lhotě v hostinci u Karla Lojky čp. 20 přednášku na théma o 
koncentračních táborech Karel Bourek, t. č. komisař krajského úřadu v Jihlavě. 
Jmenovaný byl v těchto smrticích táborech přes 5 roků, prodělal to ve třech táborech. 
A jelikož byl letos ve Lhotě as po 1 měsíc z jeho rodinou na dovolené, měl času na přednášku, kterou též 
vykonal i v obci Šachu. 
Bytem přez jeho dovolenou měl v nár. škole. 
 
Úmrtí na motorce. 
Dne 7. srpna 1949 o 13 ½ hod. skončil tragický život bohoslovce Zdeňka Štulce pádem z motociglu. 
Zdeněk Štulc nar. dne 20. září 1928 ve V. Lhotě v čp. 31 jako syn t. č. diakona Josefa Štulce a jeho man-
želky Emilie rozené Hanzálkové z Hor. Myslové. 
Zdeněk chodil do obecné školy ve Kdyni na Šumavě, kde otec jeho tuto působil. Do gymnazia pak 
v Domažlicích. 
Když pak v r. 1945 zemřel jeho otec, odstěhovala se rodina do Znojma, kde Zdeněk dostudoval gimnazi-
um a v r. 1948/49 studoval na Husově bohoslovecké fakultě v Praze. 
Chtěl být dobrý člověkem, Božím služebníkem. 
Pohřben byl dne 9. srpna na hřbitově ve Vel. Lhotě. 
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1949. 
 
Zase sníh. 
První sněhový poprašek ukázal se v tomto roce z 30 na 31. řijna. 
Obzvláště na našem „hradisku“ byla ukázka sněhu větší. Ovšem po několika hod. sníh zmizel. 
 
28. řijen. 
Na týž den byli budovy takřka až na málo jednotlivců ozdobeny státnímy vlajkami. 
Večer pak byla slavnost konána v národní škole, kdež školní dítky byli tak nacvíčené jak ve spěvu nár. 
pisní, takž i rozlíčnými básněmi řidicím učitelem t. č. ve Lhotě působícím Janem Novákem, že přitomní 
dospělí jsme se divili tomuto nácviku těchto dítek. 
Mistnost byla posluchači a diváci přeplněna. 
Po slavnosti byla učiněná malá dobrovolná sbírka na školní potřeby dítek těch nejchudších. 
Sbirka vynesla asi 180 Kč. 
 
Štědrý den. 
Nenašel se ani jeden pamětník starých lidí, by pamatoval tak krásný, teplý a slunečný den štědrý jako byl 
letošní v ro. 1949. 
Byli též v letech minulých některé štědré dny pěkné, ale bylo naváto 1-2 metry sněhové vrstvy. 
Letošní však byl úplně bez sněhu a drny se takřka všude zelenali. Jest to jeden div v našich horách ve 
výšce 769 m nad mořem. 
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1949. 
 
Další počasí koncem roku 1949. 
Krásné počasí bez sněhové příkrývky na konec t. r. vydrželo až do 2. Ledna 1950. Kdež pak z 2 na 3. 
ledna v noci byla pokrytá země průměrně 12 cnt. vrstvou sněhu, který ostal ležeti. 
 
Úmrtí. 
Dne 28. prosince t. r. zemřela Marie Bartová, výměnkářka z Heřmanče ve stáří 85 roků. Jmenovaná ze-
mřela u své dcery Marie Šedovi ve Vel. Lhotě v čp. 22. 
 
Slavnost k 70. narozeninám Generalizima Stalina. 
V předvečer tohoto svátku 20. prosince 1949 promluvil zdejši řidicí školy t. č. ve Lhotě působycí Jan No-
vák. 
Dále pak přednášeli školní dítky rozmanité básně v mistní Národní škole. 
Všichní občané byli k této slavnosti pozváni, načež se jich hojně zúčastnilo. 
Školní dítky byli náležitě nacvíčený na oslavu. 
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1950. 
 
Ples maskový. 
Dne 21. ledna t. r. konal se v naši obci velký maskový ples, kdež byli mistnosti v hostinci t. č. Karla Lojka 
č. 20 docela přeplněný. Hudba byla z Jemnice. 
Na tomto plesu bylo na vstupném vybráno 5.000 Kčs. Vstupné bylo 25 Kčs na osobu. 
 
Úmrtí. 
Dne 30. ledna t. r. zemřela ve Vel. Lhotě v č. 17 Anna Dušková vdova po padlém Janu Duškovi, legionáři 
(Ruském) za první světové války z r. 1914-18. 
Jmenovaná zemřela ve stáří 66 roků na nemoc rakovinu. 
 
Masopustní ples. 
Ve dnech 12 a 13. února t. r. byl pořádán masopustní ples, na kterém zahrála hudba z Jemnice. 
Na druhý den veselky t. j. 13./II. provázela hudba tato maškaráky po obci dům od domu. 
Na vstupném bylo vybráno… /vynecháno/ 
 
Přestavba obytné budovi. 
V roce tomto jako první přestavbu zimního času v lednu a únoru vykonal Ladislav Šimánek malorolník č. 
19. 
Zboural svoji ještě čenou kuchyni a postavil novou ze zvětšenými okny směrem k východu. 
Byl to první případ přestavby v době zimní i přez dosti kruté mrazíky. 
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Sčítáni lidu. 
Sčítací komisař Jan Novák pověřen na tuto funkci okr. úřadem provedl 1. března t. r. ve Vel. Lhotě jakož i 
v Brandlíně sčitáni lidu. 
Sčitaní lidu se provádělo v celé Česko-slovenské republice. 
Jmenovaný komisař Jan Novák, t. č. řidicí učitel, dobře si s tim uměl počínati, tak že mu práce ta šla dosti 
spěšně. 
Byli počitáni né jen lidé, ale též i obytné mistnosti, všechny světnice miry to ve čtverečných metrech, spíže 
atd. 

Resignace předsedy jedn. svazu českých zem. 
Dne 28. února t. r. vzdal se své funkce jako předseda jednotného svazu českých zemědělců Frant. Kolá-
řík, rolník čp. 3. Funkci tuto konal od 4./3. 1948 do 28. února 1950. 
Pro novou volbu strana dala návrh a jednotný svaz zvolil za předešlého, resignovaného, Ottu Antoně, 
domkaře čp. 23. 
 
Bespečnostní referent. 
Josef Čudlý domkař čp. 13 byl navržen od mist. nár. výboru a od akčního výboru bezpečnostním referen-
tem a zároveň jako člen mistního nár. výboru. Stalo se tak v měsíci lednu t. r. 
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Stoleté narozeniny. 7./3. 
V předvečer stoletých narozenin byválého presidenta T. G. Masaryka promluvil k obyvatelstvu rozhlasem 
Vil. Chalupský domkař a maliř čp. 4. 
V jeho rozmluvě uvedl životopis bývalého presidenta T. Garika Masaryka. 
 
Úmrtí. 
Dne 19. března t. r. zemřel Karel Lojka, domkař čp. 43. Zemřel v požehnaném věku 81 roků. Zemřelí bý-
val před půlstoletím mlynářem na mlýnku čp. 23 v Šachu. 
Po té se zdržoval ve Lhotě v čp. 10 po 18 roků jako pomocná sila v hospodářství. 
 
Úmrtí. 
Dne 20. března t. r. skončil svůj pozemský život tragickou smrtí Jan Kudrna, bývalí mlýnář a pilař 
z Brandlína. 
Jmenovaný byl toho času jako úředník při stavebním podníku v Dačicích. 
Při nastupování do služby v ponděli 20. března z rána vezl se na své motorce z Brandlína do Dačic, ale 
bohužel nedojel. 
Za obcí Volfířovem, směrem k Němčicum, narazil svoji hlavou na strom a byl ihned mrtev. 
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1950. 
 
Odvedenci. 
Za schopné a odvedené byli dne … /vynecháno/ tito: 
František Kolářík čp. 3 rolník 
Josef Čudlý čp. 25 stolař 
Vilém Hes čp. 15 úředník 
Petr Hynek čp. 13 šofer. 
J. Kořínek byl propuštěn. 
 
Volba. 
Koncem měsice března t. r. byla konána volba v hostinci v č. 20 na nového předsedu komunistické strany. 
Zvolen byl Bohumil Dušek čp. 17 za bývalého Josefa Jelínka čp. 11. 
 
První máj. 
První máj byl letošního roku obzvláště významný. 
Masna ze Studené (Satrapa), nár. podník, přijela z velkým autem pro naše členy K. S. Č. a odvezla je do 
Studené na t. zv. manifest. 
Všechny budovy v obci naši byli ozdobené státnímy vlajkami. 
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Hasičský sbor nově založený. 
Dobrovolný hasičský sbor byl sestaven dne 13. května 1950 v 8 hod. večer v mistnosti nár. výboru v č. 6 
za předsedu t. č. Josefa Tichánka č. 36. 
 
Volba funcionáře a členů: 
/nečitelná zkratka/ starosta Ladislav Lojka č. 29 
// zástupce Lojka Karel // 20 
// velitil Karel Pokorný // 33 
// zástupce Josef Menšík // 27 
// jednatel Otto Antoň // 23 
// pokladník Frant. Podbraný // 44 
//   Josef Tichánek // 36 
// strojmistr Hes Vratislav // 14 
// Samaritan sprav. Josef Kouba // 16 
 
Členové: 
Vávrů Ant. č. 42  Josef Lojka č. 18 
Dušek Bohum. // 17 Karel Šeda // 22 
Šimánek Jan // 26 Frant. Bodlák // 21 
Kolářík Frant. // 3 Blah. Bártů // 51 
Holoubek Mirosl. // 8 Josef Lojka // 7 
Šimánek Lad. // 19 
 
Všech členů hasičského sboru jest dnes 31. 
Již 2. července t. r. pořádal tento nový sbor velký výlet na nové výletiště k Lojkovu vrchu. 
 
SNÍMEK 132 
 
1950. 
 
Slůžby Boži. 
Dne 9. července vykonal zde ve Vel. Lhotě slůžby Boži farář Josef Závodský z Přelouče. Jest to rodák 
z Brandlína. 
Účást při slůžbách Božích byla hojná. 
 
Slůžby Boží. 
Dne 13. srpna t. r. vykonal zde slůžby Boží bývalý zde farář Lad. Vrba z Krabčic. 
 
Slůžby Boží. 
Po dvě neděle t.  j. 20. a 27. srpna vykonal zde služby Boži Vratislav Voral úřednik z Prahy. 
 
Zabavený sál v hostinci Karla Lojky č. 20. 
Dne 17. srpna byl vykoupen sál v hostinci Karla Lojky. Sál ten byl použit jako skladiště pro státní obilí. 
Otevřen byl opět 16. řijna t. r. 
 
Novostavba. 
Tohoto léta 1950 zboural Jos. Hes č. 33 zboural svoji stodolu a kolnu a postavil nový zvětšený krov a ne-
chal jej pokrýti azbestovou krytinou eternitem. 
 
Několik úmrtí. 
Dne 3. května t. r. zemřel Petr Čech bývalý zedník z Poldovky č. 1. 
Zemřel u své dcery provdané v Mrákotíně. Zemřel ve stáří přez 80 roků. 
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Úmrtí. 
Dne 18. července t. r. zemřela Terezie Antoňova domkařka č. 42. 
Jmenovaná zemřela v nemocnici v Počátkách ve stáří 73 roků. 
 
Úmrtí. 
Dne 24. července zemřela výměnkářka Františka Podbraná č. 44. 
Zemřela ve stáří kolem 90 roků stáří. 
 
Úmrtí. 
Dne 25. července t. r. zemřel náš rodák z č. 9 Josef Plachý. Zemřel v Dačicích, ve stáří as 61 r. 
 
Úmrtí. 
Dne 17. září t. r. zemřel Jan Tomíšek bývalý obuvník a domkař posledně výměnkář č. 25. Zemřel ve stáří 
88 roků. 
Úmrtí. 
Dne 17. prosince zemřel po dlouhé nemoci výměnkář Jan Molín č. /vynecháno/ 
Jmenovaný býval dlouholetým lesním dělníkem v panských lesích a dobrým dělníkem při hospodářských 
pracech v obci. 
 
Zemřelo tedy v naší obci 8 osob v r. 1950, tedy 5 osob mužského a 3 osoby ženského pohl.  
 
Narození. 
Narodili se osoby pouze 2, a to jeden chlapec a jedna holka. Byli to tio narozený: 
Petr Musil nar. 11. prosince 1950 a Eva Šimánkova nar. 5. května 1950. 
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Katastrofální počasí přez léto v tomto roce. 
Svrchu naznačený rok velice podobal počasí roku 1947. 
Jarní osetí, obzvláště ovsů, byli velice brzy po zasetí na 50% zničené suchem. 
Lny byli takřka suchem zníčené na 100%, některé vůbec ani nevzklíčili. 
Sena bylo mnohem méně, otavy vůbec na suchých loukách se nesekli, nebylo co síci. 
Jetelů bylo málo až na malé vyjimky. 
Žita a pšenice ozimé byli dobré. 
Pšenice sypala průměrně 80-100 kg po mandeli, žito 80-110 kg po mandeli. 
Dne 15. července přišla první malá vlažička, tak že ještě/???/ udržela že neuschli docela. 
Velmi těžce se naorovala jetelišťata k žitu a pšenici, jelikož celé léto neviděla země kloudnou vláhu. Velmi 
těžka práce z orbou pro potahy jakož i pro člověka oráče. 
Dokonalá vláha dostavila se až koncem září. 
Obilí u družstev se platilo: 
Pšenice 1 q 390 Kčs, žito 325 Kčs, oves 276 Kčs. 
První sníh t. r. spadl z 25 na 26. řijna. 
Spadla větší vrstva sněhu do ovocných stromů, které drželi ještě listí na sobě a hodně škod na polomu to 
nadělalo. Sníh tento uškodil mnoho. Zdržel poslední orby, zdržel sběr některých ještě bramborů i také 
větší části nedobyté krmné řepy. 
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1950. 
 
Charakteristika roku. 
Rok 1950 byl plný rozmanitých nepokojů ohledně zbrojeni a války a nepokojů, kteréžto strašáky oznamuje 
stále cizina. 
My, kteří jsme prodělali hned válku světovou první, my víme, co to znamená taková válka. 
Proto jsme svými podpisy stomilionovými podepsali snad všichní občané v naší obci, že jsme proti jakéko-
liv válce a nepřejeme si ji. 
A proto silno doufáme, že k takové válce nedojde. My chceme žiti v míru. 
A proto děkujeme za tento minulý rok 1950, že nepřinesl nám nic podobného, a doufáme, že i přiští rok 
1951 bude mírový. 
Uzavírám dnes, t. j. 31. prosince 1950, svoje nedokonalé zápisky a prosím Vás všichní občané naši obce, 
soudruzi a soudružky, že co jsem za tento rok opoměl zapsáti do této kníhy paměti, by mě bylo odpuštěno 
a zapomenuto. Nemám již tolik paměti, neb mám již 68 roků věku. 
Proto ještě ku konci provolávám s Vámi ze všemi společně:  
Starý Rok je za námi, Nový Rok jest před námi a Bůh buď s námi. 
Jos. Novák zap. 
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Narození. 
Dne 30. ledna byla narozená Lenka Pokorná čp. 33. 
Narozena ve všeob. nemocnici v Počátkách. 
Dne 25. února 51 byla narozená Alenka Bartová čp. /vynecháno/ nar. též v Počátkách. 
Dne 30. března narozená Hana Dušková, nar. ve Vel. Lhotě čp. 17. 
 
Mouka a pečivo na lístky. 
Nová úprava prodeje mouky a pečiva byla vládou upravena a dnem 26. února přišla v platnost. 
 
Planýrka. 
(komunikace /???/) 
Dne 8. března t. r. byla zahájená planýrka na Plachýho záhoně a rybníčku. 
Zahájení provedl Fr. Bodlák č. 21 t. č. náměstek mistního předsedy, t. č. Josefa Tichánka. 
Rybníček tento se zvětšuje. 
 
Úmrtí. 
Dne 14. března t. r. zemřela výměnkářka Anna Nováková čp. 5. Zemřela ve věku 90 ½ roku. 
 
SNÍMEK 137 
 
1951. 
 
Úmrtí. 
Dne 2. dubna t. r. zemřel Josef Ambrož na výměnku čp. 12. Zemřel ve stáří věku 70 roků. 
 
Pochod míru. 
Dne 8. dubna t. r. byl v naší obci vykonán za velké účásti pochod míru do sousední obce Řečice. 
Pochodujicí zástup doprovazeli: 
Předseda mistn. nár. výboru t. č. Josef Tichánek, dále pak předseda akčního výboru Josef Molín, náměs-
tek místního výboru František Bodlák, předseda K. S. Č. t. č. Boh. Dušek, předseda jedn. svazu českých 
zemědělců Antoň Otto a řid. učitel se školou Jan Novák. 
 

Slůžby Boži. 
Na den Božího vstoupení dne 3. května vykonal zde ve Lhotě služby Boži bratr farář z Hor. Dubenek. 
 
Návštěva. 
Dne 6. května t. r. byl zde ve Lhotě přítomen návštěvou br. far. Oskar Opočenský. Nýni senior v Ml. Bole-
slavi. 
Pronesl řeč ku svému bývalému shromáždění. 
 
Úmrtí. 
Dne 9. května t. r. zemřel Jan Lojka výměnkář čp. 18 bývalí to rolník. 
Zemřel ve věku 78 roků. 
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1951. 
 
Oprava, bílení Tolerančního kostela. 
Přez léto až do podzima t. r. konala se oprava dolního kostela, která si vyžádala nákladu asi kolem 
100.000 Kčs. 
 
Úmrtí. 
Dne 14. řijna t. r. zemřel po dlouhé a těžké nemoci výměnkář Jan Voral čp. 14. 
Jmenovaný byl po dlouhý čas správcem hřbitova. 
 
Honitba. 
Majitel této honitby byl t. č. pan Vladimír Samek ze Studené čp. 75. 
Byli však od úřadu nařízené ku utvoření se tak zvané myslivecké společnosti. 
Tak i zde ve Lhotě byla mysl. společnost sestavena. 
Společnost tato sestavena ze 4 členů. 
Jmena těchto přihlášených členů byla: 
Antoň Otto domkař č. 23, Josef Hes č. 33, Josef Dušek trafikant a Vl. Samek. 
Při této volbě se p. Samek vzdal honitby ve prospěch celé této společnosti. 
Později pak Samek se vzdal této společnosti docela. Jelikož člen Josef Dušek musel se podrobiti t. zv. 
myslivecké skoušce a tuto neprovedl, byla společnost rozbyta. 
Drži tedy honitbu Antoň Otto a Josef Hes a okr. úřad jmenoval nad honitbou jako správce Josefa Janovýho 
z Radlic. 
 
SNÍMEK 139 
 
1951. 
 
Úmrtí. 
Dne 13. prosince t. r. zemřela náhle manželka Josefa Tichánka t. č. předsedy mist. nár. výboru, Vlasta 
Tichánková ve věku 27 roků. 
Zemřelá zanechala zde kromě svého manžela i svoji tříletou dcerušku Janu. 
Kronikář k tomuto řádku připomíná slova z písma, kdež se praví: A praví to Ježíš: Neopustímť vás sirotků, 
příjduť k vám. 
A slovo z písma další z kníhy přísloví k 27 v 1 a praví to k vám ku všem: 
Nechlub se dnem zítřejším, nebož nevíš, co den ten přínese. 
 
Timto zápisem úmrtí končim svoje zápisky po 14tiroční práci. 
Měl jsem tuto práci rád, ale proti věku néni léku. Mám právě 69 roků věku. 
Prosím Vás všechny zde ve Lhotě, by jste mě odpustili mé chyby v této kníze obsažené, který jsem se 
z nevědomosti a nedopatření dopustil. Dělal jsem, co jsem mohl. 
Jest mě také známo, že moc ještě měl jsem do kníhy této za těch 14 roků vepsáti, doufám tedy, že mě 
odpustíte. 
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Přeji mému nástupci kronikáří mnoho zdaru. 
Znamenám se. 
Vel. Lhota, 16. ledna 1952. 
Josef Novák čp. 10. 
 
SNÍMEK 140 
 
1952. 
  
Změna kronikáře: 
Josef Novák Velká Lhota č. 10 vzdal se funkce kronikáře. Místní národní výbor ve schůzi dne 10. ledna 
1952 pověřil Ladislava Lojku elektromontéra Velká Lhota č. 29, aby konal zápisy do obecní kroniky. 
 
Změny v M.N.V.: 
Dosavadní předseda M.N.V. Josef Tichánek resignoval na funkci předsedy M.N.V. Na návrh místní organi-
sace KSČ zvolen byl předsedou M.N.V. Karel Pokorný Velký Lhota č. 33 dne 10. ledna 1952. Rovněž i 
hospodářský referent Fr. Stránský resignoval a na jeho místo zvolen Vilém Chalupský. 
Celkové složení místního nár. výboru ve čtvrtém roce pětiletky: 
předseda: Karel Pokorný č. 33, zemědělský afer. Frant. Bodlák č. 21, finanční ref. Vilém Hes č. 14, hos-
pod. ref. Vilém Chalupský č. 4, kulturní a školský Karel Lojka č. 20; 
členové pléna: Josef Lojka č. 7, Frant. Kolářík č. 3, Jaroslav Lojka č. 50, Antonín Vávrů č. 42, Frant. Plachý 
č. 9, Lad. Lojka č. 29, Josef Tichánek č. 36, Frant. Stránský č. 14, Josef Menšík č. 24, Josef Závodský 
Poldovka č. 7. 
Politické rozvrstvení: 9 členů KSČ, 2 členové za svaz mládeže, 4 členové bez politické příslušnosti. 
Sociální rozvrstvení: 5 dělníků, 1 úředník, 9 zemědělců. 
 
Činnost politických stran: 
V obci jest ustavená pouze strana komunistická. Předsedou místní organisace K.S.Č. jest v tomto roce 
Blahoslav Bártů Velká Lhota č. 51. Strana věnovala svoje usilí k budování socialismu na vesnici. 
 
M.A.V. nár. fronty: 
Činnost M.A.V. byla nepatrná. Neřídil práci ostatních složek. V říjnu byl odvolán dosavadní předseda Josef 
Molín a na jeho místo povolán Josef Šeda – Poldovka č. 8. 
 
SNÍMEK 141 
 
1952. 
 
Požární sbor: 
Oprava stříkačky stála 29.383 Kčs. Jelikož sbor neměl skladiště, projevilo se to i v činnosti, která byla 
malá. 
 
Ustanovení místního tajemníka: 
Aby byl lepší styk s okresním nár. výborem a usnadněná práce předsedů místních národních výborů byli 
zákonem ustanoveni místní tajemníci. Pro obec Velkou Lhotu a Brandlín byl navržen Josef Stříbrný 
z Mysletic. Na společné schůzi M. N. V. obou obcí byl dne 7. května 1952 na tuto funkci potvrzen. 
 
Výstavba obce: 
Nákladem 56.703 kčs byla provedená oprava rybníka pod Procházkou č. 28. 
 
Změna usedlostí: 
Ladislav Dušek koupil od Josefa Bártového z Brandlína domek č. 30 (za 120.000 Kčs). Obec zajistila si 
domek č. 39 pro požární sbor (za 42.000 Kčs.) 
 
 
 

Poměry hospodářské: 
Dne 25. září 1952 utvořen přípravný výbor jednotného zem. družstva. Družstvo bylo schváleno 1. října 
1952. 
Přípravný výbor byl zvolen takto: 
předseda: Karel Lojka č. 20 
místopředs.: František Bodlák č. 21 
členové: Závodský Josef Poldovka č. 9, Šimánek Ladislav č. 19, Stránský František č. 14, Antoň Otto č. 
  23, Šimánek Jan č. 26. 
Do JZD se přihlásilo celkem 33 členů, takže jenom málo občanů zůstalo mimo JZD. 
Dne 6. listopadu přijel do obce ing. Severa, který začal prováděti hospodářsko-technickou úpravu půdy. 
 
SNÍMEK 142 
 
1952. 
 
Dodávkové úkoly obce: 
 
 v roce 1951 v roce 1952 
žito  467 q 3380 q 
oves 144 q 72 q 
brambory 2330 q 2666 q 
len stonky 80 q 84 q 
len semeno 12 6,10 
seno 77 110 
sláma 31,50 70 
jablka - 4 
trávní semeno - 4 
mléko 74.083 l 84.900 l 
vejce 41.890 ks 43.350 ks 
drůbež 289 kg 362 kg 
vepř. maso 8471 kg 7391 kg 

skot jatečný 20.173 kg 17.850 kg užitkový 
 
U obilí a brambor dodávky byly splněny. Mléko a vejce splněny nebyly. Těmto produktům musí orgány 
věnovat větší péči, aby i tyto produkty byly v příštím roce splněny. 
 
Hospodaření obce: 
V roce 1951 byl rozpočet 107.600 kčs, vydání však bylo 155.213,50 kčs. 
Vnitřní správa (plat tajemníka) 79.188,40 kčs, zemědělství 3.444 kčs, technika 34.930,50, školství 
22.685,90 kčs, informace a osvěta 14.724,70 kčs, sociální péče 90 kčs, zdravotnictví 150 kčs. 
 
Poměry lidopisné: 
V roce 1952 nebylo zaznamenáno žádné narození 
 
Úmrtí: 
Během roku zemřeli: Marie Molínová č. 45 (85 let), Marie Bártová č. 30 (79 let), Marie Hesová – Poldovka 
č. 7, Petr Tichánek č. 36 (61 let). 
 
SNÍMEK 143 
 
1952. 
 
Počasí: 
Do konce ledna sněhu bylo málo. V únoru napadlo hodně sněhu, který zůstal ležet až do března. První 
bouřka byla 31. března. V květnu bylo chladno a v noci mrazy. Dvacátého května padal sníh. V červnu 
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stále prší a jest chladno. Sena se špatně suší. V září se oběvují zase mrazy. Osmého listopadu napadl 
sníh. 
 
Polní práce: 
Jarní práce začaly 12. dubna. Sena začala se kosit 13. června. Sklizeň pokračovala pomalu, jelikož časté 
deště zabraňovaly hladké sklizni. Brambory se též špatně sbíraly pro časté deště. 
 
Základní vojenská služba: 
Do základní vojenské služby byli povoláni 1. listopadu Karel Lojka č. 20, Miroslav Kolářík č. 49, Josef 
Menšík č. 24. 
 
Sňatky: 
V roce 1952 provdala e Slávka Hesová č. 15. 
 
Rok 1952 probíhal ve znamení úsilí k plnění úkolů čtvrtého roku pětiletky. K zvýšení hektarových výnosů, 
k zvýšení živočišné výroby. V mnohých věcech se nedosáhlo plánovaných kvót. Jest nutno, aby příští rok 
byl úspěšnější a aby socialisace vesnice přinesla zvýšení zemědělské výroby a zajistila zvýšenou životní 
úroveň všem občanům. 
 
SNÍMEK 144 
 
1953. 
 
Činnost strany KSČ: 
Místní organisace K.S.Č. v roce 1953 vůbec nepracovala. V předcházejících létech bylo věnováno málo 
pozornosti stranickému školení, což se nyní projevuje malou politickou vyspělostí členů místní organisace 
kom. strany čs.. Žádný člen nechtěl přijmout funkci předsedy. Až 10. prosince za přítomnosti okresního 
tajemníka KSČ Zadiny zvolen předsedou Chalupský Vilém, který funkci přijal. 
 
Úmrtí J. V. Stalina: 
Dne 6. března zemřel předseda rady ministrů SSSR J. V. Stalin, velký přítel našeho národa. 
V den pohřbu 9. března konala se v obci smuteční slavnost, které se zúčastnilo mnoho občanů. Na smu-
tečním shromáždění vyslechli občané projev předsedy vlády Antonína Zápotockého, který byl vysílán 
z Prahy. 
 
Úmrtí pres. Klementa Gottwalda: 
Ještě nedozněl žal nad odchodem J. V. Stalina a již druhá rána přichází na náš národ. V sobotu dne 14. 
března 1953 zemřel po těžké nemoci první dělnický president republiky československé Klement Got-
twald. 
V den pohřbu 19. března konala se smuteční tryzna, které se zúčastnili všichni občané. S pohnutím vy-
slechli projevy 
 
SNÍMEK 145 
 
1953. 
 
rozloučení s pres. K. Gottwaldem. 
Domy byly ozdobeny smutečními vlajkami. 
 
Zvolení nového presidenta: 
Dne 21. března 1953 zvolen byl presidentem republiky čs. Antonín Zápotocký. 
Předsedou vlády Viliam Široký. 
 
Správa obce: 
V březnu resignoval na funkci předsedy M.N.V. Karel Pokorný, zem. ref. František Bodlák a fin. ref. Vilém 
Hes. Tím okamžikem ustala činnost místního národního výboru. Jelikož nebylo možno najíti osoby, které 

by tyto funkce vykonávaly, zůstala obec bez vedení. Úřední agendu vykonával tajemník Josef Stříbrný. Po 
dlouho trvající krisi svoláno bylo dne 19. července 1953 plénum místního národního výboru, aby zvolilo 
nového předsedu. Na schůzi byli přítomni: Bodlák František, Kolářík František, Plachý František, Vávrů 
Antonín, Bártů Blahoslav, Lojka Karel, Lojka Ladislav, Chalupský Vilém, Závodský Josef, Kolářík Karel. 
Chyběli: Lojka Josef č. 7, Stránský František č. 14. 
 
Volba předsedy M.N.V.: 
Rada M.N.V. zvolena v tomto složení: předseda František Bodlák č. 21, zemedělský ref: Tichánek Josef č. 
36, hospodářský ref: Vilém Chalupský č. 4, finanční ref: Lojka Ladislav č. 29, školský ref: Lojka Karel č. 
20. 
 
Vesničtí boháči: 
Vesnickými boháči byli vyhlášeni: Václav Procházka č. 28, Kořínek Josef č. 2, Lojka Josef č. 18, Hes Vilém 
č. 15. 
 
JZD: 
Jelikož jednotné zem. družstvo nevyvíjelo žádnou činnost, bylo v prosinci zrušeno. 
 
SNÍMEK 146 
 
1953. 
 
Měnová reformace: 
Dne 1. června 1953 byly zrušeny potravinové lístky a šatenky. Zaveden volný nákup zboží a nově uprave-
ná cenna zboží. Z tohoto důvodu byla provedena měnová reforma. 
Byly vydány nové peníze, které se vyměnily za staré. Osoby, které nebyly vyloučeny ze zásobování na vé-
zeném /???/ trhu byla výměna provedena 300 kč na osobu v poměru 5:1. 
Ostatní hotovost pak v poměru 50:1. 
V obci bylo zřízeno výměnné středisko, kde byla prováděná výměna peněz i pro okolní obce. 
 
Zákl. voj. služba: 
Do základní vojenské služby nastoupili: Zdeněk Bodlák, Zdeněk Kolářík, Karel Kolářík, Hes Josef. 
 
Narození: 
V roce 1953 se narodili: Antoň Jiří č. 23, Zichová Drahomíra č. 28, Hesová Vlasta č. 15. 
 
Úmrtí: 
V roce 1953 zemřeli: Chalupská Marie č. 4, Čechová Antonie z Poldovky č. 1, Štěrba Jan Poldovka č. 5, 
Novák Josef Poldovka č. 8. 
 
Divadlo: 
Dne 21. a 22. března provedlo „Vesnické divadlo“ z Prahy dvě divadelní hry: 
1) Setkání z mládí 
2) Vrána vráně oči nevyklove. 
Obě představení byla hojně navštívena. A obecenstvo projevilo přání, aby toto divadlo častěji k nám zavíta-
lo. 
 
Počasí: 
Sněhu nebylo mnoho. V únoru sníh roztál. V březnu bylo hezky, ranní mrazíky. 8. května se značně ochla-
dilo a 9. května padal sníh, který ve vyšších polohách přestává ležet. 
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SNÍMEK 147 
 
1953. 
 
Byla obava, že sníh ublíží stromům, které byly v plném květu. Sníh však květům neublížil, neboť ovoce bylo 
hodně. 
Celý květen bylo chladno. 
Dne 3. června 1953 znovu padá sníh, který zůstává ležet. 
V našem kraji jest tento zjev vzácný, aby v tuto dobu padal sníh. 
Po celý rok bylo značné sucho. 
 
Stav dobytka: 
Prvního března bylo napočteno v obci: 
94 kusů prasat 
241 kusů hovězího dobytka, z toho 115 kráv. 
 
Komunikace: 
V roce 1953 bylo pokračováno v pracích na cestě V. Lhota – Poldovka. Náklad v tomto roce činil 6000 
Kčs. 
 
SNÍMEK 148 
 
1954. 
 
Volby do M.N.V.: 
Dne 16. května 1954 konaly se volby do místních okresních a krajských národních výboru. Zákon o vol-
bách do národních výboru byl vyhlášen Národním Shromážděním 3. března 1954. 
V naší obci sestavila Národní fronta tuto kandidátku. 
Bodlák František č. 21 
Bártů Blahoslav č. 51 Šimánek Ladislav č. 19 
Lojka Ladislav č. 29 Lojka Karel č. 20 
Chalupský Vilém č. 4 Kolářík Karel č. 49 
Tichánek Josef č. 36 Závodský Josef Poldovka č. 9 
Všichni navrhovaní kandidáti byli zvoleni. Voleb se zúčastnili všichni občané, kteří byli zapsáni ve voleb-
ních seznamech. Všech voličů bylo 154. 
Voliči měli právo, nesouhlasili-li s některým kandidátem, jeho jméno v kandidátní listině přeškrtnout. 
Zvolen byl ten kandidát, který obdržel nadpoloviční většinu hlasů. Volby řídila volební komise. 
Předsedou volební komise byl Jaroslav Musil. 
Volby byly konány ve třídě národní školy, která byla slavnostně vyzdobena. 
Před volební místností vyhrávala veselé pochody místní hudba, která účinkovala v tomto složení: Chalup-
ský Vilém, Kouba Josef, Bártů Blahoslav, Antoň Otto. 
 
SNÍMEK 149 
 
1954. 
 
Pro kandidáty se vyslovilo 152 voličů, 2 voliči hlasovali proti kandidátům. 
Celkové hlasování vyznělo takto: 
1) Závodský Josef obdržel 143 hlasů. 
2) Kolářík Karel obdržel 137 -.- 
3) Šimánek Ladislav -.- 136 -.- 
4) Lojka Ladislav -.- 136 -.- 
5) Tichánek Josef -.- 129 -.- 
6) Chalupský Vilém -.- 122 -.- 
7) Bodlák František -.- 120 -.- 
8) Lojka Karel -.- 112 -.- 

9) Bártů Blahoslav -.- 109 -.- 
 
Volby do O.N.V.: 
Do okresního národního výboru kandidoval Josef Tichánek, úředník výk. závodu /???/ Velké Lhotě č. 36, 
který obdržel 135 hlasů. 
 
Volby do K.N.V.: 
Do krajského národního výboru kandidoval Miloš Kudrna řezník ze Studené, který obdržel 134 hlasy. 
 
SNÍMEK 150 
 
1954. 
 
Volby do Nár. Shromáždění. 
Dne 28. listopadu byly konány volby do Národního Shromáždění. Kandidátem pro volební obvod 169 byl 
Karel Průša podpl. čs. armády z Jihlavy. Tento kandidát byl v naší obci zvolen. 
Volby byly konány opět ve škole. Řídila je volební komise v tomto složení: Ladislav Lojka, Blahoslav Bártů, 
Jaroslav Musil, Antonín Jung. 
 
Správa obce: 
Místní národní výbor konal svoji první schůzi dne 25. května 1954, na které provedl volbu předsedy, ta-
jemníka, člena rady a členy jednotlivých komisí. 
předsedou zvolen Bodlák František č. 21 
tajemníkem Bártů Blahoslav č. 51 
členem rady Ladislav Lojka č. 29 
komise zemědělská:  Šimánek Ladislav č. 19 
   Kolářík Karel 49 
   Chalupský Vilém č. 4 
komise fin. rozpočtová: Tichánek Josef, Lad. Lojka 
komise školská:  Karel Lojka, Bártů Blahoslav. 
 
SNÍMEK 151 
 
1954. 
 
Činnost politická: 
Činnosti politická v naší obci v tomto roce nebyla žádná. Místní organistce K.S.Č. nevedla aktivní boj, aby 
uskutečňovala a propagovala zde na vesnici politiku strany KSČ a vlády. 
Na výroční schůzi 18. února ´54 zvolen byl předsedou Karel Pokorný, který na funkci resignoval 23. 9. 
1954 a do konce funkčního období zvolen předsedou Bártů Bl. 
 
Výstavba obce: 
Místní rozhlas byl rozšířen o jeden reproduktor, který byl umístěn na stavení Eduarda Kubišty. 
Provedena byla výměna sloupů místního rozhlasu a provedena úprava reproduktorů. 
 
Změna usedlostí: 
Obec zakoupila dne 26. února 1954 od manželů Duškových dům čp. 39 pro požární sbor za 15.000 Kčs. 
Ladislav Buzek č. 32 koupil domek od Antonie Lojkové čp. 43 za 1500 Kčs. Antonie Lojková se odstěho-
vala do Dačic. 
Poměry komunikační: 
Na autobusové trati Dačice-Studená byla provedena změna jízdního řádu. V neděli jezdí autobus v 11:42 
ke Studené, 12,38 h k Dačicům, v 15,40 ke Studené, v 16,37 k Dačicům. 
Tato změna byla provedena, aby byla umožněna návštěva nemocných v nemocnici v Dačicích. 
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SNÍMEK 152 
 
1954. 
 
Poměry zdravotní: 
Dne 12. července 1954 byla zřízená dětská poradna. Jednou měsíčně koná zde prohlídky lékař dětského 
oddělení nemocnice v Dačicích. Poradna jest umístěna v obecním domě čp. 6. Místnost byla upravena 
k tomuto účelu brigádou, která provedla veškeré práce zdarma. 
Byla zde položená nová podlaha, opravena omítka a nově vymalováno. 
 
Hospodaření obce: 
Rozpočet M.N.V. 
Rozpočt. příjmy 46.103,85 Kč, rozp. vydání 44.233,10 Kč 
Příjem. 
daň domovní 4.700 skutečný příjem 4148,25 kčs 
daň z představení 800 -//- 801,40 kčs 
poplatek ze psů 200 -//- 200 kčs 
poplatek z hosp. zvířat 2.900 -//- 1764,60 kčs 
podíly na státních daních  -//- 37.289,60 kčs 
jiné příjmy 500 -//- 300 kčs 
zálohy trvalé   1600 kčs 
Vydání. 
zemědělství 2.200 skutečné vydání 1640 kčs 
místní hospod. 1.800  796,10 kčs 
školství 3.600  3197,62 kčs 
kultura 500  167,20 kčs 
vnitřní správa 44.500  38.432,18 kčs 
 
SNÍMEK 153 
 
1954. 
 
Poměry kulturní. 
Místní kino promítá film každou neděli.  
14. února sehrál SČM z Volfířova div. hru Tvrdé české palice. 
11. března SČM z Heřmanče sehrál div. hru: Ženichové. 
Děj této hry byl ze starých rytířských dob. Hra byla velmi pěkně sehrána. Obecenstvo zaplnilo sál do po-
sledního místa. 
11. dubna osmiletá škola z Heřmanče sehrála pohádkovou hru: Stříbrná studánka. Odpoledna se hrálo 
pro děti, večer pro dospělé. 
 
Poměry lidopisné. 
Svatby: 
Dne 20. února 1954 slavil svatbu František Kořínek č. 2 a Zdeňka Straková z Dolních Němčic. 
Narození: 
Celkem se narodilo šest dětí. 
Jiří Lojka č. 29, Jana Koběrská č. 35, Antonín Vávrů č. 42, Marie Horálková č. 8, Anna Solařová č. 32, 
Zdeněk Kořínek č. 2. 
Úmrtí: 
Dne 19. 3. 1954 zemřela Františka Tomíšková z čp. 25 ve stáří 92 let. 
Dne 11. 5. 1954 tragicky zemřel Josef Jelínek z čp. 11. Při jízdě z práce na motorce najel mezi Studenou 
a H. Němčicemi na strom. V hlubokém bezvědomí byl přivezen do dačické 
 
SNÍMEK 154 
 
1954. 

nemocnice, kde zakrátko zemřel. 
Dne 24. VI. 1954 zemřela Františka Bodláková ve věku 76 let. 
Dne 12. 11. ´54 zemřela Marie Kadlecová ve stáří 69 let. 
Dne 30. 11. 1954 zemřela náhla Věrka Lojková z čp. 7 ve věku 14 ½ roku. 
Dne 12. 12: 1954 zemřela Antonie Jelínková ve věku 81 let. 
Celkem zemřelo za tento rok 6 lidí. 
 
Dodávková povinnost zem. produktů: 
Obci Velké Lhotě byly na rok 1954 předepsány dodávky zemědělských produktů takto: 
maso vepřové 123,22 q brambory 191.330 kg 
maso hovězí 185,37 q seno 65,64 q 
mléko 100.876 l drůbež 5,49 q 
vejce 40.869 ks   
žito 409,49 q   
oves 284,95 q   
luštěniny 4,24 q   
Na 100% bylo splněno: vejce, žito, seno, drůbež. Mléko splněno na 70%, oves na 97%, brambory 77%. 
 
Výkupní cenny: 
Za žito se platilo zemědělcům 92 kčs za 1 q, oves 55 kčs, brambory průměrná cena 25 kčs, maso vepřo-
vé 5 kčs, maso hovězí 2,50 kčs. 
 
SNÍMEK 155 
 
1954. 
 
Snížení cen: 
Dne 1. dubna provedla vláda další snížení maloobchodních cen spotřebního zboží. 
 
Různé.  
Počasí: 
V únoru byla zima tuhá. Mrazy dosoupily až 20°C. Sníh dlouho zůstal ležet, takže jarní práce postupovaly 
pomalu.  
Časté deště v červnu zdržovaly sklízeň sena. 
Při žních se počasí zlepšilo. 
Jako první zahájil žně v tomto roce Josef Tichánek dne 4. srpna 1954. 
 
Rok tento končí mezinárodním napětím. Západní imperialisté snaží se znovu vyzbrojit Západní Německo, 
aby toto se stalo útočníkem proti lidově demokratickým státům a Sovětskému svazu. 
Sovětský svaz věnuje veškeré úsilí k zachování míru. 
Do jaké míry se mu to zdaří, ukáže nám příští rok. 
 
SNÍMEK 156 
 
1955. 
 
Kultura: 
Dne 11. ledna 1955 uspořádal Svaz přátel SSSR estrádu. Na této estrádě účinkovali: příslušníci čs. ar-
mády z posádky z Dačic a kulturní úderka Svazu čs. mládeže z Dačic. Na programu bbyly: národní písně, 
veselé výstupy a na konec taneční zábava. 
Dne 26. ledna 1955 sehrálo „Vesnické divadlo“ z Prahy divadelní hru: Jde o život. 
Dne 23. dubna přednesl MUDr. Čádek z Dačic zdravotní přednášku: Reumatismus srdce. 
Dne 9. května Svaz mládeže z Heřmanče a Maršova sehrál divadelní hru: Praha je naše. 
Všechny tyto kulturní podniky byly občanstvem četně navštíveny. 
Místní kino hraje pravidelně každou neděli, mimo letní měsíce. 
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Dne 1. září navštívila obec kulturní brigáda Domu osvěty z Dačic, která připravila program pro občany po 
namahavé žňové práci. 
 
Volby: 
Dne 10. června konána doplňková volba do Místního národního výboru, za zemřelého Viléma Chalupské-
ho čp. 4. Zvolen byl navržený kandidát Josef Menšík č. 23. 
Volby konány ve třídě národní školy stejným způsobem jako volby do Národních výborů v roce 1954. 
 
SNÍMEK 157 
 
1955. 
 
Komunikační poměry: 
Dle letního jízdního řádu autobusů zavedena byla nová spoj s Dačecema. Autobus garážoval v garáži Vác-
lava Procházky čp. 28. Příjezd do Velké Lhoty ve 20,50 hod, odjezd ve 4,50 hod. Jelikož tohoto spojení 
občané málo užívali, byla tato doprava na podzim zrušena. 
 
Zemřeli: 
Dne 28. ledna Františka Koláříková čp. 33 ve věku 90 let, 
17. března Josef Menšík č. 23 ve věku 70 let, 
18. dubna Vilém Chalupský č. 4 ve věku 41 let, 
6. května František Ambrož č. 12 ve věku 62 let, 
10. května Antonie Ambrožová č. 12 ve věku 78 let, 
17. prosince Anežka Antoňová č. 19 ve věku 74 let. 
 
Narozeni: 
Milan Hes čp. 15, Jan Zich čp. 28, Ivanka Lojková čp. 4. 
 
Změna usedlostí, nemovitostí, stavební ruch: 
Do obce se přistěhoval Josef Lojka z Brandlína, který zdědil domek čp. 4 po Vilému Chalupském. 
Ambrožová Josefa prodala pole a louku Ladislavu Duškovi. 
Karel Kolářík opravil dům čp. 1. 
Hes Vilém provedl adaptaci obytné budovy. 
Plachý František čp. 9 postavil kolnu. 
Bártů Blahoslav, Molín Josef a správce hřbitova postavili vodovod „z Březíčka“. 
 
Stavba nové školy: 
Směrnice ministerstva školství v akci „Š“ daly možnost k výstavbě nových škol. Této akce ujala se obec 
Velká Lhota. 
Zásluhou řed. školy Jana Nováka svolána schůze všech občanů. Dle směrnic hradí stát 60% nákladů a 
40% musí hradit obec. 
 
SNÍMEK 158 
 
1955. 
 
Na této schůzi se občané usnesli, že poskytnou různé práce, jako: výkopy, písek, kámen. Majitelé lesů 
dodají potřebné dříví atd. 
Dne 23. prosince dostavila se komise okresního národního výboru, aby vyhledala místo pro stavbu školy. 
Komise uznala jako nejvýhodnější pole Frant. Stránského čp. 14. 
Měla se dostavit „krajská“ komise, která definitivně by stavební místo schválila. Dosud se tak nestalo, a 
tak se zdá, že stavba školy bude ohrožená. 
 
Obecní dodávek: 
Dle státního plénu mělo býti dodánu obilí do 12. září 1955. V rámci obce tento úkol splněn nebyl, násled-
kem nepříznivého počasí. 

Pro neplnění dodávek byl lidovým soudem v Dačicích odsouzen Josef Lojka čp. 18 ku 3 měsícům vězení a 
500 kčs pokuty. 
Jmenovaný trest nastoupil 7. listopadu 1955. 
 
Snížení cen: 
Dnem 1. dubna 1955 bylo provedeno snížení cen spotřebního zboží, v pořadí čtvrté. 
Ku příkladu: tkaniny o 8%, obuv 3,7%, mýdlo 6,8%, rostlinné tuky 10%, rýže o 42% stará cena 28 kčs, 
nová 16 kčs, atd. 
Tímto snížením cen byla zvýšená životní úroveň našeho lidu. 
 
Oslavy 1. května: 
Oslav svátků 1. máje zúčastnilo se asi 20 občanů. 
Naše obec patřila ke středisku Studená, kde za pěkného počasí konala se oslava svátku pracujících. 
 
Zákl. vojenská služba: 
Vojenskou službu nastoupili: Jiří Kořínek čp. 2, Pavel Valenta čp. 38. 
 
SNÍMEK 159 
 
1955. 
 
Začátek žní: 
První obilí začal žít Karel Kolářík dne 6. srpna. 
 
Přehled počasí: 
Po celý rok převládalo chladné počasí. Časté deště zdržovaly senoseč a polní práce. Celkem bylo 62 dnů 
slunečných, 130 deštivých. Sněhu nebylo mnoho, ale padal ještě 20. a 22. května a poslední 2. června. 
Mrazy nebyly veliké, vyskytovaly se však nejčastěji v měsíci březnu. Bouřek bylo celkem 18. První bouřka 
byla 17. ledna. 
 
Mezinárodní přehled: 
Po celý rok 1955 probíhalo několik konferencí mezi zeměmi tábora míru zastoupeny Sovětským svazem a 
kapitalistickými zeměmi zastoupené Spojenými státy severoamerickými, Anglií a Francií. 
Tato jednání vedla k zmírnění mezinárodního napětí ve světě. Doufáme, že se velmoci dohodnou a mír 
mezi národy v celém světě bude zachován. 
 
SNÍMEK 160 
 
1956. 
 
Národní výbor: 
Mám-li hodnotit práci a činnost nár. výboru, musím po pravdě říci k tomu toto: 
Národní výbor byl málo agilní v nejdůležitější věci, to je v socialisaci vesnice. Snad jest to také tím, že 
místní organisace strany KSČ nepracovala. 
A tak tento nejdůležitější problém nebyl ani v tomto roce vyřešen. Schůzí konal nár. výbor velice málo, 
členům nebyly dávány úkoly. Možno říci, že nár. výbor v tomto roce vykonal velice málo pro rozkvět obce. 
 
Rozpočet M.N.V.: 
Příjem: Vydání: 
daň domovní 4073,86 Kčs veř. osvětlení a zvonění 906,77 
daň z představení 475, - školství 3151,13 
poplatek ze psů 140, - osvětová činnost 220, - 
poplatek z hosp. zvířat 6.650, - požární ochrana 610,48 
poplatek deratizační 154, - členové nár. výboru 6000, - 

cest. výdaje 134,20 
dávka z přírustku nemovitostí 1851,70 správa nár. výboru 3150, - 
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věcné výdaje 940,72 
nár. pojištění 315, - 

podíly na státních daních 18.519, - odvod do vyššího rozpočtu 16.446,11 
trvalá záloha 300, -  
celkový příjem: 32.163,56 Kčs. celkové výdaje: 31.874,41 
 
Odvody do vyššího rozpočtu byly proto, že Blahoslav Bártů byl 1. ledna 1956 odvolán z funkce placeného 
tajemníka. 
Dále zastává funkci tajemníka čestného. 
Jelikož v rozpočtu byla rozpočtována částka na plat tajemníka, okresní národní výbor v důsledku nastalé 
změny tuto částku odčerpal. 
 
SNÍMEK 161 
 
1956. 
 
Požární ochrana: 
Předsedou místní požární jednoty zvolen byl Josef Tichánek. Docílil toho, že bylo opraveno auto, které 
dlouhou dobu bylo v opravě. Oprava stála 12.000 Kčs. 
Musím zde vyzdvihnout práci Josefa Tichánka, který přesto, že plní dobře své úkoly v zaměstnání, najde 
ještě čas k vykonávání funkcí veřejných, které vždy plní dobře. 
Doufám, že požární ochrana pod jeho vedením splní úkoly, které jí ukládají celostátní zájmy. 
 
Nové /???/ organisace: 
Svaz mládeže neplní své poslání. Spokojí se pořádáním několika tanečních zábav. 
A zase bych přičítal vinnu tomu, že nepracuje místní organisace KSČ, která má být vedoucím všeho dění 
v obci. 
Školství: 
Dosavadní ředitel školy Jan Novák odešel na vlastní žádost do Dačic. 
Novým ředitelem školy byl ustanoven František Havlík, který začal vyučovat 1. září 1956. 
 
Kultura: 
Místní kino promítá film každou neděli, kromě letních měsíců. 
18./3. ČSM v Heřmanči sehrál divadelní hru: „Divá Bára“, představení bylo četně navštíveno a po stránce 
kulturní splnilo svůj účel. 
17./6. ČSM z Mrákotína sehrál div. hru: „Sluneční paseka“. Toto představení mělo slabou úroveň. 
 
SNÍMEK 162 
 
1956. 
 
Kultura: 
27./10. pořádal Závodní klub ROH při Motorpalu v Telči „Estrádu“. Toto veselé pásmo hudby, zpěvu a 
humoru pobavilo občany po jejich namahavé práci. 
21./5. promítal zde film „Betlémská kaple“ farář P. Janeczek z Horních Dubenek. Dále promítal 6./6. film 
„Mistr Jan Hus“. 
 
Stavby: 
Josef Tichánek čp 36 upravil si byt. 
František Plachý čp. 9 zazdil nová okna. 
Ladislav Šimánek č. 19 provedl opravu střechy nad kůlnou. 
Stavební ruch byl slabý, jelikož jsou značné potíže s nákupem stavebního materiálu, jehož se jeví stále 
nedostatek. 
V letošním roce zbořena byla chalupa čp. 43. 
Místo koupil Jaroslav Lojka č. 50, který na tomto místě zřídil zahradu. 
 

Církev: 
Dne 3. června 1956 byl zvolen farářem českobr. církve evang. dosavadní vikář Alois Valenta. 
 
Životní úroveň: 
Dne 1. dubna bylo provedeno další snížení cen spotřebního zboží. Tímto opatřením byla zvýšená životní 
úroveň. Přesto, že někteří lidé vzpomínají na „staré časy“ a nechtějí vidět a připustit, že se dnes lidem 
vede lépe. 
Nutno zde připomenout jednu věc. Ku příkladu: Dnes skoro každá rodina vlastní pračku. Mládež zase 
kupuje motorky. Dříve si tyto věci málo kdo mohl koupiti. 
 
SNÍMEK 163 
 
1956. 
 
Poměry lidopisné. 
Svatby: 
Dne 11. února slavila svatbu Bohunka Kořínková čp. 2 a František Tichánek. 
Dále dne 15. září slavil sňatek Zdeněk Bodlák čp. 21 a Jitka Koutná. 
Narození: 
Narodilo se celkem čtyři děti. Ovšem né v obci, ale v nemocnici v Dačicích. 
29./11. Bodláková Jitka, 1./9. Tichánek Josef, 21./5. Kopřivová Jana, 6./8. Merklová Irena. 
Úmrtí: 
Dne 6. února zemřela Anna Kolářová (čp. 26) ve věku 86 let. 
23. srpna zemřel Josef Voral čp. 46. 
 
Zprávy zemědělské: 
Úroda obilí byla dobrá. Veliká úroda byla zvlášť u brambor. Žně začal Josef Menšík dne 7. srpna. Do 17. 
září bylo obilí svezeno. 
Dodávky obilí byly splněny do 15. září. 
18. června začalo kosení sena. Příznivé počasí na podzim usnadnilo sklízeň brambor. Hůře bylo se setím, 
neboť někteří zemědělci nestačili do přijití mrazů všechno zaset. 
Zde se hlavně projevuje nedostatek pracovníků v zemědělství, a proto jest nutno uvažovat pro a pracovat 
o společném obdělávání půdy. 
Kultury brambor byly napadeny „mandelinkou“. Proto bylo nutno provádět hledačky a napadená másta 
poprašovat „dynocidem“. 
 
Přehled počasí: 
V lednu bylo mírně, sněhu málo. V únoru začaly mrazy, které dosáhly až 30°C. Pátého března napadl sníh, 
který zůstal ležet do konce měsíce. Léto bylo dosti chladné. První bouřka byla 8. března. 
 
SNÍMEK 164 
 
1956. 
 
Přehled počasí: 
Celkem však bouřek bylo málo. 
Sněhové přeháňky byly 7. října, avšak sníh do konce roku nebyl. 
Tento rok celou zimu silnice byly volné a nebylo třeba prohrnovat. 
 
Hřbitov: 
Do správy obce byl převzat místní hřbitov od českobratrské církve. 
 
Končím zápisy v tomto roce s přáním, aby světový mír byl zachován, abychom v míru mohli budovat svou 
vlast. 
Rok končí neurovnanými poměry ve světě. 
Stálé napětí panuje mezi zeměmi na „Západě“ a tábora socialismu. 
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Mír, po kterém všichni toužíme, jest nutno vybojovat - prácí. 
 
SNÍMEK 165 
 
1957. 
 
Národní výbor: 
Dne 19. května 1957 byly v celém státě provedený volby do národních výborů. A to krajských, okresních a 
místních. Volby řídili volební komise. V naší obci byli zřízeny tyto komise: 
Místní volební komise: 
Bártů Blahoslav, Kopřiva Antonín, Lojka Karel ml., Podbraný František. 
obvodní vol. komise: Kouba Josef, Jung Antonín, Hynek Petr ml., Kolářík Frant. 
okrsková vol. komise: Dušek Bohumil, Havlík Frant., Zich Jan, Lojková Miluše, Šeda Josef Poldovka, Hes 
Vilém ml. č. 15. 
Ve volebních seznamech bylo zapsáno 165 voličů. Voleb se zúčastnilo 155 voličů. 
Do místního národního výboru sestavila národní fronta tuto kandidátku: 
Bodlák František č. 21 obdržel 151 hlasů. 
Kolářík Vladislav č. 3 obdržel 151 hlasů. 
Kolářík Karel č. 49 obdržel 152 hlasů. 
Lojka Josef č. 4 -//- 152 -//- 
Lojka Ladislav č. 29 -//- 154 -//- 
Lojka Karel č. 20 -//- 152 -//- 
Menšík Josef č. 24 -//- 149 -//- 
Šimánek Ladislav č. 19 -//- 154 -//- 
Tichánek Josef č. 36 -//- 151 -//- 
Vávrů Antonín č. 42 -//- 153 -//- 
Závodský Josef Poldovka č. 9 -//- 155 -//- 
 
SNÍMEK 166 
 
1957. 
 
Do okresního národního výboru zvolen byl Tichánek Josef z Velké Lhoty č. 36. 
Do krajského národního výboru zvolen byl Kudrna Miloš ze Studené. 
První schůze nově zvoleného národního výboru se konala 25. května 1957. Schůzi řídil nejstarší člen 
František Bodlák. 
Do rady místního nár. výboru byli zvoleni: 
Bodlák František, Tichánek Josef, Lojka Ladislav, Kolářík Vladislav, Lojka Josef č. 4. 
Rada zvolila předsedou Františka Bodláka č. 21, tajemníkem Josefa Tichánka č. 36. 
Místní národní výbor vzal si za úkol: 
1) vybudovat požární zbrojnici, 
2) generální opravu školy, 
3) postavení vodovodu pro školu, 
4) rekonstrukci veřejného osvětlení. 
Dne 21. srpna 1957 zemřel náhle předseda M.N.V. František Bodlák. V něm ztratil národní výbor agilního 
pracovníka, který rád pracoval ve veřejné funkci a stále myslel na rozkvět obce. 
Dne 24. srpna konána schůze nár. výboru, rozšířeného o ostatní složky v obci. 
 
SNÍMEK 167 
 
1957. 
 
Účelem této schůze bylo zvolit nového předsedu. Jelikož žádný člen nár. výboru nechtěl funkci předsedy 
převzít, zůstala obec bez předsedy. 
Na této schůzi zvolen byl zástupcem předsedy Ladislav Lojka. 

Tento stav tral do 20. listopadu 1957. Na schůzi M.N.V. převzal funkci předsedy Josef Tichánek a tajem-
níkem zvolen Kolářík Vladislav, který jest tajemníkem placeným. 
 
Doplňovací volby: 
Dne 6. října konány doplňovací volby do nár. výboru. Zvolen byl Dušek Bohumil č. 17. 
 
Rozpočet M.N.V.: 
Celkový obecní rozpočet činil 45.600 Kčs. Tento rozpočet byl překročen o 6.400 Kčs, takže činil 52.000, -. 
 
Příjem vlastní: 
daň domovní   4.409,87 
daň z představení 670, - 
popl. z hosp. zvířat 6.541, - 
popl. ze psů  200, - 
hřbitovní  2.262, - 
celkem vlastní příjmy: 14.082,87 Kčs 
 
Příjmy regulační: 
podíly stát. příjmu  6587, - 
příděl na výdaje nem. 21.350, - 
příděl na investice 9.927,20 
Celkový příjem činil v roce 1957 - 52.246,97 Kčs. /čísla nesedí již v originále/ 
 
Škola: 
V tomto roce provedena oprava školy nákladem 17.557,98 Kčs. 
Byl opraven byt pro učitele. Položeny nové podlahy, dány nová okna a dveře. Odstraněny schody na půdu, 
a tak získán prostor pro koupelnu a spíž. 
V rámci této akce bylo odpracováno mnoho hodin zdarma jak občany staršími, tak i dětmi. Mnoho práce 
provedl ředitel školy František Havlík, který věnoval celé prazdniny na pomocné práce a přivedl tuto akci 
k zdárnému konci. 
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1957. 
 
Stavbu prováděl stavební kombinát z Dačic, který však dodal pouze materiál. Práce zednické provedli 
Bártů Blahoslav a Čudlý Josef č. 15. Pomocné práce Kouba Josef č. 16. 
 
Vodovod pro školu 16.-18. listopadu: 
Jelikož starý vodovod nevyhovoval, byl zřízen pro školu vodovod nový nákladem 4.927,10 kčs. Vodovod 
byl postaven od studně Josefa Lojky č. 18. Vykopávky se zúčastnili občané ze Lhoty i z Poldovky, takže 
během jednoho dne byl výkop proveden. Zához byl proveden večer při umělém osvětlení. Občané pochopi-
li důležitost akce a patří jim za to dík. 
 
Požární sbor: 
Nákladem 5000 kčs byla upravena požární zbrojnice. 
K tomuto účelu byl adaptován chlév v čp. 39 a pořízené dvoje vrata. 
 
El. síť: 
Brněnské rozvodné závody provedli rekonstrukci elektrické sítě. Vyměnili sloupy a vodiče. Při této příleži-
tosti byla též provedena rekonstrukce veřejného osvětlení. 
Náklad obce na tuto rekonstrukci činil 6.700, - Kčs. 
 
Komunikace: 
Správa státních silnic provedla válcování silnice. 
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Autobusové spoje: 
Přes obec projíždí dvě autobusové linky. Obě vedou směrem Dačice-Studená. Jedna vede z Dačic, D. 
Němčice, Volfířov, Řečice, V. Lhota, Brandlín, H. Němčece a Studená. 
Druhá, která byla zřízena proto, aby mohly děti jezdit do školy v Heřmanči, vede tímto směrem: Ráno: 
Dačice, D. Němčice, Volfířov, V. Lhota, Maršov, Heřmaneč, Olšany, H. Meziříčko, Studená. 
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1957. 
 
Socialisace vesnice: 
Dne 28. ledna 1957 bylo v obci založeno Jednotné zemědělské družstvo. Tím byl položen základ 
k zemědělské velkovýrobě. 
Stalo se tak při vyčišťování dodávkových smluv. 
Někteří hospodáři nestačili na stanovené úkoly. Špatně plnili dodávkové úkoly. A tak Václav Dušek ze 
Šachu přesvědčil větší část zemědělců, že jedině při společné práci budou moci předepsané úkoly splnit. 
Tento den podepsali tito zemědělci přihlášky do J.Z.D. 
 
1) Antoň Ota č. 23 
2) Bártů Blahoslav č. 51 
3) Bodlák František č. 21 
4) Dušková Marie č. 30 
5) Dušková Antonie 17 
6) Hes Vilém 15 
7) Jelínková Anastázie 11 
8) Kolářík František 3 
9) Kolářík Karel 49 
10) Kubištová Marie 35 
11) Kořínek František 2 
12) Kouba Josef 16 
13) Lojka Josef 18 

14) Lojka Josef 7 
15) Lojková Marie 4 
16) Lojka Karel 20 
17) Menšík Josef 24 
18) Molínová Zdenka 45 
19) Novák Josef 10 
20) Plachý František 9 
21) Procházka Václav 28 
22) Stránský Frant. 14 
23) Šimánek Ladislav 19 
24) Tichánek Josef 36 
25) Vávrů Anna 42 

 
Dodatečně přistoupili: 
1) Buzková Karla 32 
2) Čudlá Františka č. 13 
3) Lojková Blažena 50 
4) Ambrožová Josefa 12 
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1957. 
 
Mimo družstvo zůstali: 
 
Hes Josef č. 33 
Šeda Karel č. 22 
Křížová Františka č. 5 

Holoubková Marie č. 8 
Šimánek Jan 26 
Čudlý Josef 25 

 
Tohoto dne t. j. 25. ledna 1957 zvolen přípravný výbor: 
předseda:   Lojka Josef č. 7 
místopředseda:  Stránský František 14 
členové:   Procházka Václav, Plachý František, Kouba Josef. 
Celková zemědělská půda, na které družstvo bude hospodařit, činí asi 206 ha. 
 
Dne 14. února 1957 konána schůze J.Z.D. za přítomnosti zástupců okres. nár. výboru. /Ing. Urbánek, 
vedoucí družstevního odboru O.N.V., Stehlík, okres. agronom. 

Dále byli přítomni pracovníci pro výkup: Rudolf Havlík, Jan Lunc, Václav Dušek. 
Na této schůzi přešlo družstvo na III. typ a zvolilo tento výbor: 
předseda: Lojka Josef č. 7 
skupinář: Stránský František č. 14 
pokladník: Šimánek Ladislav 19 
skladník: Kolářík Karel 49 
zootechnik: Procházka Václav 28 
účetní:  Menšíková Eva 24 
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1957. 
 
revisní komise: předseda Tichánek Josef 36 
členové: Antoň Ota, Hes Vilém, Menšík Josef. 
 
Dne 19. února 1957 přijalo J.Z.D. normy. 
A téhož dne počaly se rozorávat meze. Tím se i ráz krajiny změnil. 
Odměna za pracovní jednotku byla rozpočtena na 6,25 kčs . 
Docíleno však bylo 10, - kčs. 
 
Svod dobytka: 
J.Z.D. upravilo stáj v čp. 15. Dále provedeny menší opravy ve stájích čp. 7, 2, 28, 14, 9. Do těchto stájí byl 
dne 8. července sveden dobytek. Prasata jsou ustájena v čp. 10. 
Postavena též drůbežárna. 
 
 
Členové J.Z.D.: 
Během roku vystoupili z J.Z.D. Vávrů Anna 42 a Lojková Blažena 50. 
 
Polní práce: 
Jarní setí začalo 4. dubna, sázení brambor 29. dubna, senoseč 15. července, žně 30. července. Skončení 
žní 9. srpna, sbírání brambor 30. října. 
 
Kulturní čin.: 
Dne 17. března byla dětmi sehrána divadelní hra: „Šípková Růženka“. 
Hra byla dobře nacvičená a hrána ve Volfířově, Kost. Vydří a Dačicích. 
 
Poměry lidopisné. 
Narození: 
Bártů Jaroslav 26. 5. 1957, Musilová Božena 3. 11., Hes Vilém 3. 7., Holoubek Jaromír 21. 3., Kořínek 
František 16. 10.. 
Úmrtí: 
Bodlák František č. 21 (21./8. ve věku 55 let), Antoňová Anna č. 23 (79 let), Hesová Anna č. 33 (69 let), 
Štěrbová Anna Poldovka č. 5, Marie Lojková Velká Lhota č. 7, ve věku patnácti let. 
Zemřela náhle tak jako její sestra Věruška, která zemřela v roce 1954 ve věku 14 ½ roku. 
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1957. 
 
Počasí: 
Počasí bylo celkem normální. Zima mírná, sněhu málo. Nejteplejší dny byly od 1. do 9. července. Jinak 
převládalo chladnější počasí. Časté deště v červnu a červenci prodloužily sklízeň sena. 
Celkem bylo 99 dní slunečních. 
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1958. 
 
Místní národní výbor: 
Národní výbor v čele s předsedou Josefem Tichánkem a tajemníkem Vladislavem Koláříkem řídil obec 
dobře. Ač v některých akcích neměl podporů všech občanů, zhostil se úkolů kladených na místní národní 
výbor k spokojenosti. 
Rada M.N.V. musela řešit různé problémy, hlavně v zemědělství. 
Střežila, aby jak J.Z.D., tak i soukromě hospodařící zemědělci plnili státní dodávky zemědělských produk-
tů. Rada M.N.V. na své schůzi dne 2. února 1958 rozhodla, že zemědělskou půdu Fr. Macků z Poldovky č. 
5 rozdělí částečně mezi ostatní zemědělce na Poldovce, aby jmenovaný zvládl úkoly naň kladené. 
František Macků nepochopil snahu rad M.N.V., na rozdělení půdy nepřistoupil a slíbil, že stanovené úkoly 
bude plnit. Ovšem se tak nestalo a nár. výbor ku konci roku se znovu musel tímto případem zabývat. 
Nejlépe by snad bylo, aby Poldovka vstoupila do J.Z.D., aby takovéto případy odpadly a Národní výbor se 
mohl zabývat jinými věcmi. 
 
Škola: 
Místní národní výbor provedl přístavbu stávající kolny u školy. 
Tato přístavba bude sloužit pro potřeby ředitele školy, neboť dosud nebylo u školy místo ku příkladu pro 
chov drobného hospodářského zvířectva a pod. 
Na stavbě bylo odpracováno mnoho brigádnických hodin a zvláště českosl. svaz mládeže se v plné míře 
do této akce zapojil. 
 
Rozhlas: 
V letošním roce byla provedena rekonstrukce místního rozhlasu. 
K přístroji pořízen zesilovač a zařízení rozšířeno o jeden reproduktor. Nyní jsou v provozu 4 reproduktory. 
Rozvodná síť rozhlasu byla provedena na železných stožárech. 
 
Místní organisace KSČ: 
Na výroční schůzi zvolen předsedou místní org. KSČ Vávrů Antonín, zapisovatelem Lojka Karel mladší, 
členy: Dušek Bohumil, Kolařík Karel st., Podbraný František a Lojka Ladislav. 
Práce organisace se zlepšila. Dosud však není tím, čím by měla být. Totiž hybnou pákou všeho dění v obci. 
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1958. 
 
Požární sbor: 
Na schůzi dne 10. listopadu 1958 zvolen předsedou Bohumil Dušek a velitelem Vladislav Kolařík. 
Požární sbor zúčastnil se soutěže požárních družstev v H. Němčicích. 
 
Výbor žen: 
Výbor žen spolupracoval s národním výborem. Předkládal národnímu různé náměty hlavně k zlepšení 
vzhledu obce. Nutil národní výbor, aby tyto připomínky vyřizoval. Aktivní výbor žen se stává vydatnou po-
mocí místního národního výboru. 
Po zemřelé předsedkyni výboru žen Miladě Lojkové zvolená předsedkyní Eva Menšíková. 
 
Oslava mezinárodního dne žen: 
Dne 9. března u příležitosti Mezinárodního dne žen uspořádal výbor žen slavnostní schůzi. Předseda nár. 
výboru Josef Tichánek ve svém proslovu poděkoval ženám za jejich práci a jménem národního výboru 
odevzdal ženám dárky. Některé ženy dostaly šátky a některé malované polštářky. Program zpestřily děti 
vedeny ředitelem školy Fr. Havlíkem kulturní vložkou. 
 
Jednotné zemědělské družstvo: 
Dne 25. ledna 1958 konána první výroční schůze J.Z.D. 

Na této schůzi se hodnotily výsledky hospodaření za rok 1957. Každý účastník obdržel svačinu, oběd, 
večeři. Na pracovní jednotku v roce 1957 bylo docíleno 10, - Kčs. Celkem rozděleno na doplatcích 83.000 
Kčs. 
Rozšíření členské základny J.Z.D.: 
Do JZD vstoupil Šeda Karel čp. 22. 
 
Situace JZD v roce 1958: 
JZD hospodaří na výměře 136,27 ha orné půdy, 207 ha půdy zemědělské. 
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1958. 
 
Obec - výnosy: 
pšenice byla zaseta na 5,15 ha a výnos činil 17 q z 1 ha 
žito bylo zaseto na 27,07 ha -//- 15,90 q -//- 
oves -//- 25,80 ha -//- 24,60 q -//- 
brambory -//- 23 ha -//- 138 q -//- 
len -//- 6 ha -//- 22 q stonky, 2 q semeno 
seno, pícniny na orné půdě 28,80 ha -//- 45 q 
seno na loukách 51 ha -//- 29 q 
Výnosy byly špatné, jelikož kroupy většinu obilí potloukly. Rovněž i u brambor jest výnos menší, neboť voda 
při průtrži mračen odplavila hnůj s polí. 
 
Dodávkové úkoly JZD: 
Plán dodávky zrnin činil 186,61 q. 
Státní nákup splněn nebyl následkem krupobití. Dodávka žita byla nahrazena ovšem. Brambor dodáno 
13,91 vagonů. 
Živočišná výroba. 
 povinná dodávka: státní nákup: 
maso hovězí 74,17 q 63, 13 q 
-//- vepřové 55,16 46, 82 q 
mléko 30.207 l 14.821 l 
Maso hovězí bylo splněno a státní nákup překročen o 21,16 q, takže celková dodávka činila 158,46 q. 
Rovněž i u masa vepřového byly stanovené úkoly splněny a ještě překročeny o 5,36 q, takže celkem do-
dáno 107,34 q vepřového masa. 
Mléko splněno nebylo. Nedodáno bylo 8.100 l. 
 
Zemědělská výroba JZD: 
na 1 ha zemědělské půdy hovězí maso 66 kg 
na 1 ha orné půdy vepřové maso 75 kg 
na 1 ha zemědělské půdy mléko vejce 278 l 
na 1 ha orné půdy - vejce 98 kusů 
Dojivost na 1 krávu jest 1171 l, což jest neuspokojující. 
Průměrná porážková váha činila 441 kg. 
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1958. 
 
Stav dobytka JZD: 
K 1. lednu 1958 bylo u JZD 119 ks hovězího dobytka, z toho 51 kráv. 
K 31. prosinci 1958 byl stav 137 ks -//- -//- 49 -//- 
Stav kráv se zmenšil následkem uhynutí, jakož i odprodáním kráv tuberkulozních. Podařilo se během roku 
1958 tuberkulozu kráv v JZD úplně odstranit. 
Nový výbor JZD 1959: /rok připsán/ 



Vítězslav Větrovec: Velkolhotečtí herci aneb Jak Lhoťáci z(a)koušeli divadlo  Akademické studie DIFA JAMU │ 2016  

 68 

V čelo družstva byl zvolen Šimánek Ladislav č. 19 jako předseda, skupinářem František Stránský, zoo-
technikem Kolařík Karel, pokladníkem Lojka Josef č. 7, skladníkem Josef Kouba č. 16, účetní Menšíková 
Eva s členem představenstva Blahoslav Bártů. 
 
Výstavba JZD: 
Provedena adaptace kravína v č. 7, zřízena odchovna kuřat, postaveno 5 dvouboud pro prasnice ze čp. 
18. 
 
Kultura: 
Činnost kulturní v letošním roce byla dosti rušná. 
Dne 14. ledna měl zde okresní prokurátor Fr. Podrácký z Dačic přednášku na théma: Stanovy JZD. V této 
přednášce byly členům JZD objasněny práce a povinnosti. 
Dne 7. dubna pořádán koncert dětského souboru z Mrákotína pod taktovkou Josefa Neužila. Orchestr 
provedl různé skladby před naplněným sálem. 
Dne 13. dubna sehráli místní ochotníci div. hru „Poslední muž“. 
Žáci sehráli divadlo „Honza a čaroděj“ dne 27. dubna. 
31. 12. opět ochotníci sehráli div. hru „Rodinná vojna“. Tuto hru sehrál divadelní soubor třikrát ve Vel. 
Lhotě, jednou ve Volfířově a Kost. Vydří. 
Místní kino hrálo každou neděli, mimo letní dobu. 
Mimo to konána dne 21./5. zdravotní přednáška pro ženy. 
 
Voj. služba: 
Do základní vojenské služby nastoupil Blahoslav Bártů. 
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Stavby: 
Místní národní výbor povolil připojení na školní vodovod: Lojka Karel č. 20, Šimánek Ladislav č. 19, fara č. 
37. 
Podbraný František pokryl domek č. 44 eternitem. 
 
Změna usedlostí: 
Čudlý Josef, který bydlí v Batelově, prodal chalupu čp. 13 Antonínu Kopřivovi. 
 
Zprávy lidopisné: 
Tento rok opustili nás: 
Dne 10. února 1958 zemřel Šeda Karel z č. 22, žák osmileté školy v Heřmanči ve věku 11 let. 
Dne 12. března 1958 zemřel Josef Závodský z Poldovky narozen 1871 ve věku 87 let. 
Dne 22. března 1958 zemřel Josef Kořínek č. 2, nar. 1882 ve věku 76 let. 
Dne 7. července 1958 zemřela Františka Lojková č. 7 nar. 1885 ve věku 73 let. 
Dne 27. července 1958 zemřela Milada Lojková č. 29 nar. 1918 ve věku 40 let. 
Zemřelá byla předsedkyní výboru žen. Manželka kronikáře. Zanechala zde čtyři nezaopatřené děti od 5-11 
let. 
Dne 29. srpna 1958 zemřela Františka Voralová č. 14. 
 
Práce polní: 
S polními pracemi bylo započato koncem dubna. Časté deště znemožňovaly rychlý postup polních prací. 
Se sadbou brambor počalo JZD 21. května. Senoseč začala 10. června, avšak deště zdržovaly práci, takže 
sklízeň sena trvala až do 10. Srpna. 
S kosením žita začato 9. srpna, s výmlatem 29. srpna. 
Sběr brambor začal 30. září. Sběr zahájili žáci z jedenáctileté školy z Dačic. 
Sběr brambor ukončen 30. října 1958. 
 
 
 
 

Počasí: 
Počasí v letošním roce bylo dosti nepříznivé. Kroupy, které zasáhly dvakrát náš katastr, a sice 15. května 
a 28. května, značně poškodily obilí. Hlavně byl postižen veliký lán žita J.Z.D. směrem k Řečici. Převládalo 
deštivé počasí, které zdržovalo polní práce. 
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1959. 
 
Nár. výbor: 
I v tomto roce pokračoval národní výbor v dobré práci. 
 
Správa obce:  
Pracoval ve stejném složení jako v roce minulém. Činnost v tomto roce byla zaměřena hlavně na tyto dů-
ležité úseky, a to: 1) V prvé řadě nár. výbor pomáhal JZD řešit a plnit zemědělskou výrobu. Dále se zabýval 
rozšířením členské základny JZD. 
2) Pracoval na zlepšení vzhledu obce. Na tomto úseku byl proveden veliký kus práce. Položeny byly ce-
mentové rouny kolem silnice. Zatím tyto práce byly provedeny v místech, kde zůstávala stát voda a tvořilo 
se bláto. Rouny byly položeny u Kořínkových č. 2 a od pošty k Antoňovým č. 23. V této práci bude v příštím 
roce pokračováno. 
3) Pokračováno bylo v generální opravě školy. 
 
Škola: 
U školy byly postaveny nové splachovací záchody, šatna a kabinet. Stavbu provedl okresní stavební pod-
nik v Dačicích. Náklad činil 52.450 Kčs. 
4) V akci „Z“ byl odstraněn dřevěný plot u školy a nahrazen plotem železným. Upraven částečně terén 
zahrady a zahrada zarovnána, aby plot netvořil zákruty. 
V rámci zimní kampaně, kterou národní výbor společně s místní organizací KSČ organizoval, svolána 
schůze předsedů všech organizací v obci. Na této poradě vznikly závazky, jednak k zlepšení vzhledu obce 
a zúrodnění půdy. 
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Některé akce byly ihned prováděny. Byla provedena kanalizace od záchodů ve škole, dále pak odstraněn 
plot u požární zbrojnice a nahrazen plotem drátěným. Zahrada u požární zbrojnice byla zmenšena, jelikož 
vyčnívala do silnice. 
Všechny tyto akce byly úspěšně organisovány předsedou Josefem Tichánkem a tajemníkem Vlad. Kolaří-
kem. 
Ovšem nenacházeli vždy pro svou práci porozumění u všech občanů. 
Znechucen tímto jednáním resignoval dne 4. 11. 1959 Josef Tichánek na funkci předsedy nár. výboru. 
Když však uznal, že jest jeho práce potřebná, odvolal svoje rozhodnutí a dále svoji funkci vykonává. 
Na schůzi národního výboru, která se konala 25. listopadu 1958 byl přítomen tajemník okresního národ-
ního výboru Brabec. 
Byl spokojen s prácí národního výboru. 
 
Matriční úřad: 
Rozhodnutím krajského národního výboru v Jihlavě byly některé matriční úřady v menších obcích zrušeny. 
Tímto rozhodnutím byla postižena i naše obec. Dne 1. dubna 1959 byl matriční úřad zrušen. Obec přidě-
lena k matričnímu úřadu v Dačicích. 
 
Kulturní klub: 
V obci založen kulturní klub J.Z.D. Tento klub přebírá veškerou kulturní činnost na vesnici. Obec odevzdala 
některé kulturní zařízení do správy kulturního klubu. (ku př. kino) 
Správcem kulturního klubu jmenován ředitel školy František Havlík. 
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Rovněž byla přidělená místnost pro účely kulturního klubu, bývalá oddací síň. 
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Výbor žen: 
Dne 8. března 1959 na slavnostní schůzi předal předseda nár. výboru ženám, které vychovaly více jak 
čtyři děti odznak mateřství III. stupně. Vyznamenány byly: Musilová Božena, Koláříková Marie, Lojková 
Marie č. 4, Vávrů Anna. 
Dále pořádal výbor žen vánoční nadílku pro děti. 
Program obstaraly děti, které hudbou, zpěvem, recitací utvořily pěkný rámec této slavnosti. 
 
Socialisace vesnice: 
Na výroční členské schůzi JZD konané dne 3. února 1959 byl zvolen nový výbor J.Z.D. 
předseda:   Ladislav Šimánek č. 19 
skupinář:  František Stránský č. 14 
zootechnik:  Karel Kolařík č. 49 
pokladník:  Josef Lojka č. 7 
účetní:   Eva Menšíková š. 24 
skladník:  Josef Kouba č. 15 
člen představenstva: Blahoslav Bártů č. 51 
revisní komise:  předseda: Josef Tichánek č. 36 
   členové:  Vilém Hes č. 15 
     Ota Antoň č. 23 
 
Nábor nových členů JZD: 
Agitační skupina utvořená okresním národním výborem provedla nábor nových členů J.Z.D.. Získala pro 
vstup do JZD zemědělce hlavně z osady Poldovky. 
Zemědělci se stanou členy J.Z.D. od 1. ledna 1960. 
 
Hospodaření JZD: 
Jednotné zemědělské družstvo hospodaří na zemědělské půdě ve výměře 208,660 ha. Výměra orné půdy 
činí 136,76 ha. 
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Počet zemědělských závodů sdružených v JZD jest 28. Celkový počet členů jest 45. Celková výměra zá-
humenku jest 13,55 ha, z toho orné půdy záhumenku 7,47 ha. 
Rozdělení zemědělských závodů podle velikosti: 
 

do 0,5 ha 0,51-2 2,01-5 5,01-10 10,01-20 20,01-více celkem 
1 2 8 10 1 4 28 

 
Stav zvířectva JZD: 
Celkový stav hospodářského zvířectva k 31. 12. 1959: 
skot… 143 kusů, z toho kráv 52 ks 
prasata 135 ks, prasnice 14 ks 
slepice 254 ks, koně 9 
 
Stav zvířectva záhumenků: 
krávy 24 ks, prasata 33 ks, drůbež 710 ks 
 
 

Stroje: 
Jednotné zemědělské družstvo vlastní tyto stroje: 
traktory kolové 2 ks, elektrické motory 3 ks, secí stroje 3 ks, sazeče brambor 1 ks, samovazy 2 ks, mlátič-
ky 3 ks, vyorávače brambor 4 ks, rozmetadla hnojiv 1 ks, obraceče sena 1 ks, výfuky sena, slámy 7 ks, 
řezačky výfukové 3 ks, šrotovníky 1 ks. 
 
Prac. jednotka: 
Plánovaný počet jednotek 17.000 - vyčerpáno 17.792,50 jednotek. 
Odměna připadající na 1 pracovní jednotku. 
 

 v penězích žito oves brambory seno sláma peněžní hodnota naturálií 
plán 10, - 1,5 1, - 2,5 1, - 1, - 5,47 
skutečnost 12, - 1,5 1, - 2,5 1, - 1, - 5,47 

 
V rostlinné výrobě čerpáno 7.039,89 jednotek, v živočišné výrobě 7.100,48, na novostavbách 1059,96, 
údržba strojů 338,10, administrativa 1248, školení, mateřství atd. 352,80. 
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Výsledky hospodaření J.Z.D.: 
 

 osetá plocha 
ha 

cenna za 1 
q 

celková sklízeň v 
q 

hektarový vý-
nos 

rozděleno členům 
q 

pšenice 2,30 125,- 47,20 20,50  
žito 34,72 102, - 913,90 26, - 255,37 
oves 27,29 61, - 749,80 27, - 169,49 
brambory 23,46 32, - 2796, - 117, - 230, - 

len stonky 4 174, - 118,40 27, -  
semeno 353, - 31,30 7,80  

 
Mléka nadojeno 79.360 l, průměr na jednu dojnici 1526 l za rok. 
Vejce 28.012 ks, snůška na 1 slepici 110 ks. 
Výroba masa: hovězí 161,93 q; vepřové 83,89 q; drůbež 536 kg. 
Příjmy  ze živočišné výroby  339.927,42 Kčs 
 z rostlinné výroby  126.238,98 Kčs 
 ostatní příjmy  79.550,68 Kčs     
 celkem příjmy  545.717,08 Kčs 
Celková hodnota aktiv činí 1.437.910,85 Kčs. 
 
Lesní hospodářství: 
Lesy, které dosud patřily jednotlivým zemědělcům, byly převzaty do společného obhospodaření J.Z.D.. 
 
Závěr k práci J.Z.D.: 
Práce JZD se dobře rozvíjí. Družstevníci velkou většinou mají zájem o společnou práci a snaží se, aby vý-
sledky byly co nejlepší. Vyskytují se ovšem jednotlivci, kteří narušují pracovní disciplinu. Záleží na předsta-
venstvu, aby tyto výstřelky usměrnilo, aby se více nevyskytovaly. 
 
Polní práce: 
S polními pracemi bylo započato 23. března 1959. Dne 15. května byly dosázeny brambory. Se senosečí 
započato 3. června a 2. července počato s kosením žita. Obilí bylo dožato 12. srpna a 15. srpna začal 
svoz a výmlat obilí. Poslední obilí bylo svezeno 9. září. 
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Sběr brambor zahájen 19. září. Tento sběr zahájila brigáda poštovních zaměstnanců z Dačic a dále pak 
brigáda osmileté střední školy v Heřmanči. 
 
Počasí: 
Rok byl zvětší části suchý, což se projevilo i nedostatkem vody v některých studních. V kravíně v č. 15 a ve 
vepříně v č. 10. 
 
Vojenská služba: 
Do základní vojenské služby nastoupil: Zdeněk Hes č. 15 a Josef Závodský z Poldovky. 
 
Zprávy lidopisné: 
Dne 13. června slavil svatbu tajemník nár. výboru Vladislav Kolařík a Marie Dušková. 
 
Životní úroveň: 
Životní úroveň obyvatelstva stále stoupá. Snad v každé domácnosti jest elektrická pračka. Nakupují se 
plynové a elektrické sporáky. Mládež kupuje hlavně motorky. Auto si koupil Josef Tichánek, rovněž i televi-
zor, který jest první v obci. Upravují se též byty, zřizují se koupelny. K zvýšení životní úrovně přispělo sníže-
ní cen některých potravin a spotř. zboží od 8./3.. 
 
Hospodaření obce: 
Obecní rozpočet činil 34.900 Kčs. Vzhledem ku generální opravě školy byl značně překročen, takže vydání 
činilo 83.946 Kčs. 
 
Kultura: 
Divadelní soubor provedl divadelní hru: „Rodinná vojna“, dne 1. ledna. Tato hra byla provedena též ve 
Volfířově a Kost. Vydří. 
 
Doprava: 
V letošním roce zřízená nová autobusová spoj Dačice-Studená. 
Ráno odjezd k Dačicům v 5,10 - odp. příjezd z Dačic v 15 hod. 
Nyní jest autobusové spojení 6krát k Dačicům a 5krát ke Studené. 
 
Mezinárodní situace: 
Rok končí ve znamení míru a dorozumění mezi národy. 
V této věci Sovětský svaz dosahuje značných úspěchů. 
A tak se zdá, že světový mír bude zachován a lidstvo bude moci pracovati na mírové výstavbě a k štěstí 
všech lidí. 
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Národní výbor: 
Ve volebním období splnil nár. výbor za spolupráce občanů všechny úkoly, které si uložil na začátku své 
působnosti. 
V prvé řadě byla provedena generální oprava školy. Byl upraven byt ředitele školy, zřízeny splachovací 
záchody, kabinet, šatna, kolna pro potřebu řed. školy, železný plot. Dále pak provedená částečná kanali-
zace kolem silnice, rekonstruován místní rozhlas, vyhloubena vodní nádrž mezi čp. 23-24, zřízena silnice 
na Poldovku, vodovod pro školu. Z toho jest patrno, že práce národního výboru byla úspěšná. Národní 
výbor skončil svoji činnost dne 12. června 1960, v kterýžto den byl zvolen nový národní výbor. 
 
 

Volby: 
Dne 12. června 1960 byly provedený v celém státě volby poslanců do Národního shromáždění, jakož i 
poslanců do krajských okresních a místních národních výborů. 
Do místního národního výboru byla navržena místní organizací KSČ kandidátka, která byla schválená na 
veřejné schůzi konané dne 6. května 1960. 
Navrženi byli tito kandidáti: 
Bětuška Antoňová čp. 23 Ladislav Lojka čp. 29 
Bohumil Dušek čp. 17  Eva Menšíková čp. 24 
Vilém Hes mladší čp. 15  Karel Pokorný čp. 33 
Karel Kolařík čp. 1  Josef Šeda – Poldovka čp. 8 
Vladislav Kolařík čp. 47  Ladislav Šimánek čp. 19 
    Josef Tichánek čp. 36 
    Antonín Vávrů čp. 42 
    Josef Závodský – Poldovka čp. 9 
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Do krajského národního výboru navržen František Kopal, zubní laborant ze Studené. 
Do okresního národního výboru Josef Tichánek, úředník výkupníkho závodu z Velké Lhoty čp. 36. 
Do národního shromáždění Anna Paťková, dělnice Nová Včelnice. 
Navrženi kandidáti byli všichni zvoleni. 
Volby se konaly v budově školy, která k tomuto účelu byla slavnostně vyzdobená. 
Voleb se zúčastnilo 158 voličů. 
 
M.N.V. místní národní výbor: 
Ve čtvrtek dne 23. června 1960 konána prvá schůze nově zvoleného národního výboru. 
Do rady místního národního výboru byli zvoleni: 
Josef Tichánek čp. 36, Vladislav Kolařík čp. 47, Hes Vilém čp. 15, Šimánek Ladislav čp. 19 a Ladislav 
Lojka čp. 29. 
Rada zvolila předsedou osvědčeného pracovníka Josefa Tichánka, který po delším přesvědčování funkci 
přijal. 
Tajemníkem placeným zůstává Vladislav Kolařík. 
Dále zvoleny tyto komise: 
Zemědělská: předseda: Ladislav Šimánek 
  Členové: Kolařík Karel 
    Stránský František čp. 14 
    Lojka Josef čp. 4 
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M.N.V.: 
komise bezpečnostní: předseda: Vilém Hes 
   členové: Vávrů Antonín 
     Šeda Josef 
komise školská:  předseda: Bohumil Dušek 
   členové: Bětuška Antoňová 
     Karel Pokorný 
     Frant. Havlík řed. Školy 
komise finanční: předseda: Ladislav Lojka 
   členové: Vladislav Kolařík 
     Eva Menšíková 



Vítězslav Větrovec: Velkolhotečtí herci aneb Jak Lhoťáci z(a)koušeli divadlo  Akademické studie DIFA JAMU │ 2016  

 71 

Nově zvolený národní výbor pokračoval úspěšně ve své práci, neboť v čl čele zůstali dobří pracovníci lidové 
správy. 
 
Územní reorganizace: 
Dne 1. července byla provedena nová územní organisace státu. 
Dosavadní kraje a okresy byly zrušeny a vytvořeny nové kraje a okresy. Byl zrušen okres dačický a rozdě-
len do okresů jihlavského, třebíčského a větší část do okresu jindřichohradeckého. 
Rovněž i kraj jihlavský byl zrušen. 
Obec Velká Lhota patří nyní do okresu Jindřichův Hradec, kraj České Budějovice. 
 
Nová ústava: 
Dne 11. července 1960 schválilo Národní shromáždění novou ústavu Československé socialistické repub-
liky. 
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Hospodaření nár. výboru: 
Rozpočet předpokládal výdaje Kč 54.000, -. Byl však překročen zvláště u kap. školství a členové nár. vý-
boru. 
Tyto zvýšené výdaje byly uhrazeny okresním národním výborem. 
Celkový příjem činil 83.873,17 Kčs. 
 
Vydání: 
 
 rozpočet skutečné výdaje 
živočišná výroba (t. j. odměna chovatelům berana, kozla, kance) 44.200 4.200 
místní komunikace 900 920,50 
veř. osvětlení 1200 1117,80 
hřbitov 3000 2649 + 2400 
škola 22.000 31.217,56 
generální oprava školy 16.563,34 25.787,28 
osvětová činnost 300, - 334,80 
členové nár. výboru 10.600, - 17.718,28 
správa nár. výboru 2.000 3.683,59 
akce ke zvelebení obcí (Z) 10.000 14.653,42 
celkem 54.000 Kčs 76.494,95 Kčs 
/čísla se rozcházejí již v originální verzi textu/ 
 
Údržba budov: 
Ve třídě byly položeny parkety, rovněž i v kanceláři MNV v čp. 6. 
 
Odměna kronikáře: 
Rada národního výboru ve schůzi dne 24. února 1960 se usnesla odměnit kronikáře za vedení kroniky 
částkou Kčs 150, -. 
 
Komunikace: 
Dne 10. července byla slavnostně otevřena silnice do osady Poldovky za přítomnosti zástupce okresního 
nár. výboru soudr. Balouna. 
Při této slavnosti účinkovala hudba: Závodního klubu sklárny Janštejn. 
Přičiněním předsedy Josefa Tichánka a tajemníka Vlad. Kolaříka a za spolupráce jednotného zeměděl-
ského družstva byla tato silnice dokončena. Nutno připomenout práci cestáře Josefa Lojky č. 4, který se 
rovněž staral, aby započatá práce byla zdárně ukončená. 
Na tuto práci uvolnilo JZD pracovní síly a národní výbor obstaral kámen. 
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Výbor žen: 
Výbor žen, v čele s předsedkyní Libuší Tichánkovou čp. 36, spolupracoval úspěšně s národním výborem. 
Dne 23. dubna provedly ženy úklid obce. 
Dne 18. prosince uspořádaly vánoční nadílku pro děti. Program na této slavnosti obstaraly děti za vedení 
ředitele školy Františka Havlíka. 
 
Kultura: 
Dne 16. února zakoupilo JZD spolu s národním výborem „televizor“ pro kulturní klub. Zde hlavně mládež 
sleduje pořady. 
Jinak kulturní činnost obstaraly cizí soubory. 
Dne 14. února div. soubor z Horních Němčic sehrál div. hru „Lucerna“ od Al. Jiráska, 
dne 20/2 div. soubor z Kost. Vydří sehrál hru „Hledá se hrdina“, 
dne 6/3 závodní klub ROH sklárny Janštejn sehrál div. hru „Moje teta, tvoje teta“, 
dne 9/4 div. soubor z Volfířova sehrál div. hru „Zlý jelen“, 
dne 24/4 děti z Mrákotína sehrály div. hru „Osudy čerta Belínka“. 
 
Všechna tato představení byla hojně obecenstvem navštívena. 
Dne 28. března uspořádaná časová přednáška ředitele školy v Budči Oldřicha Duška na námět „Lety do 
vesmíru“. 
Na této přednášce byla účast slabší, ač by občané se měli v této době o tyto věci zajímat. 
 
J.Z.D. (Jednotné zemědělské družstvo): 
J.Z.D. úspěšně pokračovalo v tomto roce ve své práci. Přesto, že vstoupila téměř celá osada Poldovka, 
nenarušila se finanční rovnováha J.Z.D., z čehož měli někteří členi obavu. 
Právě naopak. Dále se rozvíjelo hospodaření a bylo dosaženo dobrých výsledků. 
Dne 2. února koupeny ovce, které byly ustájeny na Poldovce v adaptované stodole čp. 9. 
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Mimo družstvo zůstávají tito zemědělci: 
Ve Velké Lhotě:  Čudlý Josef čp. 25 
   Hes Josef čp. 33 
   Holoubková Marie čp. 8 
V osadě Poldovka: Šeda Josef č. 8 
   Hynek Petr č. 13 
 
Stavby JZD:  
V tomto roce rozšířená stáj pro mladý dobytek v čp. 28, dále pak postavená přípravna krmiv v čp. 18, 
kolna u čp. 15, vodovod do kravína v čp. 15, který však není zcela dokončen. V budoucnu má tento vodo-
vod být zaveden do celé obce. 
 
Změna předsedy J.Z.D.: 
Členská schůze J.Z.D. dne 4. dubna 1960 se usnesla požádat okresní národní výbor o uvolnění Josefa 
Tichánka do funkce předsedy J.Z.D.. Okresní národní výbor vyhověl žádosti a dosadil Josefa Tichánka, 
úředníka výkupního závodu, do funkce předsedy J.Z.D. ve Velké Lhotě. 
Dne 1. května 1960 Josef Tichánek funkci předsedy J.Z.D. nastoupil. 
Pod jeho vedením půjde družstvo kupředu, neboť nový předseda jest odborník s patřičným rozhledem do 
budoucnosti. 
Výsledky hospodaření se projevily již v letošním roce. 
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Hospodářská rozvaha J.Z.D.: 
Výměra zemědělské půdy: 241,41 ha 
Výměra orné půdy:  158,54 ha 
Počet zemědělských závodů: 38 
Celková výměra záhumenků: 19 ha 
V roce 1960 přistoupilo 10 zemědělských závodů s výměrou zemědělské půdy 32,80 ha - členů 11. 
 
Zem. závody sdružené v J.Z.D.: 
Počet závodů sdružených v J.Z.D.: 
 

do 0,5 ha 0,51-2 2,01-5 5,01-10 10,01-15 15,01-20 20 a více celkem 
1 5 13 12 2 1 4 38 

  
Pracovníci JZD: 
Rozdělení pracovníků podle věků 
 

14-25 26-45 46-60 nad 60 let Celkem 
2 14 32 10 58+2 učni 

 
Pracovní jednotka JZD: 
Plánováno 22.000 pracovních jednotek. 
Celkem vyčerpáno 20.636,66 prac. jednotek. 
Čerpání prac. jednotek: 
rostlinná výroba 8.018,07 
lesní výroba  433,70 
živočišná výroba 8.628,77 
stavby   1.374,66 
údržba strojů  356,78 
administrativa  1.011, - 
mateřství  187,64 
 
Odměna za prac. jednotku: 
 

 v penězích 
naturálie   

žito oves brambory seno peněžitá od-
měna naturálií celková hodnota 

plán 12, - 1 1 2 1 3,47 15,47 
skutečnost 16, - 1 1 1 1 3,04 19,04 

 
Na každou jednotku vyplaceny Kčs 2, - premií. Takže vyplaceno 16+2=18 Kčs + naturálie. 
 
SNÍMEK 191 
 
1960. 
 
Rost. výroba: 
 

 osetá 
plocha 
ha 

cena 
za 1 
q 

sklizeň 
v q 

hektarový 
výnos 

dodávka 
v q 

určeno 
krmiv 

/???/ 
osiv 

určeno druž-
stevníkům 

pšenice 1,70 135, 20,30 11,9  20,30   

- 
žito 28,80 140, 

- 
575, - 20, - 260 40, - 74 201 

oves 29, - 85, - 812, - 28, -  491, - 120 201 
brambory 29, - 39, - 3.213 110, - 1855 553, - 605 250 

 
Živočišná výroba: 
 

 výroba á Kčs Celkem 
mléko 94.421 l 1,8 179.400 
vejce 23.839 ks 0,8 19.071 
vlna 524 kg 60, - 31.440 
živá váha skot. 198,55 q 9 178.690 
-//- -//- prasata 162,49 q 19, - 112.739 
-//- -//- drůbež 270 kg 17 4590 
-//- -//- ovce 1620 kg 5,50 8910, - 

 
stav dobytka: 
krávy 62 ks 
ostatní skot 94 ks 
prasnice 16 ks 
ostatní prasata 115 ks 
ovce 75 ks 
slepice 240 ks 
koně 8 ks 
Celkový příjem JZD činil 983.306,13 Kčs. 
 
Fondy byly plně dotovány: 
Zajišťovacímu fondu přiděleno 41.371,36 Kčs 
Sociálnímu -//- 34.400, - 
Kulturnímu -//- 9.850, - 
Zemědělskému -//- 80.227, - 
-//- na splátky z /???/ půjček členů 12.630, - 
 
Dále činilo vydání: 
členům na premie 60.000, - 
členům za pracovní jednotky 330.186,56 Kčs 
členům za nevydané naturálie 5.291, - 
 
Uvedl jsem zde částečný přehled hospodaření J.Z.D. Z uvedených výsledků jest patrno, že společné hos-
podaření jde správnou cestou kupředu a že životní úroveň členů J.Z.D. stoupá. 
 
Zprávy lidopisné: 
Narozené děti: 
Kolařík Zdeněk čp. 47 narozen 1. 4. 1960 
Lojka Karel čp. 46 -//- 1. 4. 1960 
Havlíková Vladislava čp. 38 -//- 20. 4. 1960 
Bartušková Jitka čp. 50 -//- 25. 4. 1960 
Kořínková Jana čp. 2 -//- 17. 12. 1960 
Zemřeli: 
Marie Lojková čp. 18 ve stáří 82 let (narozená 7. 6. 1878). 
Dne 3. května 1960 zemřel Josef Novák čp. 10 ve věku 76 ½ let (nar. 24. 11. 1883). 
Jmenovaný Josef Novák psal zápisy do této kroniky 14 let. (1937-1951) 
Budiž čest jeho památce! 
Marie Šimánková čp. 51 zemřela 10. 11. 1960 ve věku 81 let (nar. 17. 7. 1879). 
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SNÍMEK 192 
 
1960. 
 
Zákl. voj. služba: 
Do základní vojenské služby nastoupili: Jaroslav Musil čp. 27 a Richard David čp. 40. 
 
Polní práce: 
Polní práce začaly 4. dubna a jarní osev skončen 22. dubna. Brambory byly dosázeny 28. května. Se se-
nosečí počato 7. června a skončena 3. srpna. 
Pro nepříznivé počasí nebylo možno se sklizní sena i obilí rychle pokračovat.  
S kosením žita bylo započato 12. srpna a 23. srpna bylo žito dožato. 
Dne 26. srpna započato s výmlatem. Sběr brambor zahájen 19. září. Sběr zahájila brigáda sedmileté 
střední školy v Heřmanči. Sběr brambor skončen 4. listopadu.  
Časté deště zdržovaly polní práce. Předseda J.Z.D. byl nucen použít nových metod práce. Nařídil svážet 
obilí do stohu, a tím byla zachráněná veliá část úrody, neboť bylo nebezpečí, že obilí shnije na polích. 
 
Úroda: 
Úroda ovoce všeho druhů byla veliká. 
 
Počasí: 
Rok byl převážně deštivý. Sněhu bylo málo. 
Kroupy, které postihly katastr dne 19. června poškodily značně žito, které bylo zaseto v „Radvání“. 
Nepříznivé počasí, které trvalo celý rok, znesnadňovalo zemědělské práce. 
Přesto však se J.Z.D. vyrovnalo s úkoly. 
 
Končím zápisy do této kroniky s přáním, aby uchována zůstala pro budoucí pokolení. 
Velká Lhota 12. února 1961. 
Ladislav Lojka 
Velká Lhota čp. 29 
t. č. kronikář 
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Příloha č. 9: Kronika Velká Lhota - přepis kroniky (1961-1991) 
 
SNÍMEK 1 (TITULNÍ STRANA) 
 
Kronika 
Velká Lhota 
okres J. Hradec 
 
II. 
 
předseda M.N.V. 
 
SNÍMEK 2 
 
Tato kniha obsahuje 236 stran 
- slovy dvěstětřicetšest - 
 
Velká Lhota, 28. února 1962. 
 
/razítko místního národního výboru Velká Lhota, okres Jindřichův Hradec/ 
 
předseda M.N.V.  
 
Tichánek Josef 
 
SNÍMEK 3 
 
1961. 
 
Kronika obce Velké Lhoty byla založna v roce 1924. Od tohoto roku jsou zaznamenávány nejdůležitější 
události, které se týkají obce. Zápisy byly přerušeny v roce 1940 až 1945, neboť v době okupace byly 
kroniky uloženy u Zemského úřadu v Brně. Zápisy týkající se tohoto období byly stručně zaznamenány 
kronikářem Josefem Novákem čp. 10. 
První díl kroniky končí rokem 1960. 
Zápisy do kroniky činí Ladislav Lojka Velká Lhota čp. 29, montér Jihočeských energetických závodů naro-
zen 15. 10. 1909. 
Jest to radostné zamyšlení nad uplynulou roční cestou. 
Byl to rok velikých událostí, byl to rok, který zůstane v paměti lidstva na věky. 
Do kosmického prostoru vzlétli první lidé a my se zvlášť radujme z toho, že to byli sovětští občané soudruzi 
Jurij Gagarin a German Titov. 
 
SNÍMEK 4 
 
Dne 1. ledna 1961 byla v našem státě vyhlášená třetí pětiletka. I naše Jednotné zemědělské družstvo 
chce přispět k rychlejšímu rozvoji zemědělské výroby, a proto si dalo závazek splnit třetí pětiletku za čtyři 
roky. První rok se to podařilo, a proto vedoucí funkcionáři musí dbát na to, aby i dále všechny úkoly byly 
čestně splněny. 
Veliký převrat nastal v životě lidí naší obce. 
Mnozí lidé si to dosud neuvědomují. Jisté však jest, že v dnešní době se mnohem méně napracují. 
Ubylo starostí, ubylo práce. Minuly doby, kdy se obdělávaly pole s koňmi a kravičkami. 
Dnes jsou na práci nasazeny stroje, které práci urychlí a odstraní těžkou ruční práci. 
Životní úroveň rychle stoupá. Podíváme-li se dnes po střechách domů, vidíme mnoho televizních antén. 
Celkem v letošním roce jest v obci 16 televizorů. 
Mnoho občanů si upravilo obytné místnosti, zřídilo koupelny, nakoupilo nový nábytek. Do kuchyní si pořídi-
li sporáky plynové a elektrické. 
A toto vše si pořídili členové J.Z.D. za pouhých pět let trvání družstva. Mnozí však nejsou 

SNÍMEK 5 
 
spokojeni a myslí si, že to vše přišlo samo. Někteří tvrdí, že by na tom byli lépe, kdyby hospodařili soukro-
mě. Co však bylo do roku 1957? Každý hospodařil na své usedlosti, kterou zdědil po otci a za celý svůj 
věk opravil krov, nebo zeď, která hrozila spadnutím. Nikdy nezbývalo peněz, které by se daly použít 
k usnadnění a zlepšení zařízení pro osobní pohodlí. 
Mnozí občané vzpomínají na válečná léta. Při této mimořádné době bylo ovšem jinak. Za zemědělské 
výrobky dostali, nač si vzpomněli. Při tom však zapomínají, že lidé z města, nebo nezemědělci, vynaložili 
poslední úspory, šaty, obuv, atd., aby sehnali trochu potravin. To však byla doba přechodná. V normální 
době by vše přišlo do starých kolejí a zase by byl každý rád, že žije ze dne na den. 
Výsledky hospodaření J.Z.D. by byly mnohem lepší, kdyby všichni členové si uvědomili, že pracují pro sebe, 
měli o práci větší zájem. Zde jest ještě hodně práce, přesvědčit tyto lidi, že záleží na každém jednotlivci, 
aby poctivou prací si zlepšil životní úroveň. Takto smýšlejících lidí je sice málo, ale jsou. Snad až nastoupí 
mládež, která není zatížená soukromo-kapitalistickou myslí, změní se i poměry v J.Z.D.. 
Neboť mladí lidé, kteří nyní již v J.Z.D. pracují, vznášejí do práce elán. 
 
SNÍMEK 6 
 
Národní výbor: 
Správu obce vedl úspěšně Národní výbor v čele s předsedou Josefem Tichánkem a tajemníkem Vladisla-
vem Kolaříkem. Prvořadým úkolem národního výboru bylo splnění zemědělské výroby J.Z.D.. Tento úkol byl 
splněn. Velikou zásluhu na splnění úkolů má Josef Tichánek, který zastává též funkci předsedy J.Z.D.. 
 
Úprava obce: 
Místní národní výbor se stará, aby obec měla pěknýn vzhled. Bylo pokračováno v položení kanalizace ko-
lem silnice. Tak mizí otevřené příkopy, které nebyly pěkné. Položení kanalizace v naší obci dá hodně prá-
ce, neboť obec jest hodně dlouhá. Výkopy, položení a zához rour dělají občané většinou zdarma. Na tyto 
práce organizuje místní národní výbor brigády obyčejně v sobotu odpoledne. 
 
Úprava komunikací: 
Státní silnice provedla v letošním roce bezprašnou vozovku, která probíhá naší obcí. 
Toho využil národní výbor a nechal vyasfaltovat části cest, které ústí na silnici, dále pak prostranství u 
školy a dolního kostela. Na těchto úpravách podíleli se opět mnozí občané. Neboť úpravu spodku jako 
štětování, štěrkování na těchto cestách provedli občané opět brigádnicky. Celkem odpracovali občané 
3761 brigád. hodin. 
Lidé provedou mnoho práce pro zvelebení obce, když práce jest dobře organizována. A to dosud v naší 
obci je.  
Ještě jest hodně plánů na příštích let. Ale dobrou organizací jest možno vše zvládnout. Hlavní organizátor 
tajemník M.N.V. Vladislav Kolařík za pomocí ostatních členů to jistě dokáže. 
 
SNÍMEK 7 
 
Změna předsedy nár. výboru: 
Dosavadní předseda národního výboru Josef Tichánek vzdal se funkce předsedy. Národní výbor uznal 
důvody Josefa Tichánka. Soudruh Tichánek nastoupil 1. září do střední zemědělské ěkoly v Jindřichově 
Hradci. Za těchto podmínek není možno, aby nadále funkci předsedy zastával. Národní výbor na svém 
zasedání dne 27. prosince 1961 zvolil předsedou Viléma Hesa. 
 
Výbor žen: 
Ženy v naši obci spolupracovaly s národním výborem a svou prací a připomínkami usnadňovaly práci ná-
rodního výboru. 
Za tuto práci dostalo se jim uznání a odměny. 
Dne 5. března při oslavě „Mezinárodního dne žen“ převzala předsedkyně výboru žen soudružka Libuše 
Tichánková od zástupce krajského nár. výboru s. Huskové „diplom“ a peněžitou odměnu 1000, - Kčs. 
Některé požadavky žen národní výbor nespolnil, ale hned to bude splněno v příštím roce. 
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Návštěva Sovětského svazu: 
V dubnu navštívil předseda J.Z.D. a M.N.V. s. Josef Tichánek Sovětský svaz, kde se seznámil s prací a 
životem sovětského lidu. O svých zážitcích informoval členy J.Z.D. na členské schůzi. 
 
Sčítání lidu: 
Dne 1. března 1961 bylo provedeno v celém státě sčítání lidu. 
V republice bylo celkem 13.742.000 lidí. 
V obci Velké Lhotě bylo napočteno celkem 229 lidí. 
Z toho 118 žen a 111 mužů. 
 
SNÍMEK 8 
 
Meliorace: 
V rámci meliorací, které provádí stát a vynakládá veliké částky na úpravu a odvodnění pozemků, byla 
provedena hlavní kostra v dolní části obce. V dalším odvodnění se bude pokračovat v příštích letech. 
 
Volby lidových soudců: 
Dne 3. prosince konaly se volby lidových soudců. Provedení bylo stejné jako volby do národního shromáž-
dění. Navrženi kandidáti byli zvoleni při 100% účasti voličů. 
Jsou to:  Zdeněk Čech - Sumrakov 
  Anežka Vávrů - Řečice 
  JUDr. František Dubenský – předseda senátu okresního soudu v Jindřichově Hradci. 
 
Kulturní činnost: 
Kulturní život v naší obci není na takové výši, na jaké by mohl být. Potřeboval by dobrého organizátora, 
aby uvedl kulturu v činnost. 
Kromě kina, které promítá filmy v zimním období a ještě ze slabých návštěv není zde možno mluvit o kul-
tuře. 
Mládež se schází každý večer v kulturním klubu u televizoru a to je vše, co se dělá pro kulturu v obci. 
Přednášky jsou též dost slavě navštěvovány. Za celý rok zde byly přednášky dvě. Dne 27. února zdravotní 
přednáška MUDr. Vichrové „O výživě dětí“. 
Dne 17. března přednášel s. Pavel Novák učitel z Volfířova o letech do vesmíru. 
Dne 9. dubna divadelní soubor tělovýchovné jednoty z Mrákotína provedl zde divadelní hru od Aloise 
Jiráska „Kolébka“. 
 
SNÍMEK 9 
 
Polní práce: 
S polními pracemi se započalo 8. března. Se sedbou brambor bylo započato 14. dubna a 5. května skon-
čeno. Sečení sena počalo 25. května a skončeno 27. 7.. Žně 31. 7. a dne 24. 8. dosečen oves. Sběr 
brambor počal 18. 9. a dne 12. 10. sběr brambor skončen. Sběr brambor zahájily děti devítiletky 
z Heřmanče. Tato data se týkají pouze J.Z.D. 
 
Jednotné zem. družstvo: 
Jednotné zemědělské družstvo ve Velké Lhotě hospodaří na 245 ha zemědělské půdy, z toho 158 ha orné 
půdy. 
Vyrovnalo se čestně se všemi úkoly, které naň byly kladené a i se závazky, které si dalo. Jest to hlavně 
dobrá práce představenstva, které dovedlo dobře organizovat práci a vésti ostatní členy k pracovnímu 
úsilí za splnění úkolů. 
Hlavním organizátorem jest ovšem předseda Josef Tichánek, který svým rozhodnutím včas zasáhne a 
usměrní práci. Jelikož s. Josef Tichánek nastoupil 1. září do zemědělské školy, zvolilo představenstvo 
J.Z.D. s. Ladislava Šimánka č. 19 zástupcem předsedy. 
Představenstvo J.Z.D. rozvinulo hnutí splnit třetí pětiletku za čtyři roky. V letošním roce se to podařilo a 
J.Z.D. splnilo čestně všechny ukazatelé. Celkem bylo dodáno: maso hovězí 210 q, maso vepřové 124 q, 
mléko 135.000 l, vejce 91.000 ks, žito 250 q, oves 30 q, brambory 21 vagonů, seno 12 q. 

Veškeré práce byly včas dokončeny. Počasí bylo celkem příznivé, takže veškeré práce se plynule provádě-
ly. J.Z.D. použilo též umělé dosoušení sena. Na Poldovce v čp. 5 byl namontován ventilátor na dosoušení 
sena. Toto zařízení v letošním roce nebylo mnoho využito. 
Dobrá práce J.Z.D. se odrazila v odměně za pracovní jednotku, která činila v roce 1961 v penězích 17 Kčs 
a v naturáliích 3,04 Kčs, celkem 20,04 Kčs. 
 
SNÍMEK 10 
 
J.Z.D.: 
Výroční členská schůze J.Z.D. se konala 31. ledna 1961. Schůze byla slavnostní. Kulturní vložku provedly 
děti z místní školy a z devítileté školy v Heřmanči. 
Pořad sestavil a řídil ředitel školy František Havlík. 
Na této schůzi zvoleno toto představenstvo: 
Tichánek Josef předseda, Hes Vilém st. skupinář, Lojka Josef č. 7 pokladník, Šimánek Ladislav, Menšíko-
vá Eva účetní, Bártů Blahoslav, Kouba Josef, Kolařík Karel zootechnik. 
Jest třeba, aby všichni členové J.Z.D. plnili své povinnosti a svým pracovním úsilím dosáhli vždy dobrých 
výsledků. J.Z.D. jest dobře připraveno na příští rok. Dobrá zásoba krmiv usnadní práci a přispěje k splnění 
úkolů v roce 1962. 
 
Zprávy lidopisné: 
Dne 15. října 1961 zemřela Růžena Koubová č. 15 ve věku 78 let /narozena 28./4. 1883/. 
Dne 2/12 slavil svatbu Hes Vratislav a Bohunka Lojková č. 4. 
 
Úroda ovoce: 
Ovoce v letošním roce se neurodilo. Zvláště jablek bylo velice málo. 
 
Přehled počasí: 
Počasí během roku bylo příznivé. Sněhu bylo málo. První bouře byla 14. dubna. Celkem bylo 7 bouřek. 
Krupobití poškodilo žito, ale přesto činil ha výnos 26,3 q. 
 
Jest si přáti, aby další roky probíhaly v míru, aby navždy byla odstraněna hrozba války. 
 
SNÍMEK 11 
 
1962. 
 
M.N.V.: 
Místní národní výbor pracoval ve stejném složení jako v minulém roce. Zde nastala změna v osobě před-
sedy. Josef Tichánek po ukončení školy převzal opět funkci předsedy nár. výboru. 
Veliký kus práce vykonal národní výbor. Některé úkoly, které si vytýčil na začátku roku, splněny nebyly. 
Týká se to vybudování parku. Tuto práci nebylo možno pracovně obsáhnout. 
 
Kanalisace: 
Kanalisace v celé obci byla v letošním roce úspěšně dokončena. Zmizely poslední příkopy podél obou 
stran silnice. Tato práce byla splněna za pomoci občanů a J.Z.D.. 
 
Přestavba čp. 37: 
Místní národní výbor převzal budovu čp. 37 (dolní fara) od českobratrské církve evang., aby zde zřídil kan-
celář, kancelář J.Z.D., kulturní klub J.Z.D., poštu, poradnu atd. 
Dne 21. července 1962 nastoupila brigáda, která rozbourala kolnu a započato s přístavbou. Vedoucí 
stavby Bártů Blahoslav s pomocníkem Josefem Duškem č. 50, později s Eduardem Kubištou a Václavem 
Šedou dokončili hrubou stavbu do 24. listopadu, takže mohl být postaven krov a střecha pokryta. Po uza-
vření stavby pokračovala stavební skupina na vnitřní úpravě. (příčky, omítky) 
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SNÍMEK 12 
 
1962. 
 
Úkol jest to veliký, který na sebe vzal národní výbor. 
Na této stavbě opět vydatně pomahá J.Z.D.. Nebýt této pomoci, těžko by národní výbor tuto práci zdolal. 
Při dobré spolupráci jest možno toto dílo zdárně v příštím roce dokončit. 
 
Zřízení parku: 
Dne 14. dubna organizoval M.N.V. brigádu na odvodnění „školy“, kde jest naplánován park. Této akce se 
zúčastnila většina občanů, takže za jediný den byla akce provedena. Zbývá ještě provést povrchovou 
úpravu a oplocení. Tato práce se snad udělá v příštím roce. 
Jak s uvedených úkolů vysvítá, byla práce M.N.V. v letošním roce veliká. Nutno zde vyzdvihnout práci ta-
jemníka s. Vlad. Kolaříka a předsedy s. Josefa Tichánka, kteří měli nejvíce starostí jak při organizování 
práce, obstarávání materiálu a finančních prostředků. Práce se jim dařila a nutno jim za ni poděkovat. 
 
Jednotné zem. družstvo: 
J.Z.D. dobře plnilo svoje úkoly vůči společnosti. Čestně se vypořádalo se svými úkoly a veškeré dodávky 
čestně splnilo. 
 
SNÍMEK 13 
 
1962. 
 
Představenstvo J.Z.D.: 
Dne 3. února 1962 konána výroční schůze J.Z.D.. 
Kulturní vložku obstaral ředitel školy Frant. Havlík s dětmi. 
Výbor, který zvolila členská schůze má toto složení. 
předseda:  Josef Tichánek 
místopředseda:  Lojka Karel č. 20, bude zastupovat předsedu za jeho pobytu v zemědělské škole 
pokladník:  Josef Lojka č. 7 
zootechnik:  Karel Kolařík 
členové:   Bártů Blahoslav, Šimánek Ladislav č. 19, Dušková Antonie čp. 17 
agronom:  Kořínek František č. 2 
účetní:   Eva Menšíková 
Schůze byla slavnostní. Ženy, družstevnice se postaraly o dobrou pohodu. Večer hrála hudba k tanci. 
Jako hosté přítomni byli: 
zástupce okresního nár. výboru 
tajemník O.N.V. Jindra, 
vedoucí zem. odboru O.N.V. Zvánovec 
zemědělský tajemník KSČ Vaněk 
 
Plnění úkolů J.Z.D.: 
Maso hovězí. Celkem mělo J.Z.D. dodat 232 q masa. Ve skutečnosti dodáno 257 q t. j. o 57 q více. 
Maso vepřové. Celkem mělo být dodáno 130 q masa. Dodáno bylo 129 q. Přesto, že J.Z.D. splnilo dodáv-
ku vepřového masa, projevoval se zde určitý nedostatek. Neboť dodávky byly nepravidelné a termíny do-
dávek se nedodržovaly. 
 
SNÍMEK 14 
 
1962. 
 
Dodávka mléka. Celková dodávka činila 140.000 l t. j. o 14.000 l více než v roce minulém. Úkol byl spl-
něn. 
Dodávka vajec. Úkol 78.000 ks. Celkový úkol byl splněn, a to tak, že 40.797 ks splnili záhumenkám a 
38.130 ks splnilo J.Z.D.. 

Náklady: 
Náklady jsou dosud značné, a proto se hledají cesty, jak náklady snížit. 
Náklady na 1 l mléka: 
v čp. 7 - 1,66 Kčs 
v čp. 15 - 1, 86 Kčs 
 
přírustky: 
 

stáj plán skutečnost náklady na 1 kg masa 
čp. 7 0,60 0,56 9, - Kčs 
čp. 15 0,70 0,47 9,20 -//- 
čp. 28 0,60 0,73 7,21 -//- 
čp. 2 0,80 0,70 8,72 -//- 

 
maso vepřové: plán 0,50 kg, skutečnost 0,39 kg, náklady 7,29 Kčs 
selata: plán 208 ks, skut. 138 ks, nákl. na 1 sele 260, - 
vejce plán 42.680 ks, sk. 44.168 ks, náklady 0,80 
 
Svými hospodářskými výsledky řadí se naše J.Z.D. mezi přední družstva okresu. 
Vyhodnocení soutěže za rok 1961 umístilo se JZD mezi prvními šesti družstvy. Obdrželo 25.000 Kčs a 
plaketu, jakož i čestné uznání. 
 
SNÍMEK 15 
 
1962. 
 
Celkové výsledky družstva nutno hodnotit kladně. 
Pracovní jednotka byla vyplácena 17, - Kčs plus 2 Kčs premie, plus naturálie. 
Dobré hospodářské výsledky byly oceněny i na vyšších místech. Dne 18. prosince 1962 prevzal předseda 
s. Jos. Tichánek diplom, kterým bylo obdrželo J.Z.D. čestný titul: 
„J.Z.D. XII. sjezdu KSČ“. 
 
J.Z.D. XII. sjezdu: 
Tohoto titulu obdrželo 5 družstev na okrese. 
Dále pak traktoristé převzali dne 20. 12. 1962 titul „brigáda XII. sjezdu“. 
Jsou to soudruzi: Lojka Josef č. 7, Lojka Josef č. 4, Hes Zdeněk č. 15, Kolařík Miroslav č. 3 
Tyto úspěchy zavazují, aby se dále pokračovalo v práci, aby čestné čelní místo J.Z.D. se nadále udrželo. 
 
Rozšíření členské základny J.Z.D.: 
Za člena J.Z.D. byla přijata dne 28. 3. Anastazie Čudlá čp. 25. 
 
Přednášky: 
Dne 26. ledna přednášel Pavel Novák, učitel z Dačic o „Letech do vesmíru“. Návštěva asi 10 lidí. 
Jiná přednáška uspořádaná nebyla. 
Kulturní činnost v letošním roce byla velmi slabá. 
 
Zprávy lidopisné: 
Dne 5. ledna zemřela Karla Buzková nar. 1912. 
Dne 20. listopadu zemřel náhle Josef Lojka čp. 7 ve věku 15 let, 8 měsíců, 14 dní. Již třetí dítě zemřelo 
v této rodině ve věku 15 let. (Věrka 1954, Máňa 1957) 
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SNÍMEK 16 
 
1962. 
 
Polní práce: 
Vzhledem k dlouhé zimě nebylo možno začít s polními pracemi dříve. Až v druhé polovině dubna nastalo 
teplé počasí a umožnilo, že se mohlo vyjet do polí 18./4.. 
Teplé počasí v dubnu urychlilo polní práce, které včas byly ukončeny. 
Horší to již bylo se sadbou brambor. Deštivé počasí zdržovalo tuto práci, takže závazek na sázení nemohl 
býti splněn. Brambory měly být nasázeny do 16. května. 
Úroda byla průměrná. 
Žně začaly 13. srpna. 
 
Změna usedlosti: 
Josef Šeda Poldovka č. 8 prodal usedlost Michalu Bielčíkovi za 5.000 Kčs. Josef Šeda se odstěhoval do 
Dačic. 
 
SNÍMEK 17 
 
1963. 
 
M.N.V.: 
Místní národní výbor splnil úkoly, které si v plánu určil. Práce nár. výboru částečně utrpěla odvoláním ta-
jemníka Vladislava Kolaříka s funkce. Ustanovením Zemědělských správ, které budou řídit zemědělskou 
výrobu v okrese, byl 15. dubna Vlad. Kolařík přeložen k zem. správě. 
 
Odvolání tajemníka M.N.V.: 
Vladislav Kolařík zůstal sice dál pracovat jako tajemník, nemůže se však plně věnovat práci nár. výboru. 
K tomu nezbývá čas. 
Dne 20. dubna zorganizoval nár. výbor brigádu na úklid obce a na vykopání základu plotu u projektované-
ho parku. Účast na této brigádě byla veliká, celkem 92 lidí. 
 
Otevření spol. domu: 
Po dokončení přestavby budovy čp. 37, nákladem asi 85.000 Kčs, byla tato slavnostně předána do užívá-
ní dne 21. července. Projev učinil předseda M.N.V. Josef Tichánek, který zhodnotil práci vykonanou při 
této stavbě. Od budovy odebral se průvod za „Vršek“, kde byla zábava. Vyhrávaly k tanci dvě hudby a sice: 
Masna /???/ Krahulčí a Boček z Maršova. Za pěkného počasí byla zábava hojně navštívená. 
V budově jest pošta (v I. poschodí), kancelář J.Z.D., kancelář M.N.V., kulturní klub JZD, dětská poradna. 
Pro budoucnost lze zde zřídit kuchyň a jídelnu pro společné stravování. 
Dále pak nár. výbor organizoval brigády, které pomohly J.Z.D. ve špičkových pracech. 
 
SNÍMEK 18 
 
1963. 
 
J.Z.D.: 
Začátkem roku 1963 byl vypracován u J.Z.D. akční plán na zabezpečení plnění plánu roku 1963. 
Přesto, že rok nebyl příznivý (dlouhotrvající zima, značné sucho), bylo dosaženo dobrých hospodářských 
výsledků jak v rostlinné, tak i živočišné výrobě. 
 
Ha výnosy: 
Hektarové výnosy byly tyto: brambory 152 q, pšenice 35 q, žito 24 q, oves 24 q, seno 29 q. 
Dodávkové úkoly byly proti plánu překročeny a sice: 
 
Prodej produktů: 
brambory: plán 2400 q, splněno 2550 q 

obiloviny: plán 370 q, splněno 390 q 
seno: plán 40 q, splněno 51 q 
 
V živočišné výrobě vypadá situace takto: 
mléko: plán 145.000 l, skutečnost 143.000 l 
vejce: plán 70.000 ks, skutečnost 115.000 ks 
vepřové maso: plán 125 q, skutečnost 127 q 
hovězí maso: plán 210 q, skutečnost 220 q 
 
Živočišná výroba tvoří hlavní zdroj příjmu, a proto jest nutno, aby představenstvo a všichni členi věnovali 
živočišné výrobě velikou pozornost. A jest nutné udělat opatření, aby v příštím roce bylo splněno i mléko. 
 
Traktoristé J.Z.D.: 
Dne 13. srpna 1963 byl traktoristům J.Z.D. udělen ty titul: „Brigáda socialistické práce“ (Lojka Josef č. 7, 
Menšík Josef, Hes Zdeněk, Kolařík Miroslav, Lojka Josef č. 4). Nepřítomen byl Lojka Vlastislav č. 20, který 
jest v základní vojenské službě. 
 
SNÍMEK 19 
 
1963. 
 
Stav zvířat: 
J.Z.D. mělo tento stav dobytka: skot celkem 162 ks; z toho krav 70 ks; prasata: 147 ks; prasnice 17 ks; 
slepice 540 ks. 
Záhumenkáři vlastnili 27 ks kráv, 39 ks prasat a 918 ks drůbeže. 
 
Výr. náklady: 
Výrobní náklady na 1 l mléka 1,80, na jedno vejce 00,884 Kčs. 
 
Peněžní výnosy: 
tržby za výrobu z polí a luk 232.525,94 Kčs 
tržby za živoč. výrobu 697.063,24 Kčs 
celkové peněžní výnosy 1.087.545,80 
Zemědělská tržní produkce na 1 ha 3.480 Kčs. 
 
Peněžní odměna: 
peněžní odměna na pracovní jednotku 17, - Kčs 
hodnota naturálií na 1 pracovní jednotku 2,37 Kčs 
Celkem odpracováno 23.689,50 jednotek (plán 22.500); na 1 ha připadá 95 jednotek. 
 
Stavby: 
J.Z.D. postavilo kolnu na stroje za čp. 15. 
 
Členská základna J.Z.D.: 
Do J.Z.D. přistoupila Bielčíková z Poldovky čp. 8. 
 
Sloučení J.Z.D.: 
Dne 23. prosince 1963 byla svolána předběžná porada funkcionářů, která měla připravit sloučení s J.Z.D. 
Brandlín. Ve Velké Lhotě se sloučením se souhlasilo. Brandlín však sloučení odmítl. 
Přítomni: vedoucí školského odboru O.N.V. Dobiáš, tajemník O.V. KSČ Karkoška, předseda J.Z.D. Brandlín 
Kašpárek a dále pak všichni funkcionáři z Velké Lhoty. 
 
Stavba vodovodu: 
V říjnu byl rozšířen vodovod. Připojili se: Jelínková č. 11, čp. 10 a Pokorný Karel čp. 33. Následkem sucha 
projevuje se značný nedostatek vody. Pramen, který byl u čp. 10, vyschl úplně a J.Z.D., které má ustájeny 
v čp. 10 prasata, muselo vodu dovážet. 
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Kultura: 
Místní ochotníci za vedení s. uč. Františka Havlík sehráli divadelní hru „Sládci“. Hra jest se zpěvy. Hráno 
bylo mimo Velké Lhoty ještě ve Volfířově, Mrákotíně, Studené a Kost. Vydří. 
 
SNÍMEK 20 
 
1963. 
 
Na divadle účinkovali: Jelínek Josef, Bártů Blahoslav, Bártová Drahoslava, Hes Zdeněk, Molínová Zdena, 
Bodlák Zdeněk, Bodláková Jitka, Menšík Josef, Plachá Věra, dále pak sbor: Vávrová Anna, Kolaříková 
Marie, Šeda Václav, Richard David, Pokorná Marie, Jelínková Anastázie, Musil Miroslav, Dušek Jaroslav 
atd. 
Hudební doprovod: Šimánek, Bártů G. z Brandlína, Boček, Dvořák z Maršova. 
Celkové náklady byly značné, ale s úspěchem tato hra na všech místech byla provedena. 
 
Počasí: 
Silné mrazy v lednu a únoru způsobily značné škoy. Po celý rok bylo srážek málo. Celkově bylo po celý 
/rok/ sucho. Počasí nezdržovalo jak senoseč, tak i žně a sběr brambor. Sběr brambor skončen 16. 10.. 
Začátek žní 31. 7.. 
 
Voj. služba: 
Do základní vojenské služby nastoupil Miroslav Kolařík, traktorista J.Z.D.. 
 
Úroda ovoce: 
Úroda jablek byla slabá. Za to peckového ovoce bylo dostatek. 
 
Odměna kronikáře: 
Za vedení kroniky bylo vyplaceno od „Osvěty“ J. Hradec Kčs 150, -.  
 
SNÍMEK 21 
 
1964 
 
SNÍMEK 22 
 
Úmrtí kronikáře 
 
Dne 23. listopadu 1964 zemřel náhle při výkonu svého povolání Ladislav Lojka, kronikář obce. 
Při práci na sloupu el. vedení byl postižen mrtvicí a spadl dolů. Ihned byl převezen do nemocnice, kde už 
snaha lékařů byla marná. Zemřel a zanechal po sobě čtyři děti, které se staly sirotky. Matka jim zemřela 
rovněž náhle před šesti léty (27. 7. 1958). 
Obci odešel v Lad. Lojkovi obětavý pracovník, nám všem dobrý soused a přítel. Miloval své povolání. Bez 
nároku na odměnu opravoval po zaměstnání el. vedení u každého, kdo ho požádal. 
Byl synem Josefa Lojky, který řadu let působil na zdejší škole. 
Po stůdiích na průmyslové škole v Praze byl Lad. Lojka několik let zaměstnán jako elektrikář u pražského 
podnikatele. Po smrti svého otce se vrátil do Velké Lhoty a pracoval jako elektrikář u Jihočeských energet. 
závodů. 
Při záznamu této smutné události děkuji svému předchůdci za vzorné vedení kroniky i za všechnu práci 
pro obec a pro občany. 
Čest jeho památce! 
 
SNÍMEK 23 
 
/vložené úmrtní oznámení/ 
 
 

SNÍMEK 24 
 
Vedení kroniky: 
Po úmrtí kronikáře Ladislava Lojky byl pověřen vedením kroniky František Havlík, učitel na zdejší škole. 
Jmenovaný působí na zdejší škole od r. 1956. 
 
Úvod kronikáře: 
Rád se ujímám povinnosti zaznamenat pro budoucí pokolení obraz naší vesnice. Nejprve však něco o 
sobě. 
Pocházím z Prostř. Vydří, kde jsem se 1. září 1931 narodil. Po stůdiích na Březinově gymnasiu v Telči a 
Pedagogické škole v Jihlavě a v Brně jsem se stal učitelem. Ve Velké Lhotě působím od 30. srpna 1956. 
Jsem ženat, manželka pochází z Volfířova. 
Po úmrtí kronikáře Lad. Lojky v listopadu 1964 se mi nepodařilo najít jeho zápisky, a tak doplňuji kroniku 
zápisem „ex post“. 
 
NV: 
Ve složení národního výboru nedošlo ke změně. Práci zaměřil na zvelebení obce. Koncem roku se začalo 
s úpravou parku. Na kopání základů pro betonovou podezdívku pracovalo 35 brigádníků, na výkopu meli-
orační stoky a dílce 150 m 46 lidí. Bednění a beton a betonování podezdívky obstaralo 72 lidí. Počasí 
dovolilo pracovat až do 5. prosince. 
Za mírných mrazů se pracovalo na výkopu kanalizačních rýh po celé obci. Koncem roku pokračovaly práce 
i na vodovodu. Stávající vodovod JZD byl rozšířen na čp. 32, 17, 39, 48, 12, 35, 330, 11, 10, 33. Na zá-
kopu výkopů pracovalo 45 lidí. 
 
SNÍMEK 25 
 
Přehled o hosp. MNV: 
 

Příjmy: Výdaje 
Zeměděl. daň 1.402, - Vodní hospod. 956, - 
Pracovní daň 3.991, - Místní komunikace 19.838,80 
Správní poplatky 1.100, - Škola  4.545,39 
Nájem řed. školy: 400, - Škol. potřeby: 636,30 
Místní hospodářství: 2.624, - Osvěta: 210, - 
Příděl z vyššího rozp.: 30.100, - MNV: 9.811,20 
 21.500, - Správa MNV: 7.827,50 
  Místní hosp.: 5.942,30 
Celkem rozp. příjmy: 61.117, - Celkem výdaje: 49.767,49 

 
Výroční schůze JZD: 
Dne 5. února 1964 se konala výroční členská schůze JZD. Zahájil ji předseda J. Tichánek. Podal zprávu o 
hospodaření. Zprávu podali i agronom Fr. Kořínek, zootechnik K. Kolařík a účetní E. Menšíková. Následo-
vala volba funkcionářů JZD na roky 1964-1968. 
 
Složení představenstva JZD: 
Předseda: Josef Tichánek 
Agronom: Frant. Kořínek 
Zootechnik: Karel Kolařík 
Účetní:  Eva Menšíková 
Členové: Antonie Dušková 
  Karel Lojka 
 
Sociální komise: 
Předseda: Blahoslav Bártů 
Členové: Božena Kopřivová 
  Anastazie Jelínková 
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  Alžběta Antoňová 
  Josef Kouba 
 
SNÍMEK 26 
 
Prodej usedlosti: 
Paní Frant. Přibylová prodala usedlost na Poldovce Pavlu Fridrichovi a jeho ženě Julii Kubešové. Jmenova-
ní jsou slovenské národnosti a přisli z Bukovan na okrese Sokolov. Prodávající odešla do domova důchod-
ců do Budiškovic. 
 
Prodej usedlosti č. 10: 
Paní Marie Nováková z Vel. Lhoty č. 10 prodala usedlost Vilému Hesovi, úředníku Masny Krahulčí, bytem 
Velká Lhota 15. JZD si vymiňuje podmínku členství jednoho z manželů Hesových v JZD. Prodávající, M. 
Nováková, se přestěhovala ke své dceři do Ostojkovic. 
 
Vstup do JZD: 
Členská schůze JZD přijala dne 30. 10. 1964 Julii Kubešovou za členku JZD. 
 
Zemědělské práce: 
Počasí zeměděl. pracem příliš nepřálo. Hladký průběh žní zajišťuje prémiový řád. Podle návrhu členské 
schůze jsou stanoveny prémie na žňové práce na odpracování jednotky ze měsíc takto: 
TRAKTORISTÉ:  40 PJ 
KOČÍ:   32 PJ 
ŽENY:   28 PJ 
MUŽI:   32 PJ 
KRMIČI:   5 PJ 
KRMIČI SLEPIC, TELAT: 14 PJ 
Za každou pracovní jednotku nad uvedený strop bude proplacen příplatek 10 Kčs. 
 
SNÍMEK 27 
 
Nástup zákl. voj. služby: 
K výkonu základní vojenské služby nastoupil Vladimír Bodlák. 
 
Narození v r. 1964: 
Jan Solař, nar. 21. 3. 1964, syn Jana Solaře a Drahuše, roz. Bártů. 
Milena Štěpánová, nar. 17. 7. 1964, dcera L. Štěpána a Zdeňky, roz. Molínové. 
Ivana Kolaříková, nar. 13. 11. 1964, dcera F. Kolaříka a Marie, roz. Duškové. 
 
Zemřelí v r. 1964: 
Po krátké, ale zákeřné chorobě zemřel dne 18. Listopadu 1964 Blahoslav Bártů. Pracoval jako funkcionář 
MNV, byl hrobníkem řadu let, členem JZD. Zemřel na rakovinu plic a kostí. 
Při výkonu každodenního zaměstnání zemřel náhle dne 23. listopadu 1964 Ladislav Lojka, elektromontér 
Jihočeských rozvodných závodů, m. p. Č. Budějovice. Byl dlouholetým členem MNV a kronikářem obce. 
 
Závěr: 
Uplynulý rok možno považovat za příznivý pro naši obec. Ve světovém dění je svět nadále rozdělen na dva 
tábory. Objevují se snahy po usmíření a spolupráci. 
 
Zapsal: Frant. Havlík, kronikář. 
 
SNÍMEK 28 
 
Rok 1965 
 
Výroční schůze JZD: 

JZD konalo výroční členskou schůzi dne 30. ledna 1965. Na schůzi byli přítomni členové ONV, s. Volein 
jako zástupce rady ONV a s. Venkabec /???/ - náměstek předsedy ONV. Z JZD Volfířov byli přítomni s. 
Tichý, s. Navrátilová a s. Macků. (Večer vyhrávala družstevníkům k lauci hudba OÚNZ v Dačicích. 
 
Hodnocení roku v JZD: 
Možno říci, že právě uplynulý rok příznivý pro zemědělství nebyl. Do polí se vyjelo až 11. dubna. Brambory 
se sázely od 30. 4.. Sena se sekla od 25. 5. až do žní. Hlavní senoseč probíhala kolem 10. června. Pšeni-
ce byla zaseta na 4 ha a uvedla se. Rovněž tak i kukuřice. Krupobití ji však zničilo. V lesích bylo vytěženo 
160 m3 kulatiny. 
 
Počasí v zimě a na jaře: 
Na přelomu roku 1964/65 byla zima velmi mírná. Kolem 30. ledna nastalo veliké tání. Únor byl proměnli-
vý. Začátkem března napadla spousta sněhu. V polovině března klesly teploty pod -4°C. Celé jaro bylo 
velmi deštivé. Silné deště přišly hlavně v červnu. Hladiny v řekách stouply. Velké řeky jako Morava a Dyje 
se vylily z břehů. Vody Dunaje protekly hráze u /nečitelné/ a zatopily nížinu kolem Dunaje. Celé vesnice 
skončily pod vodou. 
 
Počasí v létě a na podzim: 
Začátek léta byl velmi vlhký. Píce na polích byla přerostlá a hnila. Velmi těžko se sušilo seno. 
V červenci jsme zaznamenali velké výkyvy teploty. Nejteplejší měsíc, červenec, byl velmi studený. Dne 10. 
července za poledne padala krupice. Den před tím klesla v noci teplota na 0°C. 
 
SNÍMEK 29 
 
Krupobití: 
Katastr obce byl dne 18. září postižen krupobitím. Kroupy zničily kukuřici a len na rok /???/. Ostatní obilí 
bylo již svezeno. Škody bylo mnoho i na ovoci. 
 
Osvětová činnost: 
Přednáška: 
Asi 30 lidí přišlo na přednášku MUDr. Čadka z Dačic, který přednášel na théma: Co dělat pro zdravé žití a 
zdravou práci. Přednáška byla doplněna filmem. 
 
Oslava MDŽ: 
Oslava MDŽ se konala v neděli dne 7. března v sále KK JZD. Byla hodně navštívena ženami. Po programu, 
ve kterém vystoupili žáci zdejší školy, byly přítomné ženy obdarovány bonboniérou. 
 
Estráda: 
Dne 13. března ve 20 hod. večer vystoupili v sále Jednoty členové divadelního kroužku při KK Masna 
Studená s veselým estrádním pásmem. 
 
Odstoupení předsedy MNV: 
Od 1. 7. 1965 byla obec bez předsedy. Dosavadní předseda Jos. Tichánek odstoupil. Jako důvod uváděno, 
že je příliš zaneprázdněn prací ve funkci ONV a předsedy JZD. 
 
Volby do NV: 
Na uprázdněné místo v NV navržen František Havlík, ředitel školy a kronikář. Ve volbách, které se konaly 
dne 1. 8. 1965 byl zvolen 115 hlasy. Radou NV byl zvolen předsedou MNV. Funkci přijal. 
 
Veřejné osvětlení: 
Za pomoci občanů bylo vykopáno deset jam a do nich zapuštěno 10 betonových sloupů na nové výbojko-
vé osvětlení obce. 
 
Čekárna - postavení: 
Za pomoci občanů byla postavena u silnice mezi kostely čekárna autobusů. Občané, odjíždějící záhy ráno 
do práce, jsou chráněni před nepohodou. Náklad na stavbu 5.000 Kčs. 
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SNÍMEK 30 
 
Poslední taneční zábava: 
O posvícení pořádali členové ČSM taneční zábavu v sále u „Hřavů“. Byla to poslední zábava, protože maji-
tel se rozhodl předělat sál na byty pro svého syna. 
Zábava byla velmi hlučná a veselá. Poslední „kolečko“ zatančil hostinský Karel Lojka se svou ženou Bože-
nou. 
 
První sníh: 
Zima se přihlásila záhy. První sníh začal padat na sv. Martina. Ležel několik dní, potom roztál a bylo po-
měrně teplé počasí až do poloviny prosince. 
 
Narození v r. 1965: 
Antonín Kopřiva, nar. 20. 10. 1965 v Dačicích, syn Antonína Kopřivy a Boženy rozené Hesové. 
Jana Závodská, nar. 6. 6. 1965 v Dačicích, dcera Josefa Závodského a Aleny, roz. Tušlové. Celá rodina se 
přestěhovala do Lipolce. 
 
Zemřelí v r. 1965: 
Kristina Tichánková, zemřela stářím dne 30. 1. 1965 u svého syna ve Velké Lhotě. 
Marie Doupníková, zemřela stářím dne 4. 5. 1965 v nemocnici v Dačicích. Byla nejstarší občankou obce a 
širokého okolí. 
Jan Štěrba, zemřel na zápal plic v nemocnici v Dačicích dne 4. dubna 1965. 
 
Činnost jednatelská Státní spořitelny: 
Pracovníkem jednatelství je Frant. Havlík, t. č. kronikář. 
Úřední hodiny jednatelství jsou vždy ve čtvrtek od 14-16 hod.. 
Za rok 1965 bylo docíleno těchto výsledků. 
 

Vkladní knížky: Přírůstek v r. 1965: Úroky: Vklady celkem: 
výherní 181.580,51 Kčs - 1.113.001,46 Kčs 
2% 30.775,60 Kčs 7.558,80 308.223,10 Kčs 
3% 278.233,60 Kčs 14.503,10 628.314,30 Kčs 
Celkem 490.589,71 Kčs 22.061,90 2.049.538,86 Kčs 

 
Zapsal Frant. Havlík, kronikář. 
 
SNÍMEK 31 
 
Rok 1966 
 
Změna v MNV: 
Předseda MNV Frant. Havlík odstoupil ze své funkce. Na jeho místo nastoupil Josef Lojka č. 18, který byl 
členem rady NV. 
Změna proběhla dne 1. 7. 1960 /chybný rok uveden již v originále, má jít samozřejmě o rok 1966/ 
 
Prodej rod. domku č. 32: 
Manželé Bodlákovi koupili od p. Buzka rodinný domek. JZD si dalo podmínku, protože jde i o polnosti, 
členství jednoho člena v JZD. Paní Bodláková vstoupila do JZD. Pan Buzek se odstěhoval k dceři do Třeš-
tě. 
 
Počasí v r. 1966: 
Nový rok byl teplý. Přišla silná obleva. Teplota dosahovala až +8°C. 28. leden byl velmi teplý. Za poledne 
vystoupil teploměr na 15°C. 

Únor byl bez sněhu. Kolem 25. února se již začalo pracovat na poli. Teploty ani v noci neklesly pod 0°C. 
Dne 11. a 12. března hustě sněžilo s deštěm. Sníh brzo slezl. První jarní den se vydařil. Konec března byl 
sněživý. 
První bouřka: 
Před polednem se obloha zatáhla. Několikrát zahřmělo. Mračna se rozplynula a bouře se rozešla. 
 
Žně: 
Letos proběhly poměrně hladce. Přispělo k tomu hlavně dobré počasí. I mechanizační prostředky mohly 
být využity. Na 12 ha lánu u Řečice pracoval kombajn strojní stanice. Bylo to poprvé, co JZD použilo tohoto 
druhu sklizně obilovin. 
 
Podzim: 
Byl teplý. Kolem 10. října vystupovaly teploty přes 20°C. 31. října byl první mrazík. První sníh napadl 15. 
listopadu. Dva dny leželo asi 5-7 cm sněhu, ale pak roztál. 
 
SNÍMEK 32 
 
Úprava obce: 
Národní výbor pokračoval v práci na úpravě „školy“, jak se říká pozemku nad školou, kterou předělává na 
park. Byla postavena kašna a natřen plot kolem parku. Pouliční sloupy veřejného osvětlení byly natřeny 
dvojím nátěrem. 
 
Osvěta: 
Přednáška: 
Dne 7. února přednášel v kulturním klubu JZD na thema „Žena dneška“. Film vhodně doplnil tuto před-
nášku. 
 
Oslava MDŽ: 
Dne 7. března konala se v kulturním klubu JZD oslava MDŽ. Žáci ZDŠ připravili kulturní náplň oslavy bás-
němi a písněmi. Předvedli i maňáskové představení Honza a drak. Na oslavě bylo přítomno 47 žen, 6 
mužů a 15 mladistvých, kromě toho 26 účinkujících dětí. 
 
1. máj: 
Oslavy 1. máje se konaly ve Studené a v Dačicích. Občané, kteří se oslav zúčastnili, byli dopraveni autem 
Masny ze Studené. 
 
Zájezd: 
Ve dnech 8. a 9. května uspořádal kulturní klub JZD zájezd do Prahy a okolí. Zájezdu se zúčastnili i obča-
né z Řečice, Šachu a Brandlína. 
 
Sňatek: 
11. března uzavřela sňatek s J. Králem z Dačic Jarmila Vávrů. Byla členkou JZD. Po sňatku odešla 
s manželem do Dačic. 
17. prosince uzavřel sňatek Zdeněk Hes s Janou Tichánkovou. Oba jsou členy JZD. Sňatek se konal v sále 
kulturního klubu. 
28. prosince oslavili svůj sňatek Ludmila Šimánková a Jaroslav Houdek z Lipové. Po sňatku odešli na 
Lipovou, kde budou bydlet. Oba pracují v JZD Řečice. On jako traktorista, ona jako účetní. 
 
SNÍMEK 33 
 
Stavba kravína: 
Po celý rok probíhaly přípravné práce na stavbě kravína. Vybrán byl kamenitý pozemek zvaný „Na poust-
kách“. Všechny balvany musely být rozstříleny. Stavěla se přístupová cesta. Na přípravných pracech dělali 
členové JZD. Odborné práce řemeslnické provedl Okresní stavební podnik v Dačicích. Náklad na stavbu 
činí 1.500.000 Kčs. Stavba bude panelová. 
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Zemřelí v r. 1966: 
Antonín Jung zemřel 23. března v dačické nemocnici na rakovinu jater. Pohřben byl na hřbitově ve Vel. 
Lhotě. 
Při přijímání za pacienta v kanceláři dačické nemocnice náhle zemřel Josef Hes z Poldovky. 
Jmenovaný trpěl srdeční chorobou a byl odeslán na vyšetření do nemocnice. V kanceláři byl stižen mrtvicí 
a 30. 8. zemřel. Pohřben byl 3. září 1966 na zdejším hřbitově. 
V letošním roce se nikdo v obci nenarodil. 
 
Spoření - vklady: 
Hlavní položkou vkladů je spoření při doplatcích o výročních schůzích JZD. Za minulý rok dosáhlo jednatel-
ství Státní spořitelny těchto vkladů. 
 

Druh: Přírůstek: Kapit. úroky: Vklady celkem: 
2% 261.198,40 12.354,20 581.775,70 
3% 133.072,30 20.987,10 782.373,70 
výherní 33.547,25 Výhry: 9.527, - 1.146.548,71 
Celkem 427.817,95  2.510.698,11 

 
Z inkasovaných vkladů na koupi automobilu byly realizovány dodávky tří aut. Jedno do Vel. Lhoty, jedno do 
Studené a jedno do Brandlína. 
 
SNÍMEK 34 
 
Závěr roku: 
Rozdělení světa na dva velké mocenské bloky trvá. Ve Vietnamu se válčí. Smluvené vánoční příměří bylo 
dodrženo. V Evropě se daří navazování obchodních styků Francii, Itálii a Anglii se Sovětským svazem a 
zeměmi socialistického tábora. 
V naší obci je politický klid. V JZD bilancují uplynulý rok a připravují výroční členskou schůzi. Další pracovní 
síly odcházejí ze zemědělství do průmyslu. Většina členů družstva jsou důchodci. 
Spousty napadaného sněhu stěžují dopravu. Denně pluhy prohrnují silnice. Denně dojíždí do zaměstnání 
z naší obce 24 lidí v nejproduktivnějších létech 24-50 roků. Získat lidi pro práci v zemědělství se stále 
nedaří. 
 
Zapsal Frant. Havlík, kronikář. 
 
SNÍMEK 35 
 
Rok 1967. 
 
ZAČÁTEK ROKU, POČASÍ 
Od 5. ledna nastalo veliké tání. Dne 7. ledna byl teplý den. Polední teplota 10°C. Dyje v Dačicích se rozlila 
a zaplavila sklady u nádraží. Větší škody způsobila v dolním toku na Břeclavsku. 
22. února před polednem přišla první bouře. Několikrát zahřmělo a bouře se rozešla. Při jedné sněhové 
přeháňce 16. března ve 4 hod. odpoledne se silně zablesklo a velmi silně zahřmělo. Následovala sněhová 
chumelenice se silným větrem. Napadlo hodně sněhu, ale neudržel se. Jsou obavy, zda podobné nenor-
málnosti v počasí nebudou i v létě. 
 
VÝROČNÍ SCHŮZE JZD  
JZD Velká Lhota hospodaří na zemědělské půdě o výměře 245 ha, z toho na 166 ha orné půdy. Pozemky 
leží v horské oblasti H1. V JZD je sdruženo celkem 40 zemědělských usedlostí a z 60 členů družstva je 46 
stálých pracovníků. Věkový průměr činí 51,8 roků. 41,3% z těchto pracovníků pobírá některý důchod: 5 
členů vdovský, 1 částečně invalidní, 14 starobní. Jak tuto situaci vyřešit a získat mladší síly pro práci v JZD 
je úkol, který samo družstvo nemůže vyřešit. 
 
 

ROSTLINNÁ VÝROBA 
Družstvo bylo postiženo koncem měsíce června, které značně poškodilo porosty tak, že len byl zaorán 
/???/ a ostatní plodiny nedaly takový výnos, jaký byl plánován. 
 
SKLIZEŇ: plánovaná: 1932 q 
  Skutečná: 1436 q 
 
SNÍMEK 36 
 
ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA 
Plánovaný stav dobytka, 168 kusů, byl o 3 kusy nižší. Denní přírůstky činily 0,62 kg. U prasat činil přírůs-
tek 0,418 kg. 
 
Selata: 
 
PLÁN: SKUTEČNOST: 
224 naroz. 238 narozených 
 213 odstavených 
 
Výroba mléka: 
 
 PLÁN: SKUTEČNOST: 
DOJIVOST: 2.024 l 1934 l 
Ø na krávu a den: 5,50 l 5,29 l 
 
Snůška vajec: 
ROČNÍ SNŮŠKA: 
 
64.500 kusů 54.009 kusů 
150 kusů 121,4 kusů 
 
Koncem září byl chov slepic zlikvidován. Výroba vajec byla o 6.000 Kčs ztrátová. JZD vstoupilo jako člen 
do sdružení pro výrobu vajec v Jindř. Hradci. Ze Státní pojišťovny obdrželo JZD tyto částky: 
ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA: 19.010 Kčs 
LEN Z R. 1966:  16.219 Kčs 
KRUPOBITÍ:  136.261 Kčs 
VYMRZNUTÍ OZIMŮ: 4.134 Kčs  
   175.624 Kčs 
 
KOUPĚ KOMBAJNU 
Spolu s JZD Brandlín byl koupen kombajn sovětské výroby za 82.000 Kčs. 
 
ODMĚNA DRUŽSTEVNÍKŮ 
Čistý důchod JZD byl rozdělen následovně: 
PROPLACENO 21.479 PJ po 17 Kčs  365.000, - 
BRIGÁDY     17.000, - 
PRÉMIE      58.000, - 
NATURÁLNÍ ODMĚNY    66.000, - 
FOND PRACUJÍCÍCH    101.000, - 
FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB 30.000, - 
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SNÍMEK 37 
 
ZÁKLADNÍ UKAZATELE 
 

 R. 1965 R. 1966 R. 1967 
Náklady na 1 ha zem. půdy: 2.236, - 2.137, - 2.751, - 
Čerpání PJ: 96, - 89, - 87, - 

Průměrná odměna 1 stálého prac. a) ročně: 8.880, - 8.880, - 11.000, - 
b) měsíčně: 740, - 740, - 916, -  

 
Výroční schůze byla zakončena společnou hostinou. 
 
ÚMRTÍ 
Dne 14. 4. 1967 zemřela Anna Koláříková. Mnoho let byla nemocná a léčila se v četných sanatoriích pro 
plícně choré. Umřela na TBC plic. 
 
NAROZENÍ 
Manželům Zdeňku a Janě Hesovým (č. 15) se narodila holčička Iva. Stalo se to dne /vynecháno/ 
v dačické porodnici. 
 
SŇATKY 
Marie Lojková (č. 4) se provdala za J. Antoně z Lidéřovic. Svatba se konala dne 15. 4. 1967. Manželé 
odjeli žijí v Lidéřovicích. 
Vladimír Šimánek (č. 19) si dne 25. 11. 1967 vzal za manželku A. Haluzovou z Vlastkovce. Budou bydlit 
v Dačicích, kde si stavějí rodinný domek. 
Josef Jelínek (č. 11) se po sňatku s /vynecháno/ trvale usadil v Jindř. Hradci, kde si svépomocí postavil 
domek. Sňatek oslavili dne 19. 7. 1967. 
Jarmila Bártů se provdala dne 6. 5. 1967 za J. Chytrého z Jihlavy. Žijí v Jihlavě. 
Boh. Dušek se oženil dne 19. 1. 1967 s M. /vynecháno/ z Vranovic. Žijí ve Vel. Lhotě. 
 
SNÍMEK 38 
 
Dne 23. 9. 1967 oslavili svůj sňatek Josef Musil a /vynecháno/ 
Sňatek uzavřeli i Jaroslav Musil a M. Jírová z Hor. Bolíkova dne 24. 6. 1967. 
Letošní rok byl velmi bohatý na sňatky. Žel, manželské páry opouštějí naší obec a usidlují se v městech, 
kde si stavějí soukromé či družstevní byty. 
 
ZÁJEZD 
Ve dnech 7., 8. a 9. 5. 1967 byl uspořádán zájezd do Krkonoš, Prachovských a Adršpašských skal. Přálo 
mu pěkné počasí, a tak družstevníci mohli vychutnat krásy našich hor a skal. 
 
ŠKOL. VÝLET 16. 6. 1967 
V závěru školního roku pořádala škola zájezd dětí do Brna a na Macochu. Výlet byl porušen deštivým po-
časím. 
 
AUTOMOBILY 
V březnu si koupil nový automobil Frant. Havlík, ředitel školy a kronikář. Je to čtyřdveřová limuzina zn. 
Škoda 1000-MB. Stál 46.000 Kčs. 
V dubnu si koupil nový automobil téže značky i provedení předseda JZD Josef Tichánek. Svůj dřívější au-
tomobil prodal. 
Josef Menšík koupil ojetý automobil zn. Škoda Octavia-Super ve velmi dobrém motorickém i vzhledovém 
stavu. 
 
 
 

AKCE Z 
V akci Z bylo pokračováno v budování chodníku. Bylo položeno 180 m. V práci se stále pokračuje. Pro-
stranství „na školce“ se v téže akci přebudovalo na park. Vysázeny byly růže, skalkové rostliny a plocha 
zatravněna. 
 
SNÍMEK 39 
 
PRVNÍ SNÍH 
Po krátkém ochlazení napadl 18. října 1967 první sníh. Brzy roztál a udělal se pěkný podzimek. Souvislá 
vrstva sněhu se utvořila až 4. prosince 1967. 
 
UZAVŘENÍ HOSTINCE 
Poslední den v roce byl posledním dnem pohostinství Jednoty v naší obci. Vedoucí pí. Lojková pro nemoc 
nemůže v práci pokračovat. Blíží se jí i odchod do důchodu, a tak hostinec nebude obsazen novou silou. 
Majitel si hostinské místnosti předělá na byty pro své syny. 
 
ZÁVĚR 
Ohlížíme se zase zpět za uplynulým rokem. Hodnotíme, jaký byl, s přáním, aby nastávající byl lepší, vyhlí-
žíme k němu s velkým očekáváním. Ve světě není klidu. Bojuje se ve Vietnamu a v arabských zemích Syrii 
a Libanonu. Stát Izrael vítězí v tomto sporu. 
Suezský průplav je uzavřený a v něm nadále zůstávají uvězněné lodě, které se tam nacházely v době vy-
puknutí krize. Mezi nimi je i jedna naše. 
Svět je v neklidu. Ptáme se. Co bude dál? 
Uzavírám zápis roku 1967 s přáním po klidu, míru a pokoji v příštím. 
 
Zapsal Frant. Havlík, kronikář. 
 
SNÍMEK 40 
 
Rok 1968 
 
Počasí: 
Začátek roku byl poznamenán nenormálností v průběhu počasí. Od 12. do 15. 1. silně sněžilo. Mráz (-17, - 
15) působil těžkosti v dopravě. Hned na to přišla obleva a náledí. Dopolední autobusy nevyjely. Pracující 
ten den nemohli nastoupiti do práce. 
 
Příprava voleb: 
Předvolební kampaň se slibně rozvíjí. Lidé svobodně projevují své názory. Dne 16. 1. 1968 večer se zapl-
nila místnost kulturního klubu do posledního místa. 
Na této schůzi byla sestavena volební komise a představeni kandidáti do MNV a ONV. 
Do volební kampaně navrženi: Karel Lojka, Vlad. Kolářík, Zdeněk Bodlák, Frant. Havlík, E. Menšíková, Jos. 
Lojka, Vilém Hes. 
Poslední dva jmenovaní se vzdali kandidatury. Kandidát do ONV, Jos. Tichánek odstoupil, protože většina 
přítomných ho nedoporučila. Místo něho navržen Jos. Kudrna z Řečice. 
 
Dokončení kravína: 
Ustájení hovězího dobytka na pěti místech a nedostatek mechanizace byl hlavně příčinou rozhodnutí, že 
je nutná stavba kravína. Rozhodnutím ze dne 13. 8. 1964 bylo členskou schůzí schváleno a v r. 1965 
započato s výstavbou vodovodu pro zemědělské jádro, které mělo být vybudováno na poustkách. Nejprve 
byla zjišťována vydatnost pramenů poblíž kravína. Ta byla ale nedostatečná. Nákladem 200.454 Kčs byl 
v r. 1965 vybudován vodovod z peněžních prostředků JZD. MNV za přispění občanů vybudoval přípojky 
z hlavní linky do domků větší části obce. 
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SNÍMEK 41 
 
Koncem r. 1965 a v 1. pololetí r. 1966 bylo připravováno staveniště. Bylo nutno vystřílet kameny a upravit 
terén. Tato úprava stála družstvo 21.000 Kčs. Kámen byl použit na cesty a do základů. Staveniště bylo 
předáno Okresnímu stavebnímu podniku dne 26. 7. 1966 a na podzim vybudovány příjezdové cesty a 
základy kravína. Stavělo se v r. 1967 a stavba dokončena v květnu 1968. Celková hodnota stavby činí 
1.684.054 Kčs. 
Tato částka byla kryta úvěrem u SBČr v J. Hradci, dotací Výrobní zeměděl. správy v J. Hradci, subvencí na 
stavby a invest. prostředky JZD. 
 
Úvěr  570.000, - 
Dotace Výr. s. 100.000, - 
Subvence 700.000, - 
Invest. prostř. 314.054, - 
  1.684.054, - 
 
V r. 1968 proplaceno na nepředpokládaných výdajích z provoz. prostředků JZD 21.725 Kčs. 
Dobytek byl sveden do nového kravína 18. 6. 1968. Umístěno tam 74 krávy, 28 kusů mladého dobytka a 
4 telata. Krávy si během 10 dní zvykaly na strojní dojení. Od 1. 7. zůstalo v kravíně 5 pracovníků 
z původních 10, kteří tento dobytek ošetřovali ve starých stájích. 
V hodnotě budovy je započteno mechanizační zařízení v těchto cenách: 
ohřívače vody:  4.700, - 
ústřední topení: 6.890, - 
dojící automat:  66.250, - 
shrnovač mrvy:  14.250, - 
dopravník:  4.470, - 
pásový dopravník: 39.280, - 
 
SNÍMEK 42 
 
První bouře: 
Dne 24. dubna ve 2000 hod. se přihnala směrem od Radlic první jarní bouřka. Proběhla hladce a škody 
nenadělala. Podle místní pranostiky budou chodit tím směrem všechny bouřky a budou zlé. 
 
Výlet: 
Na závěr školního roku se vydali žáci se svým učitelem na autobusový zájezd po již. Čechách. Svezli po 
Lipně lodí, viděli jihočeské rybníky a zajeli i do Č. Krumlova a na Zlatou Korunu. 
 
Odstěhování: 
Dne 1. září se odstěhovali z obce manželé Barbuškovi /???/ do družstevního bytu ve Studené. S nimi 
odešly i jejich dvě děti, které navštěvovaly zdejší školu. 
 
Narození: 
Manželům Duškovým se v nemocnici v Dačicích narodila dcera Hana Dušková (* 1. 2. 1968), manželům 
Gregarovým tamtéž dcera Irena Gregarová (* /datum vynecháno/ 1968).  
 
Úmrtí: 
Na srdeční infarkt zemřela dne /datum vynecháno/ Antonie Dušková.  
Dne 26. 10. 1968 zemřela po delší nemoci Marie Dušková. 
 
Sňatek: 
Miroslav Kolařík a Fr. Vondráková z Budiškovic uzavřeli spolu sňatek dne 12. 10. 1968. Žijí ve V. Lhotě č. 
3 a pracují v JZD. 
 
Teplé počasí: 
Vlna teplého počasí se ohlásila již v noci 29. října. Teplota vystoupila dne 30. října na 21°C. 

První sníh: 
Padal v noci ze 13. na 14. listopad a rozpouštěl se. Během dne teplota klesala a sníh zůstal ležet. 
 
SNÍMEK 43 
 
21. srpen: 
Probouzeli jsme se jako jiný den do dne, který nám nevymizí z paměti. Lidé byli zděšeni událostí, která se 
právě stala, a ptali se jeden druhého, co bude dál. 
Jako lavina letěla zpráva, že v nočních hodinách byla naše vlast obsazena sovětskými, německými, pol-
skými, maďarskými i bulharskými vojsky. Všude se vyslovovalo slovo „okupace“. Brzy jsme se dočkali a 
vojska projížděla naší obcí. Vojska byla mylně informována o situaci u nás. Mnozí vojáci si mysleli, že jsou 
v Německu, jiní tvrdili, že ještě trvá 2. světová válka. Byli hladoví, špinaví a vyčerpaní. 
Nikdo je nevítal a lidé odmítali poskytnout i vodu. Mnozí plakali, tvrdíce, že oni to nechtějí, že ale musí 
vykonat, co je jim nařizováno. Celý den jsme poslouchali radio a televizi. Tyto se však brzo odmlčely a 
národ zůstal bez informací. Vládní činitelé byli odvlečeni neznámo kam. V Praze vyšli lidé do ulic a byli i 
mrtví. Zdrcujícím způsobem působila zpráva, že v Praze se střílí. 
Rozhlasu a televizi se podařilo vysílat z náhradních studií, a tak jsme si vydechli, když z rozhlasu promluvil 
tajemník ÚV Dubček, předseda vlády Černík a předseda sněmovny Jos. Smrkovský. Lidé plakali. Takové 
věci od svých přátel nečekali. Nejvíce dojati událostmi byli členové naší vesnické organizace KSČ. Styděli 
se před bezpartijními. 
Píši tyto řádky se smutkem v srdci. Jak je možné ve 20. století přepadnout malý stát vyzbrojenou mocí, 
když tento nikoho neohrožoval, nikoho neprovokoval. 
Snad příští dny nám dají odpověď. 
 
SNÍMEK 44 
 
50. výr. ČSR: 
V obci se pracovalo. Do oslav chuti není. Všude je klid. V Praze se demonstrovalo, ale pokojně. Byl přijat 
zákon o Čs. federaci. 
 
Přednáška: 
MUDr. Kinšt z OÚNZ v J. Hradci přednášel na théma Ochrana duševního zdraví dětí. Na přednášce bylo 
přítomno jen 8 lidí. 
 
Závěr: 
Po srpnových událostech se hladina vření ve státě mírně uklidňuje. Obyvatelstvo je klidné. Ve světě není 
klidu. Každý se táže: „Nepůjdeme zpět do 50. let?“. Za tvrzení o nutnosti zásahu vojsk cizích států se 
nikdo neangažuje. Vzniká pasivní rezistence lidí. Bude příští rok šťastnější? 
 
Zapsal Frant. Havlík, kronikář. 
 
SNÍMEK 45 
 
Rok 1969 
 
POLITICKÁ SITUACE: 
Značně se uklidnila. Přispěl k tomu hlavně zdravý rozum velké většiny obyvatel, kteří ví, že proti síle se 
s holýma rukama nic nesvede. 
 
OSLAVA MDŽ: 
Konala se dne 9. 3. 1969 ve 14 hod. v místnosti KK JZD. Žáci ZDŠ připravili kulturní program z básní, 
písní a scének. Projev přednesl řed. školy. Zástupci MNV obdarovali ženy bonbonierami. 
 
JARNÍ PRÁZDNINY: 
Trvaly týden, od 24. 3. do 29. 3. 1969. 
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NAROZENÍ: 
V r. 1969 se narodily tyto děti:  
Miroslav Kolařík (1. 1. 1969) 
Vladimíra Staňková (7. 1. 1969). 
 
SŇATEK: 
Věra Lojková, V. Lhota č. 4, se provdala za p. Pistoru z Kunžaku. 
 
KONEC ŠKOL. ROKU: 
Na závěr škol. roku podnikla škola zájezd do Prahy. Po prohlídce pražských památek se žáci vrátili týž den 
domů. Dne 27. června 1969 skončil školní rok rozdáním vysvědčení. Školu opouštějí Alena Bodláková, 
Frant. Havlík, Jiří Kolařík, Frant. Kořínek, Antonín Kubeš a Květa Šimánková. 
 
OPRAVA ŠKOL. BUDOVY: 
Během prázdnin mělo dojít ke generální opravě školní budovy. Komise složená ze zástupců ONV, Staveb-
ního podniku a odboru školství ONV na místě shledala, že by bylo neekonomické opravovat budovu, která 
stářím je silně narušena a ani po opravě by pro školní účely nevyhovovala. 
 
SNÍMEK 46 
 
Komise navrhla zahájit jednání o výstavbu nové školní budovy. 
Příslušné odbory ONV přislíbily pomoc a podporu. MNV po projednání s občany se vyslovuje kladně, 
 
PRÁCE MNV: 
Čerpání finančních prostředků je prováděno přesně podle sestaveného rozpočtu. Schůzovní činnosti se 
děje podle plánu. Plenární schůze MNV jsou stále početněji navštěvovány občany. Národní výbor předložil 
občanům plán výstavby obce. Počítá se s výstavbou nové prodejny, položením chodníků a výstavbou nové 
školy. 
 
VÝBĚR STAVENIŠTĚ PRO NOVOU ŠKOLU: 
Na schůzi MNV dne 7. 11. 1969 přednesl tajemník Vlad. Kolařík návrh plánu práce na r. 1970. Po jednání 
na ONV v J. Hradci bylo rozhodnuto a schváleno stavět ve Vel. Lhotě dvojtřídní školu s úplným vybavením. 
Byl vypracován projektový úkol a na vypracování projektu získán podnik Zemědělské stavební sdružení v J. 
Hradci. Všechny náležitosti náročné stavby byly projednány a tak k 31. 3. 1969 bylo vše připraveno 
k zahájení práce na staveništi. /posloupnost let nesedí již v originále/  
Stavba byla zařazena jako akce „Z“, t. j. výstavba svépomocí. Navrženo prostavět k r. 1970… 600.000 
Kčs. Jako nejvýhodnější místo na stavbu školy vybrána louka p. Kubišty a Procházky pod vesnicí. Pozemky 
pro výstavbu školy budou předány národnímu výboru darovní smlouvou a provedena registrace u Státního 
notářství. 
 
PRÁCE NA PRODEJNĚ: 
Svépomocnou výstavbou v akci „Z“ byla dokončena nová prodejna Jednoty. Tento podnik ji vykoupil od 
MNV za 120.000 Kčs. 
 
Zapsal Frant. Havlík. 
 
SNÍMEK 47 
 
Rok 1970 
 
ZIMNÍ PRÁZDNINY: 
Vánoční prázdniny začaly dnem 23. 12. 1969 a trvaly do pátku 2. ledna 1970. Pro nedostatek uhlí byly o 
týden prodlouženy. Další prodloužení o týden nastalo, když se v celé naší vlasti rozmohla chřipková epi-
demie. Vyučování zahájeno dne 19. 1. 1970. Velmi silná chřipková epidemie způsobená virem Hong Kong 
A32 zastihla i naši obec. Onemocněli dospělí i děti. V obci chřipkou onemocnělo asi 70% obyvatel. Četné 

podniky byly nuceny zastavit práci a soustředily zdravé zaměstnance na nejdůležitější místa podniku, aby 
byl zajištěn minimální chod podniku. 
STAVBA ŠKOLY: 
Protože vyhovovalo počasí, mohla být dne 16. 4. 1970 zahájena stavba nové školy vyměřením staveniště. 
Druhý den byl shrnut trávník a odpoledne bagr vyhloubil stavební jámu sklepů a kotelny. V sobotu 18. 4. 
1970 přišli první brigádníci a kopali základy. 
Pro rok 1970 naplánováno vybudovat základní zdivo s podezdívkou do úrovně stropu kotelny a zajistit 
stavbu k přezimování. 
 
KONEC ŠKOL. ROKU: 
Dne 30. 6. 1970 skončil žákům ZDŠ školní rok 1969/70. Všech 20 žáků prospělo. Do ZDŠ ve Studené 
odcházejí 3 žáci. 
 
HAVÁRIE VĚŽE KOSTELA: 
Za silné vichřice, která se nad vesnicí přehnala, byla porušena konstrukce věže dolního kostela. Část se 
nahnula a ohrožovala okolí. Stavební podnik provedl zbourání krovu dne 27. října 1970. K této události se 
sešli mnozí občané, kteří pozorovali přípravy i stržení krovu věže. V příštím roce postaví Stavební podnik 
nový krov, ale nižší. 
 
SNÍMEK 48 
 
ÚMRTÍ K. ŠEDY: 
V dačické nemocnici zemřel na následky zranění při pádu se schodiště Karel Šeda. Zemřelý pracoval 
v JZD. Několik let vykonával práci školníka na zdejší škole. Byl výborným zpěvákem starých lidových písní. 
 
SŇATKY: 
Dne 11. dubna 1970 se Vladimír Lojka oženil s Alenou Čechovou. Bydlí ve Velké Lhotě. 
Dne 30. dubna 1970 se provdala Eva Šimánková za Josefa Krejču z Telče. Manželé bydlí v Telči. 
Dne 29. srpna 1970 se oženil Vlastimil Lojka. Se svou manželkou Věrou bydlí ve Velké Lhotě, č. 20. 
 
ZAHÁJENÍ ŠKOL. ROKU: 
V úterý 1. září zahájen nový školní rok. Po projevu řed. školy vyslechli žáci projev min. školství. Školu na-
vštěvuje 21 žáků. 
 
PRÁCE NA ŠKOLE: 
Příznivé jaro umožnilo, že práce na staveništi šly velmi rychle kupředu. V dubnu a květnu byly vykopány a 
vybetonovány základy a část kotelny a sklepa. Na stavbě pracovali jako stálí zaměstnanci p. Frant. Šlezin-
ger ze Studené jako zedník a Ant. Vávrů a Jos. Kouba z Vel. Lhoty jako pomocníci. V době prázdnin praco-
vali na stavbě studenti Jiří Lojka a Jaroslav Dušek. Velkou pomoc poskytlo JZD Zahrádky a uvolnilo svou 
stavební skupinu na jeden týden na zdění zdiva. Z větší části vyzdili zdivo „do glajchy". Mohlo se uvažovat 
o zastřešení stavby. Krov provedly Zemědělské stavby z Telče. Do zimy byla škola pokryta eternitovou 
krytinou a připravovalo se vše pro to, aby se mohlo pracovat v zimě na vnitřních omítkách. Po tři zimní 
měsíce pracovali na stavbě učni Staveb. podniku z Dačic. 
 
SNÍMEK 49 
 
Stavba byla v zimě vytápěna agregátem, takže na stavbě mohli pracovat elektrikáři, instalatéři a topenáři. 
 
ÚMRTÍ: 
Po krátké nemoci zemřel v dačické nemocnici na infarkt myokardu Josef Lojka, č. 7. Byl několik roků 
předsedou JZD. Velmi pomohl i při pracích na zahájení stavby nové školy 
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SNÍMEK 50 
 
Rok 1971 
 
PRÁCE NA ŠKOLE: 
Příznivé jaro dalo možnost k tomu, že práce na staveništi šly velmi rychle kupředu, i když venkovní teploty 
byly nízké (- 17°C). 
 
ÚMRTÍ: 
Dne 5. ledna zemřela v dačické nemocnici p. Marie Nováková, č. 10. Žila na odpočinku u své dcery 
v Ostojkovicích. Pohřeb se konal 8. 1. 1971 ve Vel. Lhotě. Zemřelá byla manželkou Jos. Nováka, kroniká-
ře, který po mnoho let psal zápisy obecní kroniky. 
 
SLUČOVÁNÍ JZD: 
Dne 19. ledna se sešlo představenstvo JZD Řečice, Vel. Lhota a Brandlín na společné schůzi, kde se jed-
nalo o sloučení družstev. JZD Řečice nesouhlasilo a hodlá se sloučit s JZD Volfířov. Ke sloučení JZD V. 
Lhota a Brandlín došlo 20. února 1971 na slučovací schůzi, na níž byl přítomen ředitel Výrobní zeměděl-
ské správy s. Venkrbec a tajemník OV KSČ s. Boček. 
 
VÝROČNÍ SCHŮZE: 
Výroční schůze JZD se konala 5. února 1971. Schváleno sloučení s JZD Brandlín. Večer byla taneční zába-
va. 
 
OSLAVA MDŽ: 
V neděli 7. 3. se konala oslava MDŽ. Na oslavě vystoupili žáci ZDŠ s kulturním programem. Na závěr pro-
mítnut film Divá Bára. 
 
NÁRODNÍ SMĚNA: 
V naší obci se v rámci národní směny pracovalo na stavbě školy. Děti upravily chodníky, zametly prostran-
ství MNV, kolem kostela a hřbitova. 
 
NAROZENÍ: 
V r. 1971 se narodily tyto děti: 
Karel Veselý (3. 2. 1971) 
Jiří Šeda (6. 4. 1971) 
Vlastilav Lojka (20. 8. 1971) 
Vlad. Lojka (6. 10. 1971) 
 
SNÍMEK 51 
 
OTEVŘENÍ NOVÉ ŠKOLY: 
Nadešel den, kdy úsilí všech bylo korunováno úspěšným zakončením díla. Dopoledne dne 12. listopadu 
1971 proběhla na stavbě kolaudace. Ve 14 hodin začala vlastní slavnost. Tajemník národního výboru s. 
Vlad. Kolařík zahájil uvítáním hostí /???/. Především uvítal předsedu Okresního národního výboru s. Špik-
lu, vedoucího odboru školství s. Frant. Jindru, zástupce OV KSČ s. Bulíčka a Plucara, zástupce národních 
výborů okresních obcí, s. ředitele škol a další hosty. V projevu prošel celou historií výstavby školy a podě-
koval za pomoc. Ředitel školy s. František Havlík připomenul důležité období školství ve Velké Lhotě. Jmé-
nem nejmladších občanů poděkoval národnímu výboru, stavební skupině JZD za pomoc, dále všem 
organizacím a podnikům, odborům ONV, které se zájmem o věc urychlovaly svá rozhodnutí, aby stavba 
probíhala hladce. 
Vedoucí škol. odboru pak předal řediteli školy klíč od školní budovy a symbolickým přestřižením pásky 
uvedl školu do provozu. Následovala prohlídka školní budovy a pohoštění. K dobré náladě přispěla i kape-
la Masny Krahulčí, která vyhrávala dlouho do noci k tanci. 
V následujících dnech po otevření skošly bylo uvedeno do provozu ústřední topení. 25. listopadu se napo-
sled vyučovalo ve staré budově. Během dvou dní byla škola přestěhována a 29. 11. 1971 se začalo vyu-
čovat v nové škole. 

VOLBY DO NV: 
V pátek 26. 11. 1971 a v sobotu 27. 11. 1971 se konaly volby do všech stupňů národních výborů. Všichni 
kandidáti byli zvoleni. 
 
SNÍMEK 52 
 
PŘESTAVBA STARÉ ŠKOLNÍ BUDOVY: 
V závěru roku, 21. 12. 1971, započaly práce na přestavbě staré školní budovy na pohostinství. Na zed-
nických pracech dělali Zdeněk Hes, Miroslav Kolařík, Antonín Vávrů a Jos. Kouba. Opravenou budovu 
hodlá vykoupit LSD Jednota v Jindř. Hradci. 
 
/obrázek s pozvánkou na slavnostní otevření nové školy/ 
 
SNÍMEK 53 
 
Rok 1972 
 
POČASÍ: 
Zima valně nedržela. Časté oblevy v lednu působily záplavy při větších řekách. Sníh, který v noci napadl, 
ráno roztál. Teploty se udržovaly kolem 0°C až +9°C. 
 
CHŘIPKA: 
Koncem února se rozšířila po našem území chřipka viru Hong-Kong. Onemocněla velká část obce. Ve 
škole se vyučovalo. 
 
OSLAVA MDŽ: 
Dne 5. 3. 1972 oslavili jsme v učebně nové školy svátek všech žen. Děti přednesly básně, zazpívaly písně 
a předvedly vesedlé výstupy. Projev přednesl ředitel školy. Na závěr oslavy dostala každá žena bonbonie-
ru. 
 
ZAHÁJENÍ STAVBY TĚLOCVIČNY: 
Dne 13. dubna 1972 byla zahájena stavba tělocvičny. Pustilo se od původního projektu, kde měla být 
postavena tělocvična rozměrů 12x12 m. Podle nového projektu se staví tělocvična rozměru 12x18 m 
s jevištěm a sociálním zařízením s využitím jako kulturní dům. Na stavbě pracuje Frant. Navrátil z Dol. 
Němčic, pan Ant. Vávrů z Vel. Lhoty a Marie Havlíková, manželka řed. školy a kronikáře. Práce na stavbě 
se nezastavily ani o prázdninách. Dokončovací práce jsou náročné, proto se zednické práce urychlují čas-
tými brigádami. Zařízení jeviště provede Divadelní služba z Martina na Slovensku. 
 
ZAHÁJENÍ ŠKOL. ROKU: 
V pondělí 4. září roku 1972 zahájil ředitel školy slavnostním projevem nový školní rok. Po projevu min. 
školství s. Jos. Havlína se žáci rozešli domů. Do prvního ročníku začali chodit: Stanislav Holoubek, Jaroslav 
Lojka, Dana Snížková a Ivan Solař. 
Celkem chodí do 1.-5. Ročníků 18 dětí z Vel. Lhoty a Brandlína. 
 
SNÍMEK 54 
 
OSLAVA VŘSR: 
V pátek dne 3. 11. 1972 se konala oslava 55. výročí VŘSR. Kulturní službu předvedli žáci ZDŠ. Po projevu 
ředitele školy byly promítány filmy o V. I. Leninovi. Na oslavu přišlo 56 občanů 
 
SŇATKY: 
V r. 1972 uzavřeli sňatek Hana Dušková s Jos. Kovářem, Petr Jelínek s Jiřinou Kejdovou. 
 
ÚMRTÍ: 
Dne 27. 8. 1972 zemřela po delší nemoci Marie Kubištová. 30. 8. 1972 ji spoluobčané doprovodili na 
místní hřbitov. 
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V jihlavské nemocnici zemřel po dlouhém léčení bércových vředů Ladislav Dušek (18. 3. 1972). Pohřben 
byl dne 21. 3. 1972 na místní hřbitov. Jmenovaný, ač nemocen, pracoval jako stálý pracovník na stavbě 
školy. 
 
NAROZENÍ: 
V r. 1972 se narodily tyto děti: Zd. Kolaříková (30. 1.), Hana Kovářová (1. 12.), Jana Gregarová (21. 4.). 
 
OPRAVA VĚŽE: 
Stavební podnik opravil věž kostela, která byla silně poškozena za vichřice. Tesaři zhotovili nový krov, ale 
nižší, než byl původní. 
 
SNÍMEK 55 
 
Rok 1973 
 
POČASÍ: 
Začátek roku stále bez sněhu. V noci sice mrzne (-5, -8°C), ale přes den vystupují teploty nad nulu (3°C). 
 
VÝMĚNA EL. MĚŘIDEL: 
Montéři Jihočeských rozvodných závodů vyměnili elektrická měřidla v celé obci. 
 
POLOLETÍ VE ŠKOLE: 
První pololetí škol. r. 1972/73 skončilo dne 31. ledna 1973 rozdáním vysvědčení. Jedna žákyně nepro-
spěla. Plánované učivo bylo probráno a zopakováno. 
 
25. ÚNOR 1948 - OSLAVA: 
Konala se v 1900 hod. večer dne 23. 2. 1973 v učebně ZDŠ. Žáci ZDŠ vystoupili s programem. Řed. školy 
přednesl projev a promítl filmy. 
 
ZALOŽENÍ PO: 
Při ZDŠ ve Vel. Lhotě byl založen oddíl PO. Vedoucí oddílu se stala pracovnice Pionýr. domu v Dačicích s. 
Dana Šedová z Brandlína. Pionýři se pravidelně scházejí v místnosti PO. Náplní schůzí jsou hry a zábavy a 
příprava na složení slibu. 
 
OSLAVA MDŽ: 
Tento svátek jsme slavili v neděli ve 1400 hod. v učebně ZDŠ. Účast byla hojná. Přišlo 73 žen. Po kultur-
ním programu žáků a projevu ředitele školy byly ženy obdarovány bonbonierou. 
 
BOUŘE: 
V sobotu 31. 3. v 1600 hod. odpoledne se obloha zatáhla tmavými mraky. Přišla poměrně silná bouře se 
silným burácením. Škod nenadělala. Další bouře následovala 29. 4. 1973 a to večer v 1915 h. V týdnu od 
13. - 22. 3. si zima zařádila. Napadlo dosti sněhu, nejvíce 21. 4., kdy musely být silnice prohrnuty pluhem, 
aby nevázla doprava. /data nesedí již v originále/ 
 
ÚČAST V SOUTĚŽI: 
Dne 24. 4. 1973 se konala v Landštejně soutěž pionýrských oddílů „Landštýnská sedmička“. Pionýr. oddíl 
ZDŠ Vel. Lhota obsadil II. místo. 
 
SNÍMEK 56 
 
1. MÁJ: 
Občané a hlavně žáci škol se zúčastnili májového průvodu v Dačicích a ve Studené. Doprava na oslavy a 
z oslavy byla zajištěna autobusy ČSAD. 
 
 
 

ŠKOLNÍ VÝLET: 
Na závěr školního roku byl uspořádán školní výlet. Spolu se ZDŠ v Zahrádkách si žáci ZDŠ prohlédli hrad 
Pernštejn, Vírskou přehradu, Machochu a Punkevní jeskyně. 
 
ZÁVĚR ŠKOL. ROKU: 
Dne 29. června 1974 se shromáždili žáci naposled ve škole. Po projevu ředitele školy byly rozdána vy-
svědčení. Čtyři žáci prospěli s vyznamenáním, jedna žákyně bude opakovat 4. ročník. 
 
DOKONČENA STAVBA - TĚLOCVIČNA: 
Práce na stavbě šla rychle kupředu. Řemeslné práce zajišťoval Stavební podnik v Dačicích. Divadelní 
služba z Martina zařídila jeviště. Nadešel dne otevření tělocvičny. Účel stavby byl pozměněn na společen-
ský dům. Slavnostní veřejnou schůzí v pátek dne 12. října 1973 rada MNV předala budovu k užívání. Po 
slavnostní schůzi následovala taneční zábava. 
 
SNÍMEK 57 
 
Rok 1974 
 
POČASÍ: 
Začátek nového roku byl ve znamení častých mlh. Při ochlazení mlha namrzla a tíha ledu na větvích stro-
mů způsobila rozlámání ovocných stromů. Velké škody jsou i na polních /???/ porostech. Telefonní dráty 
jsou přetrhané. Telefonní spojení už druhý týden nefunguje. 
 
DOBÍRKY JZD: 
V sobotu dne 16. února 1974 se konala výroční schůze JZD zvaná též dobírky. Členové JZD pobírají pev-
nou měsíční odměnu. Jednou za rok podle výsledků hospodaření si rozdělí část zisku 5% - 8% z mzdového 
fondu. Na výroční schůzi vystoupili s kulturní vložkou žáci ZDŠ. 
 
TAN. ZÁBAVA: 
Konala se dne 9. 3. 1974 a pořádal ji Socialistický svaz mládeže. K tanci hrála kapela Osvětové besedy 
z Dačic. 
 
OSLAVA MDŽ: 
Hned druhý den, t. j. v neděli 10. 3. konala se v Kult. domě oslava MDŽ. O kulturní program se postarali 
žáci ZDŠ. Ženy byly odměněny květinami a byly pohoštěny kávou a zákuskem. 
 
TAN. ZÁBAVA: 
O neděli velikonoční pořádaly lhotecké ženy pomlázkovou taneční zábavu. Na zábavě hrála Osvětová be-
seda z Nové Říše. Taneční zábava byla hojně navštívena. 
 
DIVADLO: 
Sobota 20. 4. 1974 byla prvním dnem a divadelníci z Jilmu prvními herci na novém jevišti našeho spole-
čenského domu. 
 
SOUTĚŽ POŽÁRNÍKŮ: 
K soutěži požárních sborů ve Vel. Lhotě se sjelo několik požárních sborů z okolí. Požárnická slavnost se 
konala v neděli 20. června ve 14 hod.. Na prvním místě se umístilo požární družstvo, které provedlo útok 
za 1 min. 25 vt.. Na druhém místě se umístilo domácí družstvo – 1 min. 45 vt.. Večer se konala taneční 
zábava. 
 
SNÍMEK 58 
 
ŠKOLNÍ VÝLET: 
Žáci ZDŠ vykonali 25. 6. 1974 školní výlet do Telče a Dačic. Prohlédli si zámek a park v Telči a v Dačicích. 
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TANEČNÍ ZÁBAVA: 
Beatová skupina Satelit z Třeboně hráli na taneční zábavě, kterou pořádal SSM. Účast, hlavně mladých 
lidí, hojná. 
 
HORKA - KRUPOBITÍ: 
Tři velmi teplé dny, 15., 16., 17. srpna 1974 byly 17. 8. zakončeny bouří s krupobitím. Teplota v tyto dny 
dostoupila 37°C. Krupobití poškodilo střechy. Kroupy měly Ø 3 až 4 cm. 
 
SŇATEK: 
V sobotu 24. 8. 1974 oslavila ve společenském domě svůj sňatek Jitka Bralíková /???/, která se provdala 
za J. Matějku ze Studené. Novomanželé se po sňatku odstěhovali do Studené. 
 
DIVADLO: 
V neděli 29. září 1974 sehráli členové Horáckého divadla z Jihlavy pohádkovou hru pro děti Kašpárek, 
Šmidra a zakletá princezna. Divadlo bylo hojně navštíveno hlavně dětmi. 
 
PRVNÍ SNÍH: 
Ve středu dne 16. října napadl první sníh. Slabá vrstva sněhu však brzy roztála. Brzy na to 22. X. napadlo 
asi 10 cm sněhu a zůstal ležet celý den. 
 
TAN. ZÁBAVA: 
Na posvícenské taneční zábavě, kterou pořádaly ženy, hrála Rybuka /???/ z Třeboně. 
 
ÚMRTÍ: 
Dne 29. listopadu října zemřel Jos. Lojka č. 4. Jmenovaný byl po mnoho let cestářem. Byl pohřben 31. X. 
na hřbitov ve Vel. Lhotě. 
Dne 2. XI. zemřel na Poldovce Petr Hynek. Pracoval jako zednický mistr, potom hospodařil na svém hos-
podářství a vyráběl hrábě a kosiště. 
 
OSLAVA VŘSR: 
9. listopadu v 1900 h. večer konala se ve společ. domě oslava VŘSR. Na oslavě bylo 90 lidí. Program zajis-
tili žáci ZDŠ. Byly promítnuty filmy o Moskvě, Leningradu a Černém moři. 
 
SNÍMEK 59 
 
DIVADLO: 
V neděli 24. listopadu sehráli herci Horáckého divadla z Jihlavy hru Aloise Jiráska: Kolébka. Bylo přítomno 
108 dospělých a 58 dětí. 
 
SNÍMEK 60 
 
Rok 1975 
 
Vstoupili jsme do významného roku, v němž oslavíme 30. výročí osvobození našich temí Sovětskou armá-
dou. Tento rok je i posledním rokem 5. pětiletky. 
 
SLAVNOSTNÍ SCHŮZE MNV: 
Konala se ve čtvrtek 30. ledna 1975. Předseda MNV na ní přednesl /nečitelné/ obce k 30. výročí osvobo-
zení. 
 
SNÍMEK 61 
 
Protože od roku 1975 do roku 1987 nebyla kronika vedenou, chtěl bych zde uvést současnou charakte-
ristiku obce. 
Je zde 62 domů + 3 ve výstavb. Z toho je trvale obydlených 49, ostatní slouží rekreaci. Na Poldovce je 11 
domků a pouze 3 trvale obydleny. Obec má 185 obyvatel, z toho 51 dětí do 15 let a občanů důchodců 44. 

Odchod mužů do důchodu je 60 let, žen podle dětí, které vychovala, převážně 55 let. Průměrný věk v obci 
je 37,3 let. V obci je dvojtřídní škola, která má 27 žáků. Žáci jsou i z okolních obcí Brandlína, Řečice a 
Volfířova. Žáci mají zajištěnu dopravu autobusy a polední oběd, za který platí rodiče 3 Kčs denně. 
Dále je zde pošta, obchod a hostinec. 
V JZD pracuje 26 občanů a 25 občanů dojíždí do různých zaměstnání mimo 
 
SNÍMEK 62 
 
Obec. Průměrný měsíční příjem členů JZD je /vynecháno/ Kčs čistého a u občanů pracujících v městech je 
zřejmě nižší. JZD má nedostatek pracovníků přesto, že je vyplácen státem náborový příspěvek a JZD má 
moderní byty. Pokud člen JZD staví nebo si adaptuje vlastní domek, dostává příspěvek asi 30.000 Kčs. 
Občané vlastní 36 aut, z toho 24 starších 10 let a 7 do 5 let. 
Nové auto stojí dle druhu asi 65 tisíc. Benzín stojí 4, - Kčs. Uhlí 15, - až 24, - Kčs. Téměř všechny domác-
nosti vlastní automatickou pračku, která stojí asi 6.000 Kčs. Všichni občané vlastní televizory, stojí asi 
4.000 Kčs a jsou v obci 3 barevné, které stojí asi 15.000 Kčs, je jich však na trhu nedostatek. Všichni 
občané mají zaveden obecní vodovod. Voda je zdarma. Průměrné úspory občanů v okrese uložených ve 
spořitelně jsou 16.000 Kčs. 
 
SNÍMEK 63 
 
Úspory v naší obci budou rozhodně vyšší. Občané chovají 4 krávy, 33 ovcí a drobné zvířectvo. Litr mléka 
stojí v obchodě 2,20 Kčs. 
V roce 1976 dochází v celém státě ke slučování obcí ve větší celky. V. Lhota byla sloučena s Brandlínem, 
Řečicí, Radlicemi, Šachem a Volfířovem. Sídlem MNV se stává Volfířov. Tato změna se uskutečnila dnem 
voleb, to je 22. X. 1976. Přesto, že se o změně hodně hovořilo, zvláště o sídle MNV, a byla snaha o sídlo, 
tedy středisko, ve Lhotě, občané nakonec souhlasili. Přispěla k tomu i okolnost, že čestným /neplaceným/ 
předsedou MNV byl navržen a zvolen Kolařík Vlad., dosavadní předseda, a tajemníkem Jelínek Petr, oba 
z V. Lhoty. Před provedeným sloučením byla konána řada schůzí, kde bylo zdůrazněno, že větší obec bude 
mít více peněz a může se provádět větší výstavba v obci. 
 
SNÍMEK 64 
 
Od této doby je tedy uspořádání takové, že ve Volfířově je rada a plénum MNV a v každé obci občanský 
výbor. Předsedou občanského výboru byl zvolen Lojka Vlastislav. 
Obec má dostatek finančních prostředků a její zvelebování je limitováno ochotou občanů pro obec praco-
vat. Občané si musí všechny práce, kromě odborných /zedníci, tesaři, asfaltéři/ a práce s mechanizací 
provést sami brigádnicky. Část těchto brigád je placena asi 10, - Kčs za hodinu. V praxi každý občan od-
pracuje asi 10 hodin ročně zdarma, podle vlastního uvážení a zbytek práce je placen. Při jarní směně na 
úklidu obce se schází 40-60 občanů. 
Takto byly provedeny následující akce: 
V roce 1977 - položena dlažba  
 
SNÍMEK 65 
 
v kulturním domě. 
1978 - provedena kanalizace kolem bytových jednotek 
 - navezení a rozhrnutí země ke škole 
 - úprava kolem hřbitova 
 - vydláždění chodníku k dolní čekárně 
 - strouha kolem cesty do Radlic včetně kanálu 
1979 - vyasfaltování cesty V. Lhota - Šach 
 - demolice staré požární zbrojnice a postavaení nové včetně bytu 
 - vykácení olší za č. 16 
1980 - likvidace mostní váhy u kostela 
 - fasáda a septik u požární zbrojnice /kolaudace 30. V. 1980/ 
 - chodníky od č. 2 ke škole, od č. 17 ke hřbitovu a kolem parku 
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 - přestěhování dětské poradny na dol. faře do poschodí - zavedení vody 
 - oplocení zahrady u pož. Zbrojnice 
 
SNÍMEK 66 
 
1981 - oprava asfaltu kolem kostela a hospody 
 - výstavba nové čekárny ČSAD u kostela 
 - odtokové strouhy kolem kostela a fary 
1982 - oprava dolní fary /fasáda, nátěry/ 
1983 - oprava zdi u hřbitova 
 - výstavba nové studny - posílení vodovodu 
 - úprava požární nádrže 
1984 - obnovení hodin na věži - dán nový stroj a ciferník - hodiny byly asi od roku 1960 porouchané - 
 ciferník je měděný, čísla a rafiky smaltované 
 - výdejna jídel ve škole - výdej od 1. I. 1985 
1985 - oprava studní 
 - rozšíření veř. osvětlení k Poldovce 
 - nakoupeny a rozmístěny kontejnery na odpadové sklo 
 
SNÍMEK 67 
 
1986 - vybudována pláž u rybníka 
 - oprava školy - její vymalování 
 - demolice budovy č. 21 - na této parcele bude postavena nová pošta 
 - zaveden nový rozhlas 
 - oplocení studní 
 - oprava veř. osvětlení na Poldovce 
 - byl zakoupen televizor do školy, kde nastoupila nová ředitelka p. Vomastková z Dačic 
 
Asi 95% občanů je členy Českobr. církve evang., ale její vliv je zde malý. Nedělních bohoslužeb se zúčast-
ňuje mimo svátky 15-20 věřících, a to včetně z okolí, převážně z Brandlína a v letních měsících rekreantů. 
Bohoslužby se konají v zimě na faře. Všechny pohřby občanů se konají v kostele a jsou všemi občany 
velmi navštěvované. Církevní svatby se konají ojediněle a z narozených dětí je křtěno asi 50%. 
 
SNÍMEK 68 
 
Pokud se týká ekologie, věnuje se ochraně přírody a životního prostředí v tisku a televizi značná pozor-
nost. Je zpracována celá řada předpisů a nařízení v celostátním měřítku. 
V praxi se však mnoho nedodržuje a kontrolní orgány jsou velmi benevolentní. V posledních 5 letech došlo 
v celé řadě úprav pozemků hlavně meliorací, což podstatně zvýšilo intenzitu hospodaření. Zkvalitnila se 
píce na krmení, pěstuje se zde i kukuřice a zvětěšením pozemků se může lépe využívat těžka mechaniza-
ce. 
Byla provedena úprava potoků - některé byly zakryty - a rozorány meze. V tomto směru nebylo postupová-
no vždy uvážlivě. Byly zlikvidovány i některé cesty a meze, které zabraňovaly zplavování půdy a při prud-
kých deštích dochází k úbytku ornice a někdy i záplavám. Na příklad v roce 1985 a 1986 byly několikrát 
zaplaveny sklepy ve škole. 
 
SNÍMEK 69 
 
Stát veškeré tyto úpravy platí, a tak je snaha provést co nejvíce zásahů do přírody, a pokud si nikdo ne-
stěžuje, je to státním úředníkům lhostejné. Rovněž tak lesy, které byly v roce 1976 předány do bezplatné-
ho pronájmu státu, jsou dost zanedbané. Jsou řídké a každá vichřice nadělá vývratě a polomy. Protože se 
nevyplácí těžit jednotlivé stromy, zaměřují se Státní lesy pouze na velké lokality a jednotlivé stromy krájí 
/???/ v lesích. Občané si mohou téměř zadarmo menší polomy vytěžit, ale dřeva je nadbytek - občané 
mají ústřední topení a topí uhlím - a hnije v lesích. V posledních letech se ale lesní závod věnuje intenzivní 

výsadbě nových stromků a zalesňování, což v dřívější době nebývalo. Celkově ale lze říci, že daleko větší 
pořádek byl u soukromých lesů. 
 
SNÍMEK 70 
 
Vzhledem ke změně hospodaření a změně životního prostředí změnila se i struktura živočišná. Téměř 
zcela vyhynul rak, který se zde ještě před 15-20 roky vyskytoval velmi hojně. Dnes je několik raků 
v Lojkovým rybníku a v Radvání, podstatně se snížil počet žab, kdy se téměř ztratily z Procházkovýho ryb-
níka a rovněž tak zde dochází k úhynu ryb. Z hmyzu vyhynul čmelák a téměř motýl. Pokud se týká zvěře, 
vyhynula koroptev a téměř i křepelka. Vůbec zde již nežije bažant a značně se snížil stav zajíců. Ještě před 
20 lety se o honě střílelo 20 až 30 zajíců, nyní 6 až 10. Snížil se i stav lesního ptactva. Zvýšil se ale počet 
pernatých dravců, zejména káně lesní a poštolek. Oba druhy jsou hájeny. Rovněž tak se zvýšil počet lišek 
a zejména kun, z nichž se hodně zdržuje ve vsi. Naproti tomu se zvyšují stavy  
 
SNÍMEK 71 
 
srnčí zvěře, kdy v katastru obce je asi 40 kusů, i když se snižuje jejich vzrůst a váha. Ročně se střílí asi 10 
kusů. Zvyšuje se stav divokých prasat. V minulosti to byla zvěř zde i v okolí neznámá. Střílí se asi 5 kusů 
ročně. V roce 1986 se zde poprvé objevil daněk /celé stádo 8 kusů/. 
Koncem roku 1986 propukla vzteklina lišek v celém okolí. 5. I. 1987 byla střelena vzteklá liška v kolníku 
č. 28, kam byla občany zahnána. Na snížení stavu drobné zvěře má značný vliv velká mechanizace, che-
mizace a velké plochy polí se stejnou plodinou. 
Problémy v osadě se projevují i v tom, že není kam odvážet odpad z domácností, to je popel a různé staré 
předměty. Kovový odpad odváží každý rok členové SSM do sběru. Občané zakládají divoké skládky, což je 
zakázané a nikdo to nedodržuje. Občanský výbor dosud nenašel místo na skládku pro vysoké hygienické 
nároky. 
 
SNÍMEK 72 
 
Rok 1987 započal velkým množstvím sněhu, kdy doprava autobusy bývala zpožděna. Přesto ale bylo vý-
jimkou, kdy autobusy nejely. Obcí projíždí 16 autobusů denně, kromě sobot a neděle. Mrazy nebyly nijak 
vysoké a pohybovaly se kolem 15°C.  Dne 6. I. zasedala rada MNV a 7. I. osadní výbor, kde došlo 
k usnesení vybudovat z bytu učitele, který je neobsazen, mateřskou školku. Od 9. - 15. ledna byly mrazy 
20-23°C. Vrstva sněhu 60 cm. Dne 7. II. byly pokousány v kravíně kočkou dvě ošetřovatelky dojnic. Kočka 
byla střelena a zjištěna vzteklina. Obě ošetřovatelky, které byly pokousány, a jedna další, která s kočkou 
přišla do styku, byly ihned odvezeny do nemocnice do Čes. Budějovic, kde byly 14 dnů hospitalizovány. 
Následně bylo veterinární službou nařízeno všechny kočky v obci očkovat nebo utratit. Psi jsou očkováni 
pravidelně každý rok. 
 
SNÍMEK 73 
 
Neděle 15. II. byla černým dnem Lhoteckých koček. Každý si zpravidla nechal naočkovat jednu kočku a 
ostatní nechal utratit. 
Přispělo k tomu i to, že občané na veřejné schůzi byli informováni lékařem o nebezpečí nákazou vztekliny 
a jejím tlumení. Tento den bylo zastřeleno 47 koček. Samozřejmě zůstalo ještě hodně koček, které se 
nepodařilo naočkovat ani zastřelit. Vzteklina byla ještě zjištěna u několika uhynulých lišek. Za nález nebo 
zastřelení lišky vyplácí veterinární správa 100 Kčs. 
V neděli 8. Března konala se ve škole oslava MDŽ. Předseda s. Kolařík přednesl projev a následovalo 
vystoupení žáků ZDŠ. Zúčastnilo se 130 občanů ze vsi a okolí. V projevu předseda přislíbil vybudování 
mateřské školy v tomto roce. Na první jarní den 21. března byla ještě stálá vrstva sněhu, asi 25 cm a mráz      
-4°C. 
 
SNÍMEK 74 
 
V jarních měsících byla zahájena výstavba pošty, a to na místě č. 21, kde byla koupena chalupa od p. 
Bodlákové za 68.000 Kčs a po zbourání započato s výstavbou pošty. Budovu postaví MNV a následně 
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prodá poště. Rovněž tak v tomto roce byl položen nový asfalt na cestu do Radlic, malována celá škola a 
položeno nové linoleum. Rovněž tak byla provedena nová plechová střecha nad SSM na Dolní faře. 
 
SNÍMEK 75 
 
RoK 1988 započal mírnou zimou a mrazy se pohybovaly pod průměrem. Nad 20° mrazu bylo dosaženo až 
počátkem února, a to pouze několik dnů. Rovněž tak sněhu bylo poměrně málo a během zimy 3x roztál. 
V obci se konaly akce v kulturním domě, a to MDŽ v březnu, dále ukončení školního roku v červnu, estrá-
da ochotníků ze Studené a taneční zábava v prosinci. Všechny akce jsou hojně navštěvované a na MDŽ 
vždy vystoupí děti s dobrým programem - účast na MDŽ byla 120 občanů. V tomto roce byla provedena 
přestavba bytu ve škole na Mateřskou školku a od 1. IX. byl zahájen provoz. Do školky dochází děti i 
z okolních obcí - je moderně vybavena a z řad občanů vysoce ceněna. Rovněž tak byla dokončena výstav-
ba pošty a 30. XI. za účasti brigádníků, 
 
SNÍMEK 76 
 
kteří na poště pracovali, bývalých zaměstnanců pošty a funkcionářů MNV kolaudována. Jde o moderně 
řešenou budovu s provozními místnostmi a v patře bytem poštmistra, kterým se stal Mir. Novák z Dačic. 
Touto stavbou se vyřešil provoz pošty ve Lhotě a okolí na řadu dalších desetiletí. Pošta s jedním poštmis-
trem a dvěma listonoši slouží kromě Lhoty obcím Řečici, Šachu, Radlicům a Brandlínu. 
 
SNÍMEK 77 
 
V roce 1989 se již tradičně opakovala mírná zima. Započala poměrně brzy, již v polovině listopadu, a pře-
trvávala do poloviny prosince. Pak dostala zima ráz, který je charakteristický pro jižnější krajiny, to je bez 
sněhu, se střídáním mírných mrazů. 
V obci se konaly akce jako je oslava MDŽ, kde hlavní program mají žáci ZDŠ, a proto jsou hojně navštěvo-
vány. Letošní účast byla 120 občanů, převážně žen všech věkových kategorií. Zúčastňují se i občané 
z okolních obcí, převážně matky a babičky vystupujících dětí. 
Další hojně navštívenou akcí byl jarní úklid obce před 1. Májem. Dá se říci, že kromě několika občanů se 
všichni úklidu zúčastní včetně dětí a za jedno sobotní odpoledne je obec uklizena, což přispěje k jejímu 
vzhledu. Kladem je to, že občané jsou na brigádu vyzváni pouze  
 
SNÍMEK 78 
 
rozhlasem a přesto se zúčastní. Svědčí to jistě o kladném vztahu k obci a zdravém patriotismu. 
Na zahájení školního roku byla provedena „beseda“ se žáky ZDŠ, které se zúčastnil předseda MNV a 
předseda JZD. 
V červenci se rovněž konala požárnická soutěž s okolními sbory, která se koná každoročně v některé ves-
nici. V tomto roce zvítězil právě sbor z V. Lhoty. V obci má požární sbor dobrou tradici a spolu se Svazem 
žen jsou nejaktivnější složky N. F.. O práci v pož. sboru mají zájem i mladí lidé od 15 let, takže Lhota staví 
do soutěže i dvě družstva. Bohudík nikdy nebylo v obci zapotřebí jejich zásahu, k čemuž možná přispívá i 
to, že požárníci provádí každoroční prohlídky komínů a upozorňují na závady. Přes dlouhodobý úřední 
název Požárníci používá se ale stále výstižnější název Hasiči. 
 
SNÍMEK 79 
 
Všechny tyto iniciativy přispívají k utužování kolektivu a sousedských vztahů v celé obci. Dá se říci, že zde 
není žádného nepřátelství nebo zásadních rozporů, což není vždy pravidlem ve všech obcích. 
K zlepšení vzhledu obce byla vyasfaltována cesta kolem nové pošty a položeny zde obrubníky. Rovněž tak 
byla upravena zahrada na dolní faře, vykáceny staré stromy a zasázeny okrasné keře a jehličnaté stromy. 
U školy byla postavena nová čekárna, takže autobus nyní staví v obci na dvou místech. 
V druhé polovině listopadu došlo v Praze a následně pak v dalších městech k protistátním, ale hlavně 
protikomunistickým demonstracím. Demonstrace vedli převážně studenti a mladí lidé, kde byl hlavní po-
žadavek zrušení vedoucí úlohy KSČ a nastolení demokracie. Demonstrace byly velmi mohutné a vystou-
pení řečníků  

SNÍMEK 80 
 
emotivní a protikomunistické, nedošlo nikde k násilí a ničení majetku. Na demonstracích byl kritizován 
dosavadní režim vedený KSČ a provolávány různá hesla. Kladem je, že organizátoři dokázali toto velké 
různorodé emotivní seskupení lidí zvládnout a usměrnit. V obci byly tyto akce sledovány se zájmem 
zejména v televizi a rozhlase. Charakteristické je, že v těchto mediích vystupovali proti dosavadní politice 
státy a KSČ znám osobnosti, které až do této doby dosavadní vládu propagovali a vystupovali v jejich ten-
dencích. Určitě většina z nich byla členy a funkcionáři KSČ. 
Dá se říci, že čím více tito činitelé s režimem spolupracovali, tím více vystupují proti němu. Platí to zejmé-
na o hercích a pracovnících televize. 
V obci se rovněž tříbí názory, zejména v hospodě, ale vždy na slušné přijatelné úrovni. 
 
SNÍMEK 81 
 
Žádné shromáždění ani demonstrace se v obci nekonali. Tak tomu bylo i v okolních obcích. 
Téměř všichni občané jsou však toho názoru, že dosavadní vláda byla špatná. 
 
SNÍMEK 82 
 
Rok 1990 se tradičně projevil mírnou zimou, kdy asi 3x napadl sníh a během krátké doby roztál. O váno-
cích sníh nebyl a teploty se pohybovaly nad bodem mrazu. O to více bylo nemocí, hlavně chřipek.  
Oteplilo se také zejména politické prostředí ve státě, kdy vzniklo 22 politických stran a hnutí a zároveň 
mnoho nadějí do budoucna. Každá strana chce získat voliče, tedy mnoho slibuje a je až s podivem, jak 
většina lidí, zejména mladých, podléhá iluzím. 
Abdikoval dosavadní president Dr. Gustáv Husák a nově byl zvolen dosud málo známý Václav Havel. Dík 
sdělovacím prostředkům má obrovskou popularitu zejména ve městech a Praze, kde pořádá řadu mítinků 
s velkou účastí i nadšením. Ze strany vlády dochází k tvrdé kritice minulého režimu a je voláno po potres-
tání dřívějších činitelů. Dochází k personálním  
 
SNÍMEK 83 
 
změnám ve správním aparátě, ale i závodech. Provádějí se prověrky v ozbrojených složkách. Forma změn 
je odvislá od úrovně lidí, kteří ji provádějí, od slušné a korektní až po hrubé výpady. Tyto změny se ale 
týkají pouze vyšších činitelů – státních úředníků, ředitelů a vedoucích pracovníků na závodech - všeobec-
ně ale platí, že čím vyšší postavení kdo měl, tím slušněji se s ním jedná. Většina vedoucích a ředitelů však 
na svých místech zůstává a mnozí změnili své názory a vehementně kritizují minulý režim, na kterém se 
podíleli. 
Obdobná situace je i ve vládě a ministerstvech. Jedná se o politické názory a postoje. Výroba v závodech a 
zároveň i pracovní morálka poklesla, ale ekonomika nikoho příliš nezajímá a příliš velká naděje se očeká-
vá od hospodářské pomoci ze zahraničí. 
 
SNÍMEK 84 
 
Rovněž tak se vytváří naděje, že lidé v závodech se budou moci ve zvýšené míře podílet na jejich řízení. 
V zemědělství je snaha ústředních orgánů rozpustit JZD a znovu obnovit soukromé hospodářství. V tisku a 
sdělovacích prostředcích je tato propagace velmi intenzivní a mnohdy dost naivní, což zkušené zemědělce 
spíše odrazuje. 
Vláda provedla velmi populární opatření, a to je otevření hranice. Každý může volně cestovat do všech 
evropských států - v dřívější době to bylo pouze do Socialistických zemí a cestovat do kapitalistických zemí 
bylo velmi obtížné a pro mnoho lidí v praxi nemožné. 
Toto nové opatření využil snad každý, a to zejména do Rakouska. Pořádají se zájezdy do Itálie. Nejsou 
drahé, ale se špatnou úrovní. Jídlo si vzít s sebou a spát v autobusech. 
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V zahraničí překvapuje množství zboží, i když je drahé vzhledem ke kurzu koruny. Šilink 2,50 Kčs a Marka 
19,000 Kčs. 
Cestování je ale oboustranné. Do země přijíždí velké množství cizinců, hlavně z Rakouska, za nákupy. 
Nakupují ve velkém množství všechno - potraviny, boty, zemědělské potřeby, alkohol, pluhy i traktory. 
Z Rakouska naši občané vozí zejména mrazáky, ledničky a ve velkém množství stará ojetá auta. Vzniká 
celá řada autobazarů. 
V obci nedošlo k téměř k žádným změnám. Dosavadní předseda MNV je starostou - kdy dostal plnou pod-
poru občanů a je plně uvolněn na obecním úřadě ve Volfířově. Tajemník Jelínek dobrovolně přešel praco-
vat do JZD. 
 
SNÍMEK 86 
 
V obci nedošlo k žádným demonstracím ani veřejným schůzím - což se ve městech děje pravidelně. Obča-
né s novou politikou souhlasí, ale posuzují situaci střízlivě. Rozhodně nemají zájem rozpustit JZD a samo-
statně hospodařit, i když jsou k tomu neustále vybízeni. Stát dává nově začínajícím zemědělcům dotace a 
bezúročné půjčky a přesto není v obci zájem. 
Ve vládě nastávají třenice se Slovenskem a zdá se, že dojde k rozdělení obou zemí. Sdělovací prostředky 
vedou v tomto směru velkou kampaň, ale přesvědčit lidi se nedaří. 
Největší událostí roku však jsou celostátní volby, které se konaly 8. a 9. června. Občané o tyto volby měli 
zájem jako nikdy dříve, protože svým hlasem skutečně rozhodovali pro některou stranu oproti minulým 
rokům, kdy volby bývaly zcela formální, a proto všem lhostejné. 
 
SNÍMEK 87 
 
Celkem v celém státě je zaregistrováno 22 stran a hnutí. Existuje dokonce i strana piva. 
Volby v obci dopadly následovně: 
Česká strana socialistická 0,8% 
Hnutí za občanskou svobodu 0,4% 
Svobodný blok   0,4% 
Občanské forum  42,3% 
Sdružení pro republiku  0,2% 
Komunistická strana českosl. 14,3% 
Spojenectví zeměděl. a venk. 22,7% 
Českoslov. dem. fórum  0,4% 
Strana zelených   0,4% 
Hnutí českosl. porozumění 6,4% 
Sociální demokracie  2,5% 
Křesťanská a dem. unie  11,2% 
Dění v obci šlo ale svým zaběhnutým řádem - konaly se oslavy MDŽ, Hasičská soutěž. Místní sbor byl dru-
hý. Brigáda na úklid obce. Byla postavena zděná čekárna u školy a ve škole i kulturáku natřena okna. 
 
SNÍMEK 88 
 
K 1. I. vyhlásil president dalekosáhlou amnestii a většina - snad 90% vězňů bylo propuštěno. Následkem 
toho vzrostl počet krádeží a násilných trestných činů Podstatně se snížila bezpečnost občanů hlavně ve 
městech. Ve velké míře jsou rozkrádány kulturní památky a vyváženy do zahraničí. Postihy za rozkrádání a 
násilné trestné činy jsou nepatrné. 
Začalo vycházet mnoho nových časopisů zejména pornografických. Dosavadní noviny mění své názory. 
V tisku je spoust nových informací, i když ne vždy pravdivých. V televizním vysílání se projevuje rozmani-
tost a zajímavost zpráv. Zároveň se ale stalo módním používat tvrdých vulgárních výrazů a co nejvíce ci-
zích /anglických/ slov. Rovněž se obohatil knižní trh, zejména od autorů, kteří dříve nemohli publikovat. 
Knihy jsou různé úrovně. 
 
 

SNÍMEK 89 
 
Nevýhodou je, že jsou dost drahé a lidé je příliš nekupují. Od druhého pololetí dochází vůbec ke značnému 
zdražování - zejména potravin a většiny průmyslového zboží kromě elektroniky. 
Politici včetně presidenta ubezpečují, že jde o přechodný jev a během dvou let se situace podstatně zlep-
ší. Lidé proto přijímají zdražování jako nutnost. Dochází k aktivizaci církve, kdy dost často přijíždějí do 
kostela zájezdy ze zahraničí, zejména Rakouska a Švýcarska. Účast na Bohoslužbách místních lidí se však 
nijak nezvýšila. 
 
SNÍMEK 90 
 
Rok 1991 byl téměř bez sněhu. Sníh napadl jen krátce a rychle roztál. Zima byla velmi mírná ke smutku 
dětí, ale i dospělých. V celé obci se projevila chřipka a téměř každý ji prodělal. Je možnost dát se proti 
chřipce očkovat a není to drahé /120 Kč/, ale valný efekt to nemá. 
Nemocní byli téměř všichni. Začátkem května už byla zelená tráva, a proto i zemědělské práce začaly 
brzo. JZD vrací církvi dolní faru, kterou mělo v užívání, a po vystěhování nájemníka zde bude fara provozo-
vat ubytování pro turisty. Sociální zařízení a kuchyň, které vybudovalo JZD a vybavilo jídelnu, fara odkupu-
je za 10.000 Kčs. Dolejší jídelna zůstává v pronájmu JZD za 50 Kč měsíčně. Pro JZD nastává celá řada 
problému. Neustále stoupají ceny produktů, které JZD nakupuje - krmné směsi, nafta stojí již 5 Kčs, a 
veškerých strojů, 
 
SNÍMEK 91 
 
naproti tomu produkty, které JZD vyrábí, se zvýšily mnohem méně, i když ceny potravin na trhu rostou. JZD 
má z let minulých značné finanční úspory, a tak je předpoklad, že se podaří tento nesoulad na trhu pře-
chovat. 
Jak v průmyslu, tak i v zemědělství se snížila pracovní morálka, což bude jistě jen přechodné, protože 
odměny za práci se zvyšují.  
V obci bylo provedeno vyasfaltování cesty před domem č. 2 a za prodejnou. Dále byla nově vymalována 
celá škola, provedeny drobné úpravy, natřen celý plot a upravena cesta na hřbitově. Tradičně se 20. dub-
na konal úklid obce, hřbitova a kolem kostelů. Zúčastnilo se tradičně hodně lidí. 
Započalo se s úpravou horního kostela - církev. p. farář Melmuk - a to uvnitř i venkovní omítkou, která 
bude celá nová. Práce byla zcela zadána stavební firmě a bylo upuštěno od starých forem bezplatných 
brigád. Faktem ale je, že 
 
SNÍMEK 92 
 
lidé by na tyto brigády již nešli. 
V obci vznikly nové soukromé živnosti, kdy p. Brychta si založil soukromou živnost tesařství. P. Němec ze 
Studené otevřel v domě č. 18 truhlářství, kde zaměstnává 3 pracovníky. 
Obchod s drogistickým zbožím otevřel v bytovce v garáži i p. Bartoň. Místní hostinec koupil od „Jednoty“ p. 
Antoň. To všechno oživuje vesnici i život v ní. 
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Příloha č. 10: Kronika Velká Lhota - přepis kroniky (1956-2004) 

 
SNÍMEK 1 /TITULNÍ STRANA/ 
 
Kronika 
 
SNÍMEK 2 /ÚVODNÍ STRANA 2/ 
 
Kronika 
 
Národní škola ve Velké Lhotě  
 
1956 
 
SNÍMEK 3 
 
Školní rok 1956-57. 
 
Změna ve vedení školy: 
Dosavadní ředitel Jan Novák byl na vlastní žádost přeložen po dohodě s okresním výborem Svazu za-
městnanců školství na jedenáctiletou střední školu do Dačic s určením pro 1.-5. post. ročník. 
Současně byl pověřen správou zdejší školy František Havlík, učitel na národní škole v Písečném nad Dyjí, 
který podle ustanovení  §168 výn. min. školství převzal inventář a školní budovu, věkem sešlou a vyžadu-
jící opravu. 
Jmenovaný nový ředitel školy pochází rodem z Prostř. Vydří. Působil na střední škole ve Starém Městě p. L. 
a na nár. škole v Písečném nad Dyjí. 
 
Žactvo: 
Po slavnostním začátku nového škol. roku zahájeno vyučování s 21 žákem. Do střední školy v Heřmanči 
odešlo 6 žáků naší školy 
 
*** 
 
SNÍMEK 4 
 
Seznam žáků: 
1. ročník: Eva Šimánková, nar. 5. 5. 1950 
2. ročník: Ota Antoň, nar. 7. 4. 1949 
  Josef Dušek, nar. 16. 3. 1949 
  Ladislav Lojka, nar. 4. 11. 1949 
  Jana Tichánková, nar. 13. 2. 1949 
3. ročník: Jaroslav Dušek, nar. 14. 2. 1948 
  Milada Lojková, nar. 15. 4. 1948 
4. ročník: Josef Lojka, nar. 6. 3. 1947 
  Vladimír Lojka, nar. 17. 10. 1947 
  Vladimír Molín, nar. 1. 9. 1947 
  Josef Šeda, nar. 17. 6. 1947 
  Marie Hesová, nar. 23. 6. 1947 
  Jarmila Lojková, nar. 21. 3. 1947 
  Anna Koběrská, nar. 8. 11. 1947 
5. ročník: Petr Jelínek, nar. 30. 11. 1946 
  Karel Šeda, nar. 7. 9. 1946 
  Marie Lojková, nar. 16. 6. 1946 
  Věra Plachá, nar. 22. 10. 1946 
  Lidmila Šimánková, nar. 9. 11. 1946 

  Jarmila Vávrů, nar. 17. 4. 1946 
  Václav Šeda, nar. 7. 9. 1946 
 
Průběh školního roku: 
Školní práce byla plynulá, ničím nenarušovaná. Žactvo se zúčastňovalo mimoškolních akcí, z nichž nutno 
jmenovat rozhlasové relace, kulturní vložky na schůzích a pod.. Závěrem školního roku sehráli žáci hru Ad. 
Felixe Šípková Růženka. Přihlásilo se do Soutěže lidové tvořivosti mládeže. Jako vítězové okresního kola 
postoupili do krajského kola. 
 
*** 
 
Na soutěžní představení se však nedostavila porota, takže snaha dětí vyzněla naprázdno. Za peníze 
z výtěžku byl uspořádán školní výlet po jižních Čechách. Za zbytek z výtěžku opakovaného představení 
nakoupeno vodovodní potrubí. Žáci se plně zapojili i do sběru starého papíru atd.. Dosáhli tohoto Ø na 
žáka: 
papír… 27 kg, 
hadry… 18 kg. 
Kvotu pro sběr léčivých rostlin splnili na 110%. 
Školní rok byl zakončen výletem, kterého se zúčastnily národní školy z Řečice, Radlic, Brandlína a Vel. 
Lhoty. Žáci si prohlédli zámek Hlubokou, lovecký zámek a /??? nesrozumitelné/, Český Krumlov a rybníky 
Rožmberk a Bezdrev. Cena výletu autobusem stála jednoho žáka asi 25 Kčs. 
 
Generální oprava školy: 
Na jaře byla zadána Stavebnímu podniku v Dačicích generální oprava školy. Pro tento účel uvolnil ONV ze 
svého rozpočtu 15.000, -. Bytová část byla úplně přestavěna. Svou prací přispěla řada občanů, ale i tak 
částka 15.000 Kčs byla překročena. Hodně práce vykonaly děti, které po dva týdny pomáhaly řediteli 
školy, který se sám pustil do bouračky přepážkových zdí. Odpracoval za červen, červenec a srpen přes 
400 hodin práce zdarma. Z žáků byl nejpilnější Karel Šeda, z mládeže Ladislav Šimánek. Stavba se pro-
táhla do pozdního podzimu a až v prosinci bylo možno byt obývat. 
 
*** 
 
SNÍMEK 5 
 
V nejpilnější práci na opravě školy jsme byli překvapeni náhlým skonem předsedy MNV Frant. Bodláka. 
Vykonal kus dobré práce přímou pomocí na staveništi i v úředním styku s úřady v záležitosti opravy školy. 
Čest jeho památce! 
 
SNÍMEK 6 
 
Závěr školního roku: 
Učební látka byla probrána a dobře zopakována. Žáci 5. post. roč. byli zvlášť poučeni o jiných podmínkách 
ve výuce střední školy. Vysvědčení byla rozdána 28. června 1957 a tím zakončen školní rok 1956-57. 
 
Zapsal: 
Frant. Havlík, řed. školy. 
 
*** 
 
Školní rok 1957-58. 
 
Začátek školního roku. 
Školní rok započal 2. září 1957 slavnostním způsobem. K žactvu promluvil ředitel školy. V 10 hodin žáci 
vyslechli rozhlasový projev ministra školství. 
Žáci byli takto zařazeni do oddělení: 
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1. postupný ročník: Alena Bártů, nar. 25. 2. 1951 
Hana Dušková, nar. 30. 3. 1951 
Věra Lojková, nar. 14. 12. 1951 
Petr Musil, nar. 11. 12. 1950 
Vlasta Plachá, nar. 25. 12. 1950 
Lenka Pokorná, nar. 30. 1. 1951 

Chlapci: Dívky: 

1 5 

2. postupný ročník: Eva Šimánková, nar. 5. 5. 1950 - 1 
3. postupný ročník: O. Antoň, nar. 7. 4. 1949 

Josef Dušek, nar. 16. 3. 1949 
Ladislav Lojka, nar. 4. 11. 1949 
Jana Tichánková, nar. 13. 2. 1949 

3 1 

4. postupný ročník: Jaroslav Dušek, nar. 14. 2. 1948 
Milada Lojková, nar. 15. 4. 1948 1 1 

5. postupný ročník: Josef Lojka, nar. 6. 3. 1947 
Vladimír Lojka, nar. 17. 10. 1947 
Vladimír Molín, nar. 1. 9. 1947 
Josef Šeda, nar. 17. 6. 1947 
Marie Hesová, nar. 23. 8. 1947 
Jarmila Lojková, nar. 21. 3. 1947 
Alena Koběrská, nar. 8. 11. 1947 

4 3 

  9 11 
 
Celkem navštěvovalo školu 20 dětí. 
 
*** 
 
SNÍMEK 7 
 
Dokončení generální opravy školy. 
Během prázdnin se dokončovaly zbylé zednické práce. V měsíci říjnu se pracovalo na výkopu pro školní 
vodovod. Je veden ze soukromé studny pana Josefa Lojky z č. 18, který ochotně odebírání vody povolil. 
Výkop se prováděl za prvních mrazíků. K práci se na výzvu MNV dostavilo 63 lidí. Za sobotní odpoledne byl 
vykopán 120 m dlouhý trativod, do něhož se do tří dnů položilo potrubí. Voda teče samospádem. U studny 
jmenovaného p. J. Lojky byla vystavěna přetoková jímka, na níž je školní vodovod napojen. 
I když byl vodovod budován svépomocí, vyžádal si nákladu 5.600, -. Na tuto částku přispěla škola částkou 
1.109 Kčs, za níž bylo pořízeno 80 m vodovodních trubek. Za zbytek peněz byly koupeny skruže na pře-
padovou jímku, 40 m trubek a byly zaplaceny práce řemeslné. 
Hned za po zaházení vodovodu zemí udeřily silné mrazy. Byly obavy, že kyprá zemina promrzne až na 
trubky, ale nestalo se tak. Vodovod je položen místy až 2 m hluboko. 
Práce se protáhly až do poloviny prosince. 
 
*** 
 
SNÍMEK 8 
 
Vánoční besídka. 
Před vánočními svátky dne 22. Prosince 1957 uspořádali žáci národní školy zdařilou vánoční besídku. 
Program byl velmi pestrý. Žáci 2. post. ročníku přednesli řadu básní s vánoční náladou. 
Velmi vřele byla přijata ta část programu, kde vystupoval pěvecký soubor. Ve dvojhlasé úpravě zazpíval 
moravské lidové písně. 
 
Pohřeb bývalého žáka školy - Karla Šedy. 
V neděli 9. února 1958 jsme byli překvapeni krátkou zprávou dačické nemocnice oznamující rodině 
smutnou zvěst, že Karel o půl deváté večer zemřel. Příčinou smrti byl akutní zánět mozku způsobený 

prasknutím mozkového nádoru. Žák si již během docházky do nár. školy, hlavně pak v r. 1957, stěžoval 
na silné bolesti hlavy. Ani lékaři včas nerozeznali tyto nádory a příčinu bolesti stanovili původu nervového. 
Zemřelý Karel byl výborným žákem jak na národní škole, tak i na osmiletce v Heřmanči, kde navštěvoval 
šestou třídu. Byl to hoch velmi inteligentní, rozumově velmi vyspělý. Nebylo člověka ve vesnici, který neže-
lel Karlova odchodu. 
Karel uměl všechny práce zemědělské a vykonával je, aby ulehčil svému otci, který byl po operaci žaludku 
práce na rok neschopen. 
Vykonanou prací, důvtipem a rozumem budil dojem dospělého člověka. Při opravě školy odpracoval asi 
150 hodin. Za to mu touto cestou dík. 
Čest jeho památce! 
 
11. 11. 1959 
V. Kovář 
okr. škol. insp. 
 
*** 
 
Sehrání dětské divadelní hry Honza a čaroděj. 
V první polovině března začal nácvik veselé divadelní hry Honza a čaroděj. Zkoušky byly pravidelné a ná-
cvik rychle pokračoval. Koncem dubna jsme sehráli první představení ve Vel. Lhotě. Vyhověli jsme i po-
zvání do Kost. Vydří a Volfířova a sehráli tam dvě představení. Kritika po představení mluvila v náš 
prospěch. Vysoce byl ceněn herecký jevištní projev mladých herců, kteří prý si nic nezadali s dospělými. 
Peníze z výtěžku představení byly použity k proplacení školního výletu. 
 
SNÍMEK 9 
 
Školní výlet. 
Ve spolupráci s národní školou v Řečici, Brandlíně a Radlicích uspořádali jsme výlet na Lednici. Těsně 
před výletem zakázal lékař účast na výletě nár. škole v Řečici, protože se vyskytla u dvou dětí infekční 
žloutenka. Po čtyřhodinové jízdě autobusem jsme stanuli v Lednici na náměstí. Po prohlídce zámku a 
palmového skleníku šli jsme pěšky k minaretu. Prohlídce Lednice jsme věnovali celé dopoledne. Na zpá-
teční cestě jsme zastavili na Vranovské přehradě na zámku ve Vranově. Bylo po šesté hodině a byli jsme 
připraveni na cestu zpět. Plánovali jsme, že nejdéle v osm hodin budeme doma. U městečka Police však 
jsme musili cestu přerušit. Jednu z maminek, které doprovázeli naši třídu na výletě, ranila mozková mrtvi-
ce. Protože nebylo daleko do Jemnice, rozhodli jsme pokračovat v cestě a vyhledat lékařskou pomoc 
v Jemnici. Lékař stanovil diagnosu ihned po běžné prohlídce. Byla to mozková embolie. Ihned dal příkaz 
k převozu do dačické nemocnice. Tato postižená osoba byla paní Milada Lojková. Doprovázela na výletě 
své tři děti, které se při tom všem chovaly dosti srdnatě, což usnadnilo hodně situací tím, že jsme se mohli 
nerušeně věnovat pomoci postižené. 
 
Konec škol. roku. 
Byl poměrně smutný, protože tři žáci ze třídy, kterým v dačické nemocnici lékaři snažili se zachránit matku 
byli skutečnými trpícími a celá třída spontálně vyjadřovala upřímný soucit. Žel, ani lékařům se nepodařilo 
to, v co jsme všichni věřili. Pí. Milada Lojková zemřela po opětovném záchvatu ve věku 38 roků a zanecha-
la po sobě čtyři děti. Nejstarší Jarmile je 11 roků, Miladě 10 roků, Ladislavovi 9 roků a Jiřímu 4 roky. 
 
*** 
 
Zemřelá byla přítelkyně školy. Pomáhala ochotně při prázdninových úklidech školy i při divadelních před-
staveních a oslavách. Za její práci dík. Čest její památce! 
Poslední vyučovací den byl 28. června 1958. 
Zapsal Frant. Havlík, řed. školy. 
 
*** 
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SNÍMEK 10 
 
Škol. rok 1958-9 
 
Zahájení škol roku: 
Byl zahájen v úterý 1. září v osm hodin ráno. Ředitel školy promluvil o příští školní práci. Společným posle-
chem rozhlasu byl prvý den ve škole zakončen. 
 
Žactvo: 
 
post. ročník: jméno: pozn. 
I. 0 0 
II. Alena Bártů 

Hana Dušková 
Věra Lojková 
Petr Musil 
Vlasta Plachá 
Lenka Pokorná 

5 + 1 

III. Eva Šimánková 1 
IV. Ota Antoň 

Josef Dušek 
Ladislav Lojka 
Jana Tichánková 

1 + 3 

V. Jaroslav Dušek 
Milada Lojková 1 + 1 

 
Celkem navštěvovalo školu 8 děvčat a 5 chlapců. 
 
*** 
 
SNÍMEK 11 
 
Generální oprava školy. 
Na generální opravu školy na rok 1958-59 bylo přiděleno 17.000, -, za něž se mělo vystavit hygienické 
zařízení školy. Staré záchody byly staré, bylo nutno je nahraditi novými. Projektovaný přístavek daleko 
přesahoval plánovanou částku a byly obavy, že Stavební podnik z Dačic vůbec nezahájí práci. Převodem 
finančních prostředků z jiných škol, kde se rovněž nestavělo, bylo dosaženo toho, že se sehnalo 58.000, -, 
za které SP vystavěl stávající zděné splachovací záchody, velkou jímku, kabinet s předsíní sloužící jako 
šatna. Tím byl také upraven nový vchod do školy. Práce byly započaty již na podzim r. 1958. Přes zimu se 
nepracovalo. 
V jarních měsících se začalo s hloubením základů pro přístavek. Vyhloubila se i veliká šachta na biologický 
septik. Dne 7. dubna 1958 se začalo s prací nepřetržitě. Záhy byly postaveny obvodové zdi a stavba byla 
zastřešena. 
Pro nedostatek materiálu stavba v r. 1959 dokončena nebyla. Bylo pamatováno s částkou 18.000 na 
dokončení v r. 1960. 
 
Oslavy 1. máje: 
Oslavy probíhaly ve střediscích. Žactvo se zúčastnilo oslav ve Studené. Doprava byla zajištěna autobusy 
ČSAD. 
 
*** 
 
 
 
 

Závěr škol. roku: 
Na závěr škol. roku podniklo žactvo s ředitelem školy a se školou v Řečici výlet do Dačic a Telče. Ranním 
autobusem jeli jsme do Dačic, kde jsme si prohlédli zámek a Hor. náměstí, zámecký park s původním 
divadlem. Vlakem jsme cestovali dále do Telče. Po prohlídce zámku prohlédli si žáci zbytek hradebního 
opevnění Telče, vodní příkop a rybníky. Důkladně bylo prohlédnuto náměstí a podloubí. 
 
Zakončení školního roku. 
 
Zapsal Frant. Havlík, řed.  
 
*** 
 
Škol. rok 1959/60 
 
Začátek škol. roku: 
Na začátku nové školní práce proběhla tiskem a rozhlasem zpráva o letu sovětské kosmické rakety na 
Měsíc. Bylo toho dosaženo na základě předchozích úspěchů ve výzkumu kosmického prostoru pomocí 
balistických raket. Podle výpočtů dopadlo pouzdro na měsíční povrch v oblasti tří kráterů – Archimed, 
Aristil, Autolicus a to dne 14. září v 00 hod. 02 min. 24 vt. moskevského času. 
Druhý den na to, 15. září 1959 se uskutečnila návštěva N. S. Chruščova v USA. Trvala do 27. září. 
V závěru návštěvy bylo přijato komuniké, že všechny otevřené mezinárodní problémy mají být urovnány 
nikoli použitím síly, ale mírovými prostředky - jednáním. 
 
Začátek letošního škol. roku je charakteristický především tím, že v něm bude realisováno všechno to, co 
v souladu s potřebami dalšího vývoje společnosti narýsoval ústřední výbor KSČ letos v dubnu. Veliké, ná-
ročné a složité dílo přestavby našeho školství nemůže zvládnout sama školská správa a učitelé. Všechny 
závody, podniky, JZD, národní výbory a společenské organisace a rodiče musí se zvládnutí přestavby sys-
tematicky a účinně pomáhat. 
 
*** 
 
SNÍMEK 13 
 
Žactvo: 
Do prvého post. roč. nikdo nenastoupil. Rovněž druhý ročník nebyl obsazen. Celkem začalo chodit 11 dětí 
do 3. až 5. Ročníku: 
3. roč.: Alena Bártů 
 Hana Dušková 
 Věra Lojková 
 Petr Musil 
 Vlasta Plachá 
 Lenka Pokorná 
4. roč.: Eva Šimánková 
5. roč.: Josef Dušek 
 Ota Antoň 
 Lad. Lojka 
 Jana Tichánková 
V důsledku malého počtu dětí šla práce ve škole rychle kupředu. Zdravotní stav žáků byl dobrý. 
 
Kulturní akce: 
Žáci národní školy vystoupili o vánocích s petrým pásmem písní, her a říkadel před veřejnost na besídce 
s dědou Mrázem. Program byl obecenstvem vřele přijat. 
S podobným pořadem vystoupili žáci a žákyně na výroční schůzi JZD. Program se velice líbil, hlavně však 
častušky na poměry, příhody a události v JZD v minulém hospodářském roce. 
 
*** 
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Zkoušky silných raket: 
7. ledna oznámil TASS, že dojde k vystřelení silných raket do Tichého oceánu v úterý období od 15. ledna 
do 15. února 1960. Jedná se o vyzkoušení silné rakety schopné vynést těžké sputníky Země a uskutečnit 
let k planetám sluneční soustavy. 
 
Práce na generální opravě školy: 
Práce na dokončení opravy školy začaly koncem dubna. Byla nabílena okrem celá škol. budova po ven-
kovní straně. Rovněž dokončena stavba dřevníku a přístavku (záchody + kabinet). Zbyly jen natěračské 
práce, které byly hotovy v první polovině prázdnin. 
Letošního roku byl rovněž dokončen plot kolem zahrady. Po čtyři soboty pracovalo na betonování pode-
zdívky asi 15 lidí. Plot byl nyní natřen, zahrada upravena a oseta travou. Na podzim bude osázena stromy. 
Před školou se započalo s budováním školního hřiště. Toto je ve stadiu výstavby. Při plném pochopení 
MNV a občanů jdou práce stále vpřed. Na vyrovnání terénu hřiště je navezena spousta materiálu, který se 
získává při různých úpravách půdy od JZD nebo od Státních silnic, které upravují ostrou zatáčku na Bře-
zíčku u Brandlína a zeminu poskytují jen za dovozné. 
 
*** 
 
SNÍMEK 14 
 
Závěr školního roku: 
Na závěr škol. roku podniknut výlet do již. Čech. První cesta vedla do Jindřichova Hradce. Odtud pokračo-
val výlet na hráz Rožmberského rybníka a na zámek Červenou Lhotu u Deštné. 
Školní rok skončil již 18. června 1960, protože se mládež zúčastnila II. celostátní spartakiády v Praze. 
Zapsal Frant. Havlík. 
 
*** 
 
Školní rok 1960-61 
 
Z rozhodnutí odboru pro školství a kulturu rady ONV v Jindř. Hradci byla zrušena národní škola 
v Brandlíně. Žáci této školy začali od 1. září chodit do národní školy ve Vel. Lhotě. 
Již během prázdnin byly převedeny sbírky zrušené školy do Velké Lhoty a zbytek do nár. školy v Radlicích a 
osmiletky v Heřmanči. 
Školní rok byl zahájen slavnostně. Za přítomnosti členů MNV a zástupců složek N.F. přednesl ředitel školy 
uvítací projev. 
 
Žactvo: 
I. ročník: Jiří Antoň… Vel. Lhota 
  Vlasta Hesová… Vel. Lhota 
  Jiří Lojka… Vel. Lhota 
  Jana Koběrská… Vel. Lhota 
  Zdeněk Kořínek… Vel. Lhota 
  Antonín Vávrů… Vel. Lhota 
II. ročník: Jiří Michálek… Brandlín 
  Jana Novotná… Brandlín 
  Dana Šedová… Brandlín 
  Josef Šimánek… Brandlín 
III. ročník: Anna Michálková… Brandlín 
IV. ročník: Alena Bártů… Vel. Lhota 
  Hana Dušková… Vel. Lhota 
  Věra Lojková… Vel. Lhota 
  Petr Musil… Vel. Lhota 
  Vlasta Plachá… Vel. Lhota 
  Lenka Pokorná… Vel. Lhota 
V. ročník: Božena Bártů… Brandlín 

  Jana Kudrnová... Brandlín 
  Bož. Šimánková… Brandlín 
  Eva Šimánková… Vel. Lhota 
 
*** 
 
SNÍMEK 15 
 
Výzkum vesmíru: 
Sovětští vědci pokračují v plánovaných výzkumech vesmíru. Koncem prázdnin vyslali na oběžnou dráhu 
živé bytosti - psy, kteří se v pořádku vrátili na Zem. 
 
Školní práce: 
V měsíci září byla školní práce brzděna vzájemným poznáváním žáků s učitelem i žáků mezi sebou. Žáci 
z Brandlína se však rychle přizpůsobili novému prostředí, zvykli si na dojíždění, na nové spolužáky. Práce 
v říjnu byla prací již sourodého žákovského kolektivu. Umlkly i hlasy brandlínských občanů o nevhodnosti 
zrušení školy v Brandlíně a smíření se se stavem, jaký nastal, mělo silnou odezvu i mezi žáky z Brandlína, 
kterým se lhotecká škola stala i jejich školou. 
 
Vánoce 1960: 
Novoroční slavnosti se zúčastnily všechny děti. 
 
*** 
 
Pestrý a veselý program „pionýrského klubíčku“ rozveselil rodiče i přátele školy. 
 
Úspěchy sovětské vědy: 
Začátek nového kalendářního roku byl ve znamení nástupu sovětské vědy k dobytí vesmíru. 
 
Sovětské pokusy pokračovaly. Dne 12. dubna 1961 byla odstartována raketa, která vynesla na oběžnou 
dráhu člověka J. A. Gagarina. Sovětská kosmická loď Vostok 1 dosáhla v perigeu výšky 175 km, v apogeu 
302 km. Hrdina Sovětského svazu J. A. Gagarin je synem kolchozníka. Studoval na učilišti pracovních 
záloh, potom jako slevač ve škole dělnické mládeže, na průmyslové škole technické a na leteckém učilišti. 
 
SNÍMEK 16 
 
Sběr surovin: 
Ve sběru odpadových surovin se zúčastnila škola soutěže a umístili se na 23. místě. Získala odměnu 200 
Kčs. Škola dosáhla roční průměr 21 Kčs na žáka. Ve sběru léčivých bylin splnila plánovanou kvotu. Prů-
měr školního spoření byl 401 Kčs na žáka. 
 
Závěr škol. roku: 
Látka byla probrána do 15. 6. 1960. Byla zopakována a utvrzena. 
Za školní výlet jsme si vybrali prohlídku kruhové cihelny v Kostel. Vydří a sklárnu v Janštejně. Poslední den 
ve škole byl slavnostní. Při rozdávání vysvědčení byla přítomna členka VŽ a škol. komise s. Alžběta Anto-
ňová. 
 
Zapsal Frant. Havlík. 
 
Škol. rok 1961-2 
 
Zahájení škol. roku: 
Dne 1. září 1961 byl zahájen nový školní rok proslovem ředitele školy. Přítomna byla i s. A. Antoňová za 
školskou a kulturní komisi rady národního výboru. 
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Žactvo: 
Do prvního ročníku začalo chodit pět žáků. Starší spolužáci a pionýři si je přivedli první den do školy a 
uvítali je kytičkou kvíti. 
1. ročník: Milan Hes, Velká Lhota 15, 
  Jitka Kovářová, Brandlín 19, 
  Ivanka Lojková, Velká Lhota 4, 
  František Michálek, Brandlín 4, 
  Hana Snížková, Brandlín 40. 
2. ročník: Jiří Antoň, Vel. Lhota 23 
  Vlasta Hesová, Vel. Lhota 15 
  Jiří Lojka, Vel. Lhota 29 
  Jana Koběrská, Velká Lhota 35 
  Zdeněk Kořínek, Velká Lhota 2 
  Antonín Vávrů, Velká Lhota 
 
*** 
 
SNÍMEK 17 
 
3. ročník: Jiří Michálek, Brandlín 4 
  Jana Novotná, Brandlín 2 
  Dana Šedová, Brandlín 43 
  Josef Šimánek, Brandlín 53 
4. ročník: Anna Michálková, Brandlín 4 
5. ročník: Alena Bártů, Velká Lhota 51 
  Hana Dušková, Velká Lhota 17 
  Věra Lojková, Velká Lhota 4 
  Petr Musil, Velká Lhota 27 
  Vlasta Plachá, Velká Lhota 50 
  Lenka Pokorná, Velká Lhota 33. 
 
Vyučování: 
Po slavnostním zahájení školního roku vyslechli žáci rozhlasový projev ministra školství Dr. Frant. Kahudy. 
Již druhý den probíhalo vyučování podle rozvrhu. Vyučující požádal odbor pro školství rady ONV 
v Jindřichově Hradci o svolení vyučovat podle rozšířeného rozvrhu hodin o 6 hodin týdně. 
Žáci druhého postupného ročníku se začali vyučovat podle nových učebnic poskytovaných žákům zdarma. 
Ostatní postupné ročníky se vyučovaly podle starých učebnic, které v příštích letech budou postupně na-
hrazovány novými. 
 
*** 
 
Průběh škol. roku: 
Krátce po začátku školní práce, 12. září 1961, prohlédla a vyšetřila školní lékařka MUDr. Voldánová 
všechny žáky školy. Zároveň očkovala 1. post. ročník proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli. Hned na to, 
29. září, prohlíželi všechny žáky zřízenci hygienicko-epidemiologické stanice z Českých Budějovic, kteří 
zjišťovali zahmyzení žactva. Nikdo z menších žáků neměl ve vlasech hmyz, ač obě sousední školy byly 
poměrně hodně zahmyzeny. V prvním týdnu listopadu, 7. 11. 1961 provedla zdravotní sestra Kruwiserová 
/???/ z polikliniky v Dačicích BCB testy u žáků 1. a 5. ročníku. 
Téměř po celý měsíc prosinec prodělávali děti onemocnění spalničkami a chřipkami. V předvánočním 
týdnu chybělo až 9 žáků denně. Vázlo vyučování pro velkou absenci. 
V posledním týdnu měsíce ledna zasáhla Vel. Lhotu chřipková epidemie. Po pololetních prázdninách se 
stala tato epidemie celostátním problémem. Onemocněl i vyučující. Stonali i dospělí, mnohde celé rodiny. 
V závodech docházelo do práce 20-30% osazenstva. Na školách byly z nařízení ministerstva školství o 14 
dní prodlouženy pololetní prázdniny. 
Opoždění v probíraném učivu bylo značné. Ve zbývající části školního roku bylo nutno dohnat měsíční 
zpoždění. 

Za pomoci a nevšedním zájmu rodičů a SRPŠ postupovala školní práce rychle vpřed. Látka byla probrána 
do 20. 6. 1962. Zbývající dny do konce školního roku se opakovalo učivo. 
 
*** 
 
SNÍMEK 18 
 
Závěr školního roku: 
Byl ve znamení pilné práce a snahy, aby látka byla v plném rozsahu probrána a zopakována. Poslední den 
školního roku jsme věnovali malý školní výlet na Hradisko a Bradlo. 
Konec roku byl slavnostní, neboť to byl den, kdy si děti poprvé vydechli po perném finiši. Byla to i radost 
nad dobře vykonanou prací. 
Společným fotografováním a rozdáním vysvědčení skončil 30. června 1962 školní rok 1961/62. 
 
Zapsal Frant. Havlík, řed. školy. 
Škol. rok 1962/63 
 
Zahájení škol. roku: 
Školní rok byl zahájen v pondělí 3. září obvyklým způsobem. V 10 hod. vyslechli žáci s vyučujícím projev 
min. školství Frant. Kahudy. Po projevu obdrželi žáci učebnice a školní potřeby. Ve třetím a čtvrtém roční-
ku dostali žáci úplně nové učebnice. 
Do ZDŠ v Heřmanči odešlo 5 žáků, 1 žákyně se přestěhovala k rodičům do Děčína a tam bude navštěvo-
vat 6. Třídu. 
 
Žactvo: 
Na začátku roku bylo ve třídě 22 žáků, z toho jedenáct chlapců a jedenáct dívek. Do prvního ročníku na-
stoupili 3 chlapci a 2 děvčata. Během prázdnin se přistěhovali z Dol. Voderadů, okr. Trnava, Martin a Vlas-
ta Bielčikovi, kteří bydlí na Poldovce. Stav žáků v jednotlivých ročnících byl tento: 
1. ročník: 
Martin Bielčik, Poldovka 
Jitka Bodláková, Velká Lhota 
Jana Kopřivová, Velká Lhota 
Jiří Kovář, Brandlín 
Josef Tichánek, Velká Lhota 
 
14. 1. 1964 V. Kovář, oši. 
 
*** 
 
SNÍMEK 19 
 
2. ročník: Milan Hes, Velká Lhota 
  Jitka Kovářová, Brandlín 
  Ivanka Lojková, Velká Lhota 
  František Michálek, Brandlín 
  Hana Snížková, Brandlín 
3. ročník: Jiří Antoň, Velká Lhota 
  Vlasta Hesová, Velká Lhota 
  Jiří Lojka, Velká Lhota 
  Jana Koběrská, Velká Lhota 
  Zdeněk Kořínek, Velká Lhota 
  Antonín Vávrů, Velká Lhota 
4. ročník: Jiří Michálek, Brandlín 
  Jana Novotný, Brandlín 
  Dana Šedová, Brandlín 
  Josef Šimánek, Brandlín 
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5. ročník: Vlasta Bielčiková, Poldovka 
  Anna Michálková, Brandlín 
Během měsíce října se s rodiči odstěhovali Jiří Kovář a Jitka Kovářová. Tím klesl stav dětí ve třídě na 20. I 
v letošním roce se vyučovalo podle rozšířeného rozvrhu hodin o 6 hodin týdně. 
 
*** 
 
Lety do vesmíru: 
Těsně před začátkem školního roku byl uskutečněn v Sovětském svazu geniální let dvou kosmonautů. 
 
Kosmonauti odstartovali jeden den po sobě. Navázali spojení s pozemními měřícími stanicemi, potom 
spojení mezi sebou. Poprvé mohli sledovat miliony lidí tento let na obrazovkách televizorů, neboť bylo 
navázáno televizní spojení a sovětská televize ho vysílala do mnoha zemí. Byl to význačný úspěch vědy a 
techniky. 
 
*** 
 
SNÍMEK 20 
 
Výstavba školy: 
Během prázdnin bylo nutno vystavět schody na půdu, na něž se při generální opravě nedostalo prostřed-
ků. Práce s výstavbou však stále nepostupovala vpřed. Prázdnin rychle ubývalo, a tak ředitel školy se roz-
hodl, že schody na půdu postaví sám. Začátkem škol. roku byly schody hotovy. Hodnota díla činí asi 2.500 
Kčs. 
Pro zkvalitnění vyučování byla pořízena zatemnění do oken, diaprojektor Audior /???/ a promítačka na 16 
mm film, kterou škola získala od místního JZD, jehož kulturní klub měl 2 promítací přístroje, které stejně 
nejsou využity. Vyučování bylo doplňováno promítáním filmů a diafilmů. 
Počátkem letošního roku dostala škola razítka s novým státním znakem. Jejich pořízení se značně zdrželo, 
protože provozovna lid. Družstva Znak pro nával práce je dodala s více jak půlročním zpožděním. 
 
Škola je označena i novým štítem se státním znakem. 
Výstavba a přestavba školní budovy je v hrubých rysech hotova. Stála hodně práce, práce nepočítané na 
hodiny a koruny, ale tím všechny, kteří přiložili ruku k dílu, potěšila a svým významem plně zaujala. 
 
*** 
 
SNÍMEK 21 
 
Úmrtí Jos. Lojky: 
V časných ranních hodinách 20. listopadu 1962 jsme byli překvapeni zprávou o náhlém úmrtí Josefa Loj-
ky, bývalého žáka naší školy. Splnil docházku a nastoupil v září do učiliště pro opraváře zemědělských 
strojů v Jindřichově Hradci. Byl nejlepším žákem učiliště, velmi mírné dobrácké povahy, vždy ochotný po-
moci. Vzpomínám ho v kronice pro jeho veliké zásluhy při opravě školy. Pomáhal často, jak mu jeho dět-
ské síly stačily. Ve škole si vedl vždy výborně. Stejně výborně prospíval i na ZDŠ v Heřmanči, kde 
navštěvoval 6. - 8. třídu. Jeho rodičové si na něm velice zakládali, snad proto, že to bylo jejich poslední 
dítě. Vychovali kromě něho ještě dvě dcery, Věru a Mařenku. V plné míře o nich platilo, že byly jako květ. 
Žel, oba tyto květy smrt podťala, když dokončily patnáctý rok života. Zemřely náhle bez nemoci, bez pří-
znaků. Jejich bratr je o dva měsíce přežil a stejně náhle odešel ze světa. Na žal a bolest rodičů nebylo 
léku, nebylo potěchy, útěchy. Za osm let jim smrt vzala tři děti, všechny mezi patnáctým a šestnáctým 
rokem a zajímavé je i to, že zemřely z pondělka na úterek. 
V kronice jsem nepopsal mnoho listů, ale i na těch několika listech je popsán odchod čtyř bývalých žáků 
školy, kteří v dětském věku zemřeli. Žádný z nich nepřekročil šestnáctý rok života. 
 
*** 
 
 

SNÍMEK 22 
 
Vánoce 1962: 
Na vánoční neděli pořádala škola vánoční besídku. Děti si připravily pásmo scének, písní, básní a humor-
ných výstupů, kterými po 2 hodiny bavily své rodiče. Na rozdíl od let minulých byla pořádána besídka 
v učebně školy, protože v kinosále u Lojků nebylo možno postavit jeviště a hlavně pro špatnou palivovou 
situaci sál řádně vytopit. 
 
Pololetní prázdniny: 
Krutá zima způsobila, že vázl přísun uhlí z uhelných revírů ke spotřebitelům, tedy i školám. Pololetní 
prázdniny byl výnosem ministerstva prodlouženy o 14 dní. Školy, které měly dostatečnou zásobu, začaly 
vyučovat. Mezi několika málo školami, které měly dostatek uhlí, byla i naše škola, kde vyučování mohlo 
být pravidelně zahájeno. 
 
Jarní úklid: 
V rámci jarního úklidu obce byla zapojena i škola. Žáci zametli prostranství před školou, kostely i jiná, 
která po celou dobu roku jsou bez péče. 
 
Školní práce: 
Práce ve škole postupovala plánovitě. Malé opoždění z prodloužených pololetních prázdnin bylo dohnáno. 
Prospěch a znalosti žáků jsou dobré. 
 
Lety do vesmíru: 
Dne 14. června 1963 v 15 hod. moskevského času byla v SSSR dopravena na oběžnou Země kosmická 
loď „Vostok 5“, kterou řídil letec-kosmonaut podplukovník Valerij Fjodorovič Bykovskij. Ústřední televize 
SSSR vysílala v pátek večer přímé televizní přenosy z paluby kosmické lodi „Vostok 5“. 
 
SNÍMEK 23 
 
První žena v kosmickém prostoru: 
Krátce po startu kosmické lodi Vostok 5 byla vypuštěna kosmická loď Vostok 6, kterou řídila první žena-
kosmonautka Valentina Těreškovová. 
 
Závěr škol. roku: 
Na závěr škol. roku byl uspořádán výlet do jeskyně v Moravském krasu. Na zpáteční cestě jsme navštívili 
zoologickou zahradu v Brně. 
Školního výletu se zúčastnily, kromě naší školy, též ZDŠ v Horních Němčicích (řed. Milan Hošek), ZDŠ 
v Heřmanči (uč. Ludmila Adamová) a ZDŠ v Radlicích (řed. Frant. Jandová). 
Výlet se velmi líbil. Žáci ve skutečnosti viděli to, o čem se ve vlastivědě učili. 
U východu z macošských jeskyň jsme se společně dali vyfotografovat. 
 
*** 
 
Po rozdání vysvědčení zakončili jsme školní rok společnou fotografií na památku, kterou dostal každý žák 
zdarma od ředitele školy. 
 
Zapsal Frant. Havlík, řed. školy. 
 
SNÍMEK 24 
 
Škol. rok 1963-64. 
 
Prázdniny: 
Zmiňuji se o letošních prázdninách z toho důvodu, že to byly první prázdniny od r. 1956, kdy se na škole 
neprováděly žádné opravy. Žádost o zařazení naší školy do plánu generálních oprav vyhověna nebyla. 
Slíbeno však, že bude zařazena do plánu v roce příštím. 
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Žáci užili pěkných prázdnin. Po celé dva měsíce bylo počasí vpravdě prázdninové. 
Ředitel školy dokončil o prázdninách generální inventarizaci sbírek a majetku školy. Pracoval na poli JZD, 
aby si opatřil krmení pro malé hospodářství. 
 
Začátek škol. roku: 
27 žáků (14 chlapců a 13 dívek) 
Školní rok byl zahájen slavnostně 2. září 1963. Do prvního ročníku nastoupilo osm žáků. Jsou to: 
1) Jaroslav Bártů, Vel. Lhota 
2) Vilém Hes, V. Lhota 
3) Jaromír Holoubek, V. Lhota 
4) Frant. Kořínek, V. Lhota 
5) Věra Lojková, Brandlín 
6) Božena Musilová, V. Lhota 
7) Eva Snížková, Brandlín 
8) Eva Šedová, Brandlín 
 
*** 
 
Ředitel školy vyučuje podle rozšířeného rozvrhu o 6 hod. týdně. Práce na škole je řízena jednotným plá-
nem práce. Pro nový školní rok opatřil řed. školy promítací aparát od místního JZD. O prázdninách zavedl a 
zabudoval el. osvětlení a přípoj promítacího aparátu. Práce zednické a elektrikářské s tím spojené provedl 
rovněž ředitel školy. 
Pionýrská organizace pracuje na škole pravidelně. Vedení se ujaly dvě bývalé žákyně školy, nyní student-
ky, Alena Koběrská a Jarmila Lojková. Vedení mladších žáků - Jisker, se ujala Milada Lojková, rovněž býva-
lá žačka školy a nyní studentka. 
 
Vánoce: 
Poslední týden před vánocemi onemocnělo několik žáků chřipkou. Počet onemocnění stoupal. Celou naší 
vlastí prošla chřipková epidemie. V důsledku onemocnění dětí nekonala se ani pravidelná vánoční besíd-
ka. 
 
Nový rok: 
Letošní zima až do konce ledna byla mírná. Teploměr někdy vystoupl až na +10 - 15°C. Obrat začal až 
v únoru. Mrazy jsou mnohem vyšší. Na svátek sv. Matěje mrzne a jaro, o kterém se mluvilo už v lednu, je 
zatím daleko. 
 
Inspekce oši: 
14. ledna 1964 vykonal všeobecnou inspekci na naší škole oši O. Kovář. Cílem inspekce byla kontrola 
učebně výchovného procesu a kontrola řízení školy. Závěry inspekce byly učiněny na základě inspekce ve 
vyuč. hodinách, ústní a písemné prověrky vědomostí žáků a rozhovorem s ředitelem školy. 
 
*** 
 
 
SNÍMEK 25 
 
Školní zdrav. služba: 
Dne 12. února prohlédla škol. lékařka MUDr. Voldánová žáky 2.-5. roč. Zdravotní stav žactva je dobrý. Při 
prohlídce zjištěno, že jedna žákyně má slabší zrak a jedna má bilkovinu v moči. Obě byly odeslány 
k odbornému vyšetření. 
 
Nepřítomnost řed. školy: 
Ředitel školy byl Okresní vojenskou správou povolán na vojenské cvičení. Nastoupil k voj. útvaru 7328 
v Opavě. Byl nepřítomen ve škole od 10. dubna do 22. května. Po dobu nepřítomnosti vyučovala na zdejší 
škole učitelka v důchodu s. Anna Kolmanová ze Studené. 
 

Školní výlet: 
Na závěr roku se vydala naše škola spolu s ZDŠ ve Volfířově na výlet do Prahy. Děti prošly zoologickou 
zahradou, viděly Hrad s jeho četnými památkami, letiště, Staroměstské náměstí a orloj na Staroměstské 
radnici. 
 
Závěr roku: 
Rozdáním vysvědčení a společným fotografováním byl školní rok 1963/64 zakončen. 
 
Zapsal Frant. Havlík. 
 
*** 
 
Škol. rok 1964-65. 
 
Začátek škol. roku: 
Krátkým proslovem a uvítáním žáků zahájil ředitel školy školní rok 1964/65. Do prvního ročníku začalo 
chodit 6 dětí. Začátkem roku přistěhoval se na Poldovku se svými rodiči Antonín Kubeš, žák prvního roč-
níku. 
 
Stavy žactva: 
Zdejší školu navštěvovali ve škol. roce 1964/65 tito žáci: 
 

1. ročník: 2. ročník: 3. ročník: 4. ročník: 5. ročník: 
A. Bodláková 

Fr. Havlík 
Květ. Havlík 

J. Kolařík 
Ant. Kubeš 

K. Šimánková 

Vilém Hes 
Jar. Holoubek 
Frant. Kořínek 
Věra Lojková 
Bož. Musilová 

E. Snížková 
Jar. Solař 

Eva Šedová 

M. Bielčik 
J. Bodláková 

Jana Kopřivová 
Jos. Tichánek 

Jiřina Tomíšková 

Milan Hes 
Ivanka Lojková 
Frant. Michálek 
Anna Snížková 

Jiří Antoň 
Vl. Hesová 

Jana Koběrská 
Zd. Kořínek 

Jiří Lojka 
Ant. Vávrů 

2 d. + 4 chl. 4 d. + 4 chl. 3 d. + 2 chl. 2 d. + 2 chl. 3 d. + 3 chl. 
 
Celkem… 14 d. + 15 chl. = 29 
 
Zdravotní stav žactva: 
Dne 12. září 1965 prohlédla žáky naší školy školní lékařka MUDr. Křížová. Zjistila u dvou žáků oslabený 
zrak. Po odborném vyšetření nosí tito žáci brýle. Jinak je zdravotní stav dobrý. 
 
 
SNÍMEK 26 
 
Let kosmické lodi: 
 
Moderní vyučovací pomůcky: 
Počínaje začátkem školního roku začal vyučující instalovat nové vyučovací pomůcky. Darem od místního 
JZD dostal magnetofon zn. Sonet B3. U dřevopodniku ve Studené dal zhotovit 8 sklápěcích stolků, k nimž 
vedením rozvedl výstup z magnetofonu a rozhlasového přijímače do sluchátek. 
Žáci tak mohou poslouchat pořady nahrané na magnetofonovém pásku, psát diktáty či jiná cvičení na-
mluvená vyučujícím předem na pásek. V učebně je instalována i promítačka na 16 mm film. Část třídy se 
dá závěsem pohotově zatemnit. Zvuk od promítacího přístroje je rovněž vyveden do sluchátek a neruší při 
promítání ostatní žáky v učebně. 
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Oslava MDŽ: 
V neděli 7. března pořádal MNV a ostatní složky NF oslavu MDŽ. Po projevu předsedy MNV s. Tichánka 
pokračovala oslava kulturní vložkou žáků naší školy. Zazpívali několik národních písní, přednesli básně, 
sborově recitovali a sehráli malé scénky. Za tento program se jim dostalo odměny od MNV i od zúčastně-
ných maminek a ostatních občanů, kterým se program velice líbil. Přítomné maminky byly odměněny dár-
ky. Slavnostní ráz oslavy uzavřela poděkováním předsedkyně Výboru žen p. Kolaříková. 
Jen počasí oslavě nepřálo. Místo příchodu jara padal ten den hustě sníh. Návštěvníci z Brandlína se brodili 
vysokým sněhem. Nikdo nepamatuje tak opožděné jaro. Teploměr ukazoval ten den -8°C. 
*** 
 
SNÍMEK 27 
 
Vlastivědné vycházky:  
V průběhu roku žáci si doplňují a ověřují učivo na vycházkách. Dne 20. března jsme navštívili odchovnu 
kuřat v našem JZD. Drůbežářka p. Vávrů ukázala dětem kotce s dvěma tisíci kuřaty. Žáci si zjistili, čím je 
živí, podívali se do přípravny krmiv, měřili teplotu v kurníku. Ověřili si, že teplo a dostatek vhodné potravy 
kuřatům prospívá.  
 
Společná návštěva divadla:  
V posledním měsíci škol. roku, 12. června 1965, navštívili žáci společně divadelní hru „Ilona a VIII.B“, 
kterou sehráli žáci ZDŠ v Heřmanči.  
 
Sběr bylin:  
V posledních dnech škol. roku sbírali žáci léčivé byliny. Zaměřili se hlavně na vachtu třílistou, která v okolí 
obce roste v značné míře.  
Peněz za byliny použije škola na zakoupení knih pro školní knihovnu.  
 
Závěr škol. roku:  
Na konci škol. roku uspořádala škola výlet. Zaměřila se na krátké pěší túry, na kterých žáci poznali své 
nejbližší okolí. Z pěšího výletu do masny ve Studené sešlo pro nepříznivé počasí.  
Společným shromážděním a rozdáním vysvědčení byl 30. června 1965 škol. rok ukončen. 33  
 
Zapsal Frant. Havlík.  
 
*** 
 
SNÍMEK 28 
 
Školní rok 1965-66: 
 
Zahájení škol. roku. 
Nový školní rok byl zahájen slavnostním shromážděním žactva. Ředitel školy v projevu nastínil důležité 
momenty práce v novém školním roce. Přivítáním nových žáků a poslechem projevu ministra školství byl 
první den ve škole zakončen. 
 
Volba předsedy MNV. 
Místo odstoupivšího předsedy MNV Jos. Tichánka byl doplňovacími volbami zvolen za člena NV a zároveň 
do funkce předsedy NV ředitel školy. Přijatá funkce je jistým zatížením učitele. 
 
Stav žactva. 
Školní rok byl zahájen s 27 žáky. Tito byli rozděleni do pěti ročníků: 
 
 
 
 
 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník  
Lad. Bartušek Alena Bodláková Vilém Hes Jitka Bodláková Milan Hes  
Bož. Kopřivová Frant. Havlík Jan Holoubek Jana Kopřivová Frant. Michálek  
Dušan Kubeš Květ. Havlík Frant. Kořínek Josef Tichánek Ivanka Lojková  
Jana Solařová Jiří Kolařík Bož. Musilová Jiřina Tomíšková Hana Snížková  

Věra Šimánková Ant. Kubeš Eva Snížková    
 K. Šimánková Jar. Solař    
  E. Šedová    
  Věra Lojková    

2 chl. + 3 d. 4 chl. + 2 d. 4 chl. + 4 d. 1 chl. + 3 d. 2 chl. + 2 d. 27 
 
*** 
 
SNÍMEK 29 
 
Vybavení školy televizorem: 
Z prostředků místních organisací byl pořízen do školy televizor. Část třídy lze zatemnit závěsem a tam 
nerušeně poslouchat pořady určené převážně pro žáky 4. a 5. ročníku. Zvuk televizoru je vyveden do slu-
chátek, aby poslechem a hlasitou preprodukcí /???/ nebyli rušeni žáci ostatních ročníků. Škola a hlavně 
vyučující tak získává pomocníka při vyučování vlastivědy, protože televizní programy jsou sestavovány 
podle učebních osnov k právě probíranému učivu ve vlastivědě. 
 
Ošetření chrupu: 
Na odpoledne 21. října byli pozváni žáci na zubní ošetření do Studené. Žáci prvního ročníku byli preven-
tivně ošetřeni fluorizační masáží zubů. Ostatní žáci běžným způsobem. 
 
Tuberkulínový test: 
Sestra Kreuzwieserová /???/ z OÚNZ v Dačicích provedla žákům tuberkulínový test. Tři pozitivní případy 
byly přeočkovány proti TBC.  
Zdravotní stav žactva je velmi uspokojivý. 
 
Onemocnění vyučujícího: 
Od 27. října do 4. listopadu byl vyučující v nemocničním ošetření na poliklinice v Dačicích. Šlo o hnisavý 
furunculus na šíji, který se po ošetření rychle zhojil a vyučující mohl po týdnu absence opět nastoupit do 
školy. 
 
Onemocnění žáků: 
V prvním týdnu v prosinci se objevily u některých žáků příznaky nepravých neštovic. Též chřipková epide-
mie zasáhla naší školu a řada žáků onemocněla. 
 
*** 
 
Během 14 dní onemocněli všichni žáci. Vyučování přerušeno nebylo, i když absence byla kolem 50%. Tři 
dny před vánočními prázdninami byli žáci všichni zdrávi. Vánoční besídka nebyla pořádána, protože nebylo 
možno ji připravit. 
 
Vánoční prázdniny, pololetní prázdniny: 
Vánoční prázdniny se dětem nevydařily. Sníh, který napadl před vánoci, roztál. Denní teploty se pohybova-
ly kolem 8°C. Jen však začala škola, teploty poklesly. 28. ledna začala obleva. Teploty vystoupily 
v poledne až na 15°C. Únor začal bez sněhu. Pololetní prázdniny vyšly dětem zase bez sněhu. 
 
Počasí v únoru: 
Kolem 25. února se již začalo dělat v polích. Teploty ani v noci neklesly pod 0°C. Denní teploty se držely 
kolem 10-14°C.  
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Počasí v březnu: 
Březen proti únoru byl chladný a nepříjemný. 10. a 12. března hustě sněžilo s deštěm. Sníh se dlouho 
neudržel. První jarní den se ale vydařil. Přes den bylo velmi teplo, v noci avšak byly mrazíky. Posledního 
března napadla silná vrstva sněhu. Dlouho se neudržela. Sníh roztál. Začátkem dubna bylo teplo. 7. dub-
na byla první bouřka. 
 
Hospitační hodina: 
Učitelé z okolních škol se zúčastnili hospitační hodiny na naší škole. Byli přítomni na hodině vlastivědy 
v pátém ročníku, čtení ve 4. ročníku a matematice ve 3. ročníku. 
 
Onemocnění žáků spalničkami: 
V prvním týdnu měsíce června vypukla na škole epidemie spalniček. V týdnu od 13. do 18. a od 20. do 26. 
dosáhla vrcholu. Absence dosáhla 60%. Vyučování nebylo přerušeno. Látka byla probrána již začátkem 
června. Nenarušila tedy absence většiny žáků probrané učivo, ale zopakováno mnoho nemohlo být. 
 
*** 
 
SNÍMEK 30 
 
Sběr léčivých rostlin: 
Úkol uložený komisí pro sběr léčivých bylin byl splněn a dokonce překročen. Nasbíráno bylo: 7 kg kopřiv, 4 
kg vachty třílisté, 140 g květů sedmikrásek, 50 g chrpy polní, 2 kg černého bezu, 1 kg lipového květu, 
3,20 kg podběle (listu), 70 g květu podběle, 1,80 kg červeného jetele a 2,70 kg jitrocele. Drogy byly suché 
a v dobré kvalitě. Výkupna vše přijala. Za obnos získaný sběrem byly nakoupeny knihy do knihovny.  
 
Závěr škol. roku: 
Dne 30. června 1966 bylo slavnostně zakončeno vyučování. Rozdáním vysvědčení skončil školní rok 
1965/66. 
 
Zapsal Frant. Havlík. 
*** 
 
Školní rok 1966-67: 
 
Zahájení vyučování: 
Ve čtvrtek 1. září 1966 bylo slavnostně zahájeno vyučování v novém školním roce 1966/67. Žáci se 
shromáždili v učebně, kde k nim promluvil ředitel školy. Po poslechu projevu ministra školství Dr. Jiřího 
Hájka k zahájení škol. roku se rozešli žáci domů a druhého dne bylo započato pravidelné vyučování. 
 
1. 4. 1968, V. Kovář /???/, oši 
 
I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník 
Jitka Bartušková Lad. Bartušek A. Bodláková V. Hes J. Bodláková 
Vladislava Havlíková Květ. Havlík Fr. Havlík Jan Holoubek J. Kopřivová 
Jiří Kořínek Bož. Kopřivová J. Kolařík V. Lojková Jos. Tichánek 
Dušan Kubeš V. Šimánková F. Kořínek Bož. Musilová J. Tomíšková 
Milan Kubeš  Ant. Kubeš E. Snížková  
Marta Menšíková  K. Šimánková Jar. Solař  
Hana Pykalová   E. Šedová  
Karel Lojka     
 
*** 
 
 
 

SNÍMEK 31 
 
Lékař. prohlídka: 
Dne 20. 10. 1966 prohlédl školní lékař MUDr. Nevole z Dačic všechny žáky školy. Byli vyšetřeni i na moč. 
Žáci 1. a 3. roč. byli očkováni proti tetanu a dávivému kašli. Zdravotní stav je dobrý. Několik žáků má vad-
né držení těla. 
 
Vánoční besídka: 
Na první neděli vánoční uspořádali žáci vánoční besídku s bohatým programem. Pořad byl složen z písní a 
básniček. Obecenstvo přijalo vděčně výkony dětí hlavně ve zpěvu. 
 
Konec 1. pololetí: 
Dne 28. ledna byla rozdána vysvědčení za první pololetí. Prázdniny trvaly od 30. 1. do 4. 2. 1967. 
 
Zájezd žáků: 
Ve čtvrtek 16. 2. 1967 zajeli se žáci s učitelem podívat na velrybu Goliath. Po dvě hodiny chodili žáci ko-
lem obrovského preparovaného těla velryby a pozorně poslouchali výklad. Velrybu přivezla dánská spo-
lečnost, která procestovala s tímto exponátem celou Evropu. Velryba byla umístěna na speciálním 
podvozku a tažena silným autotahačem. 
 
Školní výlet: 
Na školní výlet se vyjelo autobusem ČSAD po trase V. Lhota – Brno – Machocha – Brno – V. Lhota. Velmi 
zajímavé byly podzemní prostory jeskyně Moravského Krasu. Na zpáteční cestě jsme si prohlédli Brno. Pro 
silný liják jsme brzo odpoledne opustili Brno a zamířili domů. 
 
*** 
 
Závěr a konec školního roku: 
Rozdáním vysvědčení v posledním dni školního roku 1966/67 tento skončil. Po společném vyfotografová-
ní se žáci rozešli na prázdniny. Škola čeká na opravu, ale jak zatím vidno, asi z opravy opět sejde. 
 
Zapsal Frant. Havlík. 
 
*** 
 
SNÍMEK 32 
 
Školní rok 1967/68. 
 
Zahájení: 
Školní rok 1967/68 byl zahájen dne 4. září 1967. Do prvního ročníku začali chodit dva žáci a jedna žáky-
ně. Do jednotlivých ročníků chodili tito žáci: 
1. ročník: Jaromír Hes 
  Jiří Klimeš 
  Jana Kořínková 
2. ročník: Jitka Bartušková 
  Vladislava Havlíková 
  Jiří Kořínek 
  Dušan Kubeš 
  Karel Lojka 
  Marta Menšíková 
  Hana Pykalová 
3. ročník Ladislav Bartušek 
  Božena Kopřivová 
  Věra Šimánková 
4. ročník Květoslav Havlík 
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  Alena Bodláková 
  František Havlík 
  Jiří Kolařík 
  Frant. Kořínek 
  Antonín Kubeš 
  Květa Šimánková 
 
*** 
 
5. ročník Vilém Hes 
  Jaromír Holoubek 
  Věra Lojková 
  Božena Musilová 
  Eva Snížková 
  Jaroslav Solař 
  Eva Šedová 
  Dana Šimánková 
 
Ošetření chrupu: 
Dne 21. 9. 1967 ošetřil všem žákům chrup MUDr. Krutílek ze Studené. Žáci mají chrup v pořádku. Jen 
v šesti případech bylo třeba zuby plombovat. 
 
Divadlo: 
Dům osvěty v Dačicích pozval okolní školy na divadelní představení hry Kašpárek a loupežníci. Hru sehráli 
členové Horáckého divadla z Jihlavy. Dopravu zajistili rodičové žáků osobními vozy. 
 
Volné soboty: 
Od počátku školního roku se vyučuje v jedenáctidenním cyklu s dvěma volnými sobotami v měsíci. Vol-
ných sobot však děti ani jejich rodiče nevyužívají. 
 
Branné cvičení: 
Poslední den před vánoci byl věnován brannému cvičení. To se skládalo z pochodu v délce 4 km a 
z nácviku ukrytí ve volné přírodě. 
 
*** 
 
SNÍMEK 33 
 
Vánoční prázdniny: 
Trvaly od 22. 12. 1967 do 2. 1. 1968. Hned po prázdninách děti onemocněly chřipkou. 
 
Chřipková epidemie: 
Naši školu postihla chřipková epidemie. Denně chybělo 10-12 žáků. Trvala tři týdny. 
 
Jarní prázdniny: 
Trvaly týden, od 11. 3. do 16. 3. 1968. 
 
Očkování: 
Žáci druhého ročníku byli očkováni proti neštovicím. 
 
Oprava školy: 
Odbor školství opět přislíbil zařazení školy do plánu generálních oprav. Oprava školy je nutná. Budova 
stářím značně zchátrala. Na opravu školy je plánována částka 300.000 Kčs. 
 
 
 

Závěr: 
V závěru roku uspořádán školní výlet na přehradu Lipno, do Č. Krumlova a na Zlatou Korunu. Školní rok 
zakončen dne 29. června 1968. 
 
Zapsal Frant. Havlík. 
 
*** 
 
Škol. rok 1968/69: 
 
Zahájení: 
Školní rok 1968/69 byl zahájen 2. září 1968. Události posledních dnů silně zapůsobily na žactvo. Násilné 
obsazení republiky vojsky Varšavské smlouvy způsobilo, že děti odmítaly ve škole vše, co souvisí se Sovět-
ským svazem. Je cítit i odpor k výuce ruštiny. Všude je cítit velkou nejistotu z dalšího vývoje. Rozhlas i 
televize s obtížemi informuje občany o dění v Praze. Ptáme se, jak je to možné, že jsme okupováni. Sem 
tam proběhnou zprávy o střelbě do českých lidí. I naší obcí, jen v malém počtu, projíždějí cizí vojska. Ško-
láci jsou poučováni, aby nevyvolávali střetnutí s okupanty, kteří jsou nepřístupní a vyhrožují střílením. Lidé 
pláčí, komunisté jsou zahanbeni počínáním sovětské vlády, která k obsazení naší vlasti dala podnět. 
 
 
Očkování: 
Žáci 1. a 3. ročníku byli dne 13. září 1968 očkováni proti záškrtu. Očkování provedl MUDr. Nevole z Dačic. 
 
Žactvo podle ročníků: 
1. ročník: Vratislav Hes 
  Hana Hesová 
  Božena Holoubková 
  Hana Kolaříková 
  Alena Kubešová 
  Naděžda Lojková 
  Miroslav Novák 
2. ročník: Jaromír Hes 
  Jiří Klimeš 
  Jana Kořínková 
  Dušan Kubeš 
 
*** 
 
SNÍMEK 34 
 
3. ročník: Jitka Bartušková 
  Vladislava Havlíková 
  Jiří Kořínek 
  Karel Lojka 
  Marta Menšíková 
  Hana Pykalová 
  Dana Šimánková 
4. ročník: Ladislav Bartušek 
  Božena Kopřivová 
  Věra Šimánková 
  Květoslav Havlík 
5. ročník: Alena Bodláková 
  Frant. Havlík 
  Jiří Kolařík 
  Frant. Kořínek 
  Ant. Kubeš 
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  Květa Šimánková 
 
Lékař. prohlídka: 
Dne 3. 10. 1968 prohlédl MUDr. Krutílek ze Studené žákům chrup. Téhož dne vyšetřila d. s. /???/ Lapko-
vá žákům zrak na optotypu. 
 
Pololetí: 
Skončilo dnem 31. 1. 1969 rozdáním vysvědčení. Z 28 žáků dva neprospěli. 
 
Oslava MDŽ: 
V neděli 9. března ve 14 hod. se konala oslava MDŽ v místnosti KK JZD. Žáci připravili kulturní program 
z básní, písní a scének, ředitel školy přednesl projev. Zástupci MNV na závěr obdarovali všechny přítomné 
ženy bonbonierou. 
 
Jarní prázdniny: 
Trvaly týden od 24. 3. do 29. 3. 1969. 
 
Lékař. prohlídka: 
Dne 3. dubna prohlédl žákům MUDr. Krutílek ze Studené chrup. Žáci, kteří potřebují ošetřit chrup 
v ordinaci, se dostavili k ošetření dne 10. dubna. 
 
Sběr léč. bylin: 
Za nasbírané léč. byliny dostala škola čestné uznání. Výtěžku použili na úhradu škol. výletu. 
 
*** 
 
Školní výlet: 
Na závěr školního roku podnikla škola zájezd do Prahy. Po prohlídce pražských památek se žáci týž den 
vrátili domů. 
 
Závěr škol. roku: 
Školní rok 1968/69 skončil dne 27. června 1969 rozdáním vysvědčení. 
 
Zapsal Frant. Havlík. 
 
*** 
 
SNÍMEK 35 
 
Školní rok 1969-70: 
 
Začátek škol. roku: 
Školní rok zahájen v pondělí 1. září ředitelem školy. Přivítal hlavně nové žáky nastupující do prvního roční-
ku. Po zahájení škol. roku se žáci vrátili domů. Pravidelné vyučování začalo 2. září 1969. 
 
Žáci podle ročníků: 
1. roč.: Milena Havlíková 
 Zdena Klimešová 
 Milena Kolaříková 
 Milan Lojka 
 Zdeněk Pykal 
 Libuše Tichánková 
2. roč.: Vratislav Hes 
 Hana Hesová 
 Božena Holoubková 
 Hana Kolaříková 

 Naděžda Lojková 
 Miroslav Novák 
3. roč.: Jaromír Hes 
 Jiří Klimeš 
 Jana Kořínková 
4. roč.: Vladislava Havlíková 
 Karel Lojka 
 Marta Menšíková 
 Hana Pykalová 
 Dana Šimánková 
5. roč.: Božena Kopřivová 
 Věra Šimánková 
 Květoslav Havlík 
 
Oprava školy: 
Během prázdnin mělo dojít k opravě školní budovy. Po prohlídce konstatovala komise zástupců odboru 
výstavby ONV a Stavebního podniku, že by bylo neekonomické opravovat budovu, která stářím je silně 
narušena a ani po opravě by pro školní potřeby nevyhovovala. Komise navrhla zahájit jednání o výstavbu 
nové školní budovy. Příslušné odbory ONV přislibují pomoc a podporu. MNV po poradě s občany se vyslo-
vuje kladně. 
 
*** 
 
Vánoční prázdniny: 
Vánoční prázdniny začaly dnem 22. 12. 1969 a trvaly do pátku 2. 1. 1970. Pro nedostatek uhlí byly o 
týden prodlouženy. Další prodloužení o týden nastalo, když se v celé naší vlasti rozmohla chřipková epi-
demie. Vyučování bylo zahájeno dne 19. ledna 1970. 
 
Chřipková epidemie: 
Velmi silná chřipková epidemie způsobená Hong-Kong A32 zastihla i naši obec. Onemocněli dospělí i děti. 
Ve škole chyběla v týdnu od 23. 2. do 28. 2. více jak polovina žáků. 
 
Stavba nové školy: 
Jednáním na ONV bylo rozhodnuto stavět ve Velké Lhotě novou školu. Byl vypracován projektový úkol a na 
vypracování projektu získán podnik Zemědělské stavební sdružení v Jindř. Hradci. Všechny náležitosti 
náročné stavby byly projednány, a tak k 31. březnu bylo vše připraveno ke skutečnému zahájení práce na 
staveništi. Stavba byla zařazena jako akce „Z“, t. zn. výstavba svépomocí. Komise z řady odborníků sesta-
vila seznam míst uvažovaných pro stavbu školy. Jako nejvhodnější vybrala pozemek p. Kubišty (louku) pod 
vesnicí. Členové národního výboru získali příslib občanů na odpracování brigádnických hodin. Čtyři členo-
vé národního výboru se ujali vedení stavby. Byl to především tajemník NV Vladislav Kolařík, který měl na 
starosti písem. agendu a finanční hospodaření, Karel Lojka, který získával pracovní síly, Karel Kolařík 
materiál. Řízení stavby na staveništi se ujal řed. školy Frant. Havlík za pomoci všech jmenovaných. 
 
*** 
 
SNÍMEK 36 
 
Vyměření staveniště: 
Dne 16. dubna 1970 bylo vyměřeno staveniště školy p. Stanislavem Závodským, pracovníkem Zeměděl. 
stavebního sdružení. Hned druhý den buldozerista JZD Brandlín p. J. Hes odhrnul trávník na staveništi a 
bagrista p. Kudrna začal hloubit výkop sklepů a kotelny. V sobotu 18. dubna přišli první brigádníci na vý-
kop základů. 
Zednické práce začaly 20. dubna 1970. 
Pro rok 1970 naplánováno vybudovat základové zdivo s nadezděním do úrovně stropu v kotelně a sklepu 
a zajistit stavbu k přezimování. 
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Havárie věže kostela: 
Za silných větrů byla porušena konstrukce věže dolního kostela. Část se nahnula ze svislého směru a 
ohrožovala bezpečnost. Stavební podnik podnikl její zbourání dne 27. října 1970. K této události sešlo se 
dosti občanů, kteří pozorovali přípravy i stržení krovu věže. V příštím roce podnik vybuduje věž novou, ale 
nižší. 
Zakončení roku: 
Školní rok 1969/70 skončil dne 30. června 1970 rozdáním vysvědčení. 
 
Zapsal Frant. Havlík. 
 
*** 
 
Škol. rok 1970-71: 
 
Zahájení roku: 
V úterý 1. září se sešli žáci ke slavnostnímu zahájení školního roku. Po uvítání a slavnostním projevu ředi-
tele školy dostali žáci školní potřeby a prohlédli si staveniště nové školy. Pravidelné vyučování začalo ve 
středu dne 2. září. 
 
Žáci podle ročníků: 
21 žáků bylo rozděleno na pět ročníků: 
1.ročník: Ivana Kolaříková 
  Jan Solař 
2. ročník: Milena Havlíková 
  Zdenka Klimešová 
  Milena Kolaříková 
  Milan Lojka 
  Zdeněk Pykal 
  Libuše Tichánková 
3. ročník: Vratislav Hes 
  Hana Hesová 
  Božena Holoubková 
  Hana Kolaříková 
  Naděžda Lojková 
  Miroslav Novák 
4. ročník: Jaromír Hes 
  Jiří Klimeš 
  Jana Kořínková 
5. ročník: Vladislava Havlíková 
  Karel Lojka 
  Marta Menšíková 
  Hana Pykalová 
 
Práce na novostavbě školy: 
Příznivé jaro dalo možnost k tomu, že práce na staveništi šly velmi rychle kupředu. V dubnu a květnu byly 
vykopány a vybetovány základy a část kotelny a sklepa. Na stavbě pracovali jako stálí  
 
*** 
 
SNÍMEK 37 
 
pracovníci p. Frant. Šlezinger ze Studené jako zedník a Antonín Vávrů a Josef Kouba z Vel. Lhoty jako jeho 
pomocníci. V době prázdnin pracoval na stavbě ředitel školy a studenti Jiří Lojka a Jaroslav Dušek. Velkou 
pomoc poskytlo JZD Zahrádky a uvolnilo na jeden týden stavební skupinu, která z větší části vyzdila zdivo 
do „glajchy". To už bylo jasné, že bude nutno uvažovat o zastřešení stavby, i když podle harmonogramu se 
se zastřešením počítalo až v roce následujícím. Velkým úsilím a pochopením byl získán podnik, který by 

krov udělal. S nadcházející zimou měla škola nejen střechu, ale byla připravena k „zazimování“, aby práce 
mohly pokračovat i v zimě. 
Po tři měsíce pracovali na omítkách vnitřků učni ze Stavebního podniku z Dačic. Celá stavba byla vytápě-
na, aby mohly pracovat i ostatní profese. V zimním období byly provedeny práce elektrikářské, vodoinsta-
latérské a topenářské. S novým jarem mohly pokračovat i venkovní práce na omítkách. Již bylo vidět, že 
rok 1971 bude rokem otevření nové školy ve Velké Lhotě. 
 
Lékař. prohlídka: 
Dne 12. listopadu byli všichni žáci prohlédnuti školním lékařem MUDr. Kratochvílem z OÚNZ v Dačicích. 
Některým bylo doporučeno navštěvovat cvičení pro odstranění vadného držení těla. 
Zimní prázdniny: 
Zimní prázdniny začaly dne 23. prosince 1970 a trvaly do 2. ledna 1971. 
 
Pololetí: 
Vyučování v I. pololetí skončilo dne 29. ledna 1971 rozdáním vysvědčení. Nikdo z žáků nepropadá. 
 
Oslava MDŽ: 
V neděli 7. 3. 1971 ve 14 hodin začala v KK JZD oslava MDŽ. Ředitel školy přednesl proslov. Pak násle-
dovalo pestré pásmo písní, básní a scének žáků ZDŠ. Každá z přítomných žen obdržela od MNV bonbonié-
ru. 
Oslava tohoto dne se stala v obci už tradiční. Na úhradu vydání za bonboniéry přispělo i JZD. 
 
*** 
 
Jarní prázdniny: 
Podle rozhodnutí ONV byly určeny jarní prázdniny na týden od 22. do 27. března 1971. 
 
Závěr škol. roku: 
Posledních dní školního roku bylo využito k opakování učiva. Na kratších vycházkách nasbíraly děti léčivé 
rostliny, hlavně vachtu třílistou, která se kolem V. Lhoty hojně vyskytuje a je dosti placena. Konec měsíce 
června byl mimořádně studený. Raritou bylo, že 21. června jsme museli ve škole zatopit. O měsíc před 
tím, 21. května, byla zase velmi teplo, to 36°C na slunci a 29°C ve stínu. 15. toho měsíce přišla dokonce 
bouře s krupobitím. Studené a deštivé počasí pokazilo závěr škol. roku. Odpadlo tradiční putování na 
Hradisko, Bradlo a do Praskoles. S chmurnou náladou z marného počasí jsme se rozešli po rozdání vy-
svědčení na prázdniny. 
 
Zapsal Frant. Havlík. 
 
*** 
 
SNÍMEK 38 
 
Školní rok 1971/72: 
 
Zahájení: 
Školní rok 1971-72 jsme zahájili 1. září 1971. Ředitel školy v projevu přivítal děti ve škole a připomenul, 
že je to poslední zahajování školního roku ve staré budově, a že v blízké době zahájíme provoz v nové 
škole. Původně se myslilo, že slavnostně zahájíme školní rok už v nové škole, ale dokončovací práce ne-
braly konce, kotle ústředního topení podnik nedodával, pozdily se i úklidové práce a malíři s natěrači rov-
něž nepospíchali. Bylo nutno zahájit ve staré učebně. 
 
Žactvo: 
Do prvního ročníku přišli tito žáci:  Martin Havlík z Brandlína 
     Milan Hes z Vel. Lhoty 
     Antonín Kopřiva z V. Lhoty 
     Josef Lojka z Brandlína 
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Do ZDŠ, 6. - 9. roč. odešli:  Vladislava Havlíková 
     Karel Lojka 
     Marta Menšíková 
     Hana Pykalová 
 
Stavba školy: 
Na staveništi školy se pilně pracovalo i o prázdninách. Pomáhali studenti, občané a dobrovolní brigádníci. 
Počátkem prázdnin byla škola omítnuta břízolitovou omítkou. Stavělo se vstupní schodiště, přípojka el. 
proudu a práce na podlahových krytinách. Stihnout všechny dokončovací práce se nepodařilo a otevření 
školy, plánované na 1. září, se neuskutečnilo. 
 
Otevření školy: 
Úsilím národního výboru a občanů se rychle blížil den otevření nové školy. Během dopoledne proběhla 
kolaudace objektu. Ve 14 hodin odpoledne začala vlastní slavnost. Tajemník národního výboru s. Vladi-
slav Kolařík zahájil uvítáním hostí. Především uvítal předsedu ONV s. Špiklu /???/, vedoucího školského 
odboru s. Frant. Jindru, zástupce OV KSČ s. Bulíčka a Plucara a další hosty. V projevu prošel celou dobu 
výstavby a v závěru referátu poděkoval za pomoc a pochopení. Ředitel školy prošel v projevu historií škol-
ství ve V. Lhotě. Jménem nejmladších občanů poděkoval národnímu výboru, Stavební skupině a JZD za 
pomoc, dále všem organizacím a podnikům, odborům ONV, které zájmem o věc urychlovaly svá roz- 
 
*** 
 
SNÍMEK 39 
 
hodnutí, aby stavba probíhala hladce. Svůj projev ukončil slovy: „… věřím, že vy všichni i nadále zachováte 
svou přízeň a podporu národnímu výboru i škole a pomůžete, aby tento důstojný stánek vědění byl sku-
tečnou Komenského dílnou lidskosti.“ 
Vedoucí školského odboru pak předal řediteli školy klíče od budovy a symbolickým přestřižením pásky 
uvedl školu do provozu. 
Následovala prohlídka budovy a pohoštění. K dobré náladě přispěla i kapela Masny Krahulčí, která hrála 
dlouho do noci k tanci. To se odehrálo dne 12. listopadu 1971. 
V následujících dnech po otevření školy bylo uvedeno do provozu ústřední topení. 25. listopadu se napo-
sled vyučovalo ve staré budově. Během dvou dní byla škola přestěhována a 29. listopadu 1971 se začalo 
vyučovat v nové škole. 
 
Volby do NV: 
V pátek 26. 11. a v sobotu 27. 11. 1971 se konaly volby do všech stupňů národních výborů. Všichni navr-
žení kandidáti byli zvoleni. 
 
Zimní prázdniny: 
Začaly dne 23. prosince a trvaly do 2. ledna 1972. 
 
Chřipk. epidemie: 
Počátkem února se rozšířila po našem území chřipka viru Hong-Kong. Onemocněla velká část žactva, ale 
vyučování nebylo přerušeno. 
 
Oslava MDŽ: 
Dne 5. 3. 1972 oslavili jsme v učebně nové školy svátek všech žen. Děti přednesly básně, zazpívaly písně 
a veselé výstupy. Projev přednesl ředitel školy. Na závěr oslavy dostala každá z žen malou pozornost ná-
rodního výboru - bonboniéru. 
 
Jarní prázdniny: 
Proběhly v týdnu od 20. 3. do 25. 3. 1972. 
 
 
 

Brigáda: 
Žáci pod vedením učitele upravovali prostor před školní budovou. Na brigádě při jarním úklidu vyplely 
trávu po chodníku v obci. 
 
Zahájení stavby tělocvičny: 
Dne 13. dubna 1972 byla zahájena stavba tělocvičny. Upustilo se od původního projektu, kde měla být 
postavena tělocvična 12 m x 12 m a podle nového projektu se staví tělocvična rozměrů 12 m x 18 m 
s jevištěm a sociál. zařízením s využitím jako kulturní dům. 
 
*** 
 
Na stavbě pracuje pan Frant. Navrátil z Dolních Němčic, pan Vávrů z Velké Lhoty a Marie Havlíková, man-
želka ředitele školy. 
Závěr školy: 
Žáci se sešli k poslednímu vyučovacímu dnu školního roku 1971/72 v pátek 30. června 1972. Po krát-
kém projevu ředitele školy dostali vysvědčení a společně se vyfotografovali. 
Tím dnem také skončil školní rok 1971/72. 
 
Zapsal František Havlík. 
 
14. 12. 1973 ??? /nečitelný podpis/, oši. 
 
*** 
 
SNÍMEK 40 (jsou v něm přiřazeny snímky z obrázků 41-43/,  
 
*** 
 
SNÍMEK 41 
 
Škol. rok 1972-73: 
 
Zahájení: 
V pondělí 4. září 1972 zahájil řed. školy slavnostním projevem nový školní rok. Uvítal žáky, kteří nastoupili 
do 1. ročníku. Pak byl všemi vyslechnut projev ministra školství ing. Jos. Havlína. Po projevu se žáci rozešli 
domů. 
 
Noví žáci: 
Do prvního ročníku začali chodit: 
1.) Stanislav Holoubek z V. Lhoty, 
2.) Jaroslav Lojka z Brandlína, 
3.) Dana Snížková z Brandlína, 
4.) Ivan Solař z V. Lhoty. 
 
Stavba tělocvičny: 
Práce na stavbě tělocvičny se nezastavily ani o prázdninách. Dokončovací práce jsou řemeslně velmi ná-
ročné. Zařízení jeviště montuje Divadelní služba z Martina. Truhlářské práce provádí Stavební podnik Da-
čice - dílna Slavonice. 
 
 
Oslava VŘSR: 
V pátek večer v 19 hod. dne 3. 11. 1972 konala se oslava 55. výročí VŘSR. Kulturní vložku předvedli žáci 
ZDŠ, projev přednesl ředitel školy. Po projevu byly promítnuty filmy o V. I. Leninovi. Na oslavu přišlo 56 
občanů. 
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Zimní prázdniny: 
Začaly 22. prosince 1972 a trvaly do 2. ledna 1973. 
 
Pololetí: 
První pololetí škol. roku 1972/73 skončilo dne 31. ledna 1973 rozdáním vysvědčení. Jedna žákyně ne-
prospěla. Plánované učivo bylo probráno a zopakováno. 
 
*** 
 
Jarní prázdniny: 
Začaly dne 19. března a trvaly do 24. března 1973. 
 
Založení oddílu PO: 
Při ZDŠ byl založen oddíl PO. Vedoucím oddílu pionýrů se stala pracovnice Okresního kovopodniku 
v Dačicích s. Dana Šedová. Pionýři se pravidelně scházejí v místnosti KK JZD. Náplní schůzek jsou hry a 
zábavy a příprava na složení slibu. 
 
Účast na soutěži: 
Dne 24. 4. 1973 se konala na Landštejně soutěž pionýrských oddílů Landštejnská sedmička. Pionýrský 
oddíl ZDŠ ve Vel. Lhotě obsadil II. místo v soutěži. 
 
1. máj: 
Oslavy 1. máje se zúčastnili žáci pod vedením pionýrské vedoucí. Šli v průvodu s pionýry ze ZDŠ 
v Dačicích. 
 
Školní práce: 
Probírané učivo je v souladu s plánem práce na celý školní rok. S blížícím se koncem školního roku se 
část hodin věnuje opakování učiva. Znalosti žáků jsou více jak dobré. Dobré výsledky se objevují ve vý-
tvarné výchově a v hudební výchově. Žáci se zúčastňují i práce na veřejnosti. Při jarním úklidu pracovali na 
čištění chodníků, zametali prostranství po obci. Velmi zdařilé a veřejností ceněné bylo vystoupení na osla-
vě Února i MDŽ. Žáci vystoupili a přednesli sborové recitace, zazpívali písně za doprovodu vyučujícího na 
harmoniku. 
 
*** 
 
SNÍMEK 42 
 
Sběrem léčivých bylin přispěli žáci k naplnění požadavku veřejně prospěšné práce. Sebrali za 241 Kčs 
bylin, které byly použity na krytí některých výloh při školním výletu. 
 
Školní výlet: 
Na závěr školního roku byl uspořádán školní výlet. Připojili jsme se k ZDŠ v Zahrádkách a spolu s nimi 
navštívili hrad Pernštejn, Vírskou přehradu, Macochu a Punkevní jeskyně. Počasí výletu přálo, zážitky dětí 
veliké. 
 
Závěr roku: 
Dne 29. června 1973 se shromáždili žáci naposled ve škole. Po projevu ředitele školy byla rozdána vy-
svědčení.  
Čtyři žáci prospěli s vyznamenáním, jedna žákyně bude opakovat 4. ročník.  
Společným fotografováním byl zakončen školní rok 1972/73. Žáci se rozešli na prázdniny. 
 
Zapsal: Frant. Havlík, řed. 
 
*** 
 
 

SNÍMEK 43 
 
Školní rok 1973-74: 
 
Zahájení: 
3. září 1973 v 930 hod. se sešli žáci v učebně, aby zahájili nový školní rok. Po projevu ředitele školy vy-
slechli rozhlasový projev ministra školství ing. Havlína. 
 
Noví žáci: 
Do prvního ročníku nastoupili tito žáci: 
Iva Hesová z Velké Lhoty, 
Karel Gregar z Velké Lhoty, 
Josef Menšík z Velké Lhoty, 
Miloš Douda z Brandlína. 
 
Školní práce: 
Žáci se rychle přizpůsobili životu ve škole. Do prvního ročníku nastoupili čtyři žáci, do druhého ročníku 
chodí dva žáci, do třetího čtyři žáci, do čtvrtého ročníku tři žáci a pátý ročník navštěvuje pět žáků. V plánu 
práce na škol. rok 1973/74 je pozornost zaměřena na tyto hlavní úkoly: 1.) na všech úsecích výchovného 
a vzdělávacího působení přenést těžiště práce na ideově politickou výchovu a další soustavné zkvalitňo-
vání výchovně vzdělávacího procesu se zřetelem k boji proti neprospěchu a zaostávání žáků, ke spojení 
školy se žactvem socialistické společnosti, 2.) zabezpečit ideově politický, pedagogický a odborný růst 
učitele, dále zlepšovat řídící práci na škole, zlepšovat materiální podmínky pro úspěšnou výchovně vzdělá-
vací činnost. 
 
*** 
 
Dokončení stavby tělocvičny: 
Dokončovací práce jdou rychle vpřed. Blíží se dokončení stavby, která má zajímavou historii. Původní pro-
jekt na tělocvičnu s příslušenstvím byl změněn, a tak nyní jsme svědky toho, že se sice všude mluví „tělo-
cvična“, ale skutečností je, že byl postaven taneční sál s jevištěm. K tomu všemu dán „tichý souhlas“ i 
samotného odboru školství. V pátek 12. října 1973 v 18,30 hod. byl sál uveden do užívání taneční zába-
vou. Budově se podle pozvánky k tomu účelu natištěné začalo říkat „společenský dům“. Snaha ředitele 
školy o to, aby objekt byl tělocvičnou s využitím též na kulturní akce vyšel naprázdno. Popudil jsem si proti 
sobě předsedu MNV a řadu dalších vlivných lidí, dávajících přednost hospodě než škole. Do výkazů o bu-
dovách musím z popudu odboru školství vykazovat objekt jako tělocvičnu. Pro zajímavost uvádím stano-
viska zástupců při kolaudačním řízení: Přítomnou komisí na místě samém bylo zjištěno, že stavba je 
provedena v souhlasu s projektem, který byl předložen odboru výstavby ONV. Stavba svým vybavením 
neodpovídá povolenému účelu t. j. tělocvičně. Vybavení objektu je uzpůsobeno pro kulturní sál. 
Zástupce OHS Jindř. Hradec: V případě, že má sál sloužit pro zábavy a jiné akce dospělých, nesouhlasíme, 
aby to zařízení bylo používáno dětmi ZDŠ. 
 
SNÍMEK 44 
 
Zástupce odboru školství: Svým charakterem neodpovídá stavba potřebám školské výuky. Doporučujeme 
změnu účelovosti stavby pro kulturní zařízení obce. V současné době se využívá pro výuku tělesné výchovy 
druhé třídy ZDŠ. 
Ke kolaudačnímu řízení nepovažoval národní výbor pozvat ředitele školy. Své pocity na tyto řádky ani psáti 
nebudu. Připojuji tištěnou pozvánku. 
 
Oslava VŘSR: 
Žáci ZDŠ vystoupili na oslavě VŘSR, konané 8. XI. 1973. Byly promítnuty krátké filmy. Oslavu zajišťovala 
škola. 
 
Vánoční prázdniny: 
Začaly 22. 12. a trvaly do 2. ledna 1974. Děti sněhu neužily. Bylo teplo a tuze srážek. 
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*** 
 
Dobírky JZD: 
Výroční schůze JZD Vel. Lhota se konala v sobotu 16. února 1974. S kulturní vložkou vystoupili žáci ZDŠ. 
Jejich vystoupení mělo kladný ohlas mezi publikem. Program se líbil. 
 
Oslava Února: 
I tuto oslavu zajišťovala škola. Ředitel školy přednesl projev a se žáky připravil kulturní vložku. Ve druhé 
části oslavy byly promítnuty filmy. 
 
Oslava MDŽ: 
Dne 10. 3. 1974 ve 14 hod. odpoledne začala oslava MDŽ. Úvodní projev pronesl předseda MNV s. Kola-
řík. V programu oslavy vystoupili žáci ZDŠ. Přítomné ženy byly odměněny květinami a pohoštěním. 
 
Květnové oslavy: 
Oslavy 1. máje proběhly ve Studené a v Dačicích. Žáci se ho zúčastnili v doprovodu rodičů, pionýři pod 
vedením své s. vedoucí. 
 
Závěr škol. roku: 
Plánované učivo bylo probráno a také zopakováno. Na závěr škol. roku jsme podnikli zájezd do Telče a 
Dačic. Žáci si prohlédli stavitelské památky Telče, Dačic, navštívili zámky a parky. Dne 17. června byl plá-
nován sraz jednotřídních škol z K. Vydří, D. Němčic, Volfířova, Řečice a V. Lhoty v lese Háj. Nepříznivé 
počasí v půli cesty tento sraz přerušilo. 
 
*** 
 
SNÍMEK 45 
 
Školní rok 1973/74 skončil dne 28. června 1974. Po rozdání vysvědčení a slovech rozloučení se žáky 
jsme se společně vyfotografovali. 
 
Zapsal Frant. Havlík. 
 
Školní rok 1974/75: 
 
Zahájení: 
Školní rok 1974/75 byl zahájen shromážděním žáků, učitele a zástupců MNV, složek NF v obci. Za MNV 
byl přítomen s. Karel Lojka, za Výbor žen p. Menšíková. Po uvítání a projevu ředitele školy promluvili 
k žákům i jmenovaní zástupci organizací. Po vyslechnutí projevu ministra školství se žáci rozešli domů. 
Pravidelné vyučování započalo příští den, t. j. 3. září 1974. 
 
Žactvo, vyučování: 
Do prvního ročníku začali chodit tři žáci: Roman Bartoň, Irma Gregarová a František Novák. Celkový počet 
žáků je 19, jsou rozděleni do pěti ročníků. Vyučování je organizováno jako na škole jednotřídní, 
s rozšířeným rozvrhem o 5 hodin týdně. Školu navštěvují žáci z Vel. Lhoty a Brandlína. Veškerá práce ve 
škole je řízena plánem práce. Částí tohoto plánu je i výchovný plán, rozvíjející výchovu k vědeckému ate-
ismu, internacionalismu a socialistickému vlastenectví. 
 
Divadel. představení: 
Herci Horáckého divadla z Jihlavy sehráli 29. září 1974 pohádku Kašpárek, Šmidra a zakletá princezna. 
Představení bylo hojně navštíveno dětmi i dospělými z okolí. Herci přislíbili přijet i v příštím roce s nově 
nastudovanou hrou. Na hře bylo 182 platících diváků. Hra měla mezi dětmi úspěch. 
 
*** 
 
 

SNÍMEK 46 
 
Oslava VŘSR: 
9. listopadu v 19 hod. konala se oslava VŘSR. V pěkně vyzdobeném sále se sešlo 90 občanů, aby vyslech-
li projev ředitele školy a kulturní vložku žáků ZDŠ. V druhé části oslavy byly promítnuty filmy o Sovětském 
svazu. 
 
Divadel. představení: 
Ve 14 hodin dne 27. 11. 1974 sehráli členové skupiny Paradox /???/ při Horáckém divadle v Jihlavě 
v našem sále divadelní hru Al. Jiráska: Kolíbka. Hra se opět líbila. Sešlo se 108 dospělých diváků a 58 
dětí. 
 
Zimní prázdniny: 
Začaly 23. prosince 1974 a trvaly do 3. ledna 1975. Děti si sněhu neužily. Začal padat až v druhém týdnu 
měsíce ledna. 
 
Oslava Vítěz. února, výroční schůze JZD: 
V pátek ve 14 hodin se sešli občané a družstevníci naší obce v sále Kulturního domu na oslavě Vítěz. 
února. Na oslavě vystoupili s kulturní vložkou žáci ZDŠ. Po ní následovala výroční schůze JZD. I na ní vy-
stoupili žáci s pestrým programem písní, básní a satirických scének. Na závěr zazpívali a zatančili pásmo 
horáckých tanců. Vystoupení se líbilo. 
 
Oslava MDŽ: 
Konala se v neděli dne 9. března 1975 v sále Kulturního domu. Žáci ZDŠ připravili hodinový program 
z písní, básní a tanečků. Ženy dostaly malé pohoštění a květiny. Úroveň oslavy ocenili hlavně diváci 
z okolních obcí, kde se oslava MDŽ v takovém rozsahu nekoná. 
 
*** 
 
Jarní prázdniny: 
Trvaly v týdnu od 17. 3. do 22. 3. 1975. Počasí bylo pěkné a děti se vrátily ke školní práci osvěženy. 
 
1. máj, 9. květen: 
Významný svátek připomenut nejen při výuce, ale i slavnostní výzdobou školní budovy. V oknech byly 
umístěny barevné transparenty, vlaječky a hesla. Žáci se zúčastnili oslav ve Studené a v Dačicích 
v doprovodu rodičů. 
 
Slavnostní zasedání MNV: 
V rámci oslav 30. výročí osvobození ČSSR sovětskou armádou konala se v sále Kulturního domu slav-
nostní schůze rady NV, na níž bylo řadě občanů uděleno ocenění jejich práce. Na oslavě vystoupili žáci 
MNV s kulturním programem. Slavnostní projev přednesl s. předseda MNV Vladislav Kolařík a s. Mir. Na-
vrátil z ONV. S. Karel Lojka a Karel Kolařík obdrželi pamětní medajle. Pamětní list obdržel i ředitel školy za 
práci v národním výboru a za úsilí při budování socialismu v naší vlasti. 
 
MDD: 
K Mezinárodnímu dnu dětí přišly žákům blahopřát členky Svazu žen. S. Tichánková v krátkém projevu 
poděkovala za pomoc dětí při oslavách 3. výr. osvobození. Děti obdržely sáčky s dobrotami a ovocem. 
Ženy setrvaly s dětmi i po skončení malé oslavy. Za pozornost poděkoval ředitel školy. 
 
*** 
 
SNÍMEK 47 
 
Školní výlet: 
Na závěr školního roku se připojila naše škola k ZDŠ Zahrádky a podnikla výlet po Jižních Čechách. Pro-
hlédli jsme si krajské město Č. Budějovice, vyjeli sedačkovým výtahem na Kleť a prohlédli město a zámek 
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v Č. Krumlově. Výlet organizoval a zajišťoval s. řed. ZDŠ v Zahrádkách s. Veselý. Vyjíždělo se autobusem 
v 530 hod. a vrátili jsme se ten samý den, t. j. 11. června 1975 ve 20 hodin. 
 
Štafeta Dukla - Praha: 
Dne 15. června projížděla naší obcí spartakiádní štafeta Dukla - Praha. Ve 12 hodin se shromáždili žáci 
ZDŠ a členové SSM v dolní části obce, aby přenesli štafetu obcí. Průjezd štafety sledovali i občané, kteří 
vyšli před domy, aby pozdravili blížící se spartakiádu. 
 
Závěr roku: 
V posledních týdnech škol. roku bylo učivo znovu zopakováno a procvičeno. Poslední den škol. roku 
1974/75 byl pátek 27. června 1975. V ten den bylo rozdáno žákům vysvědčení a po fotografování se žáci 
rozešli na prázdniny. 
 
23/11 1976 ??? /nečitelný podpis/, oši. 
 
Zapsal Frant. Havlík. 
 
*** 
 
Školní rok 1975/76: 
 
Zahájení: 
Školní rok 1975/76 byl zahájen v pondělí dne 1. září 1975. Celá školní budova byla o prázdninách vyma-
lována a pečlivě připravena na uvítání žáků. V osm hodin se shromáždili žáci v učebně, kde k nim promlu-
vil s. ředitel školy. Krátký projev přednesl i zástupce MNV a JZD s. Vlastislav Lojka.  
Počínaje 1. zářím skončila svou činnost ZDŠ v Řečici a její žáci přešli na zdejší školu. Jsou to tito žáci a 
žákyně: 
1. ročník: Radek Kopečný 
  Dagmar Koutná 
2. ročník: Ivana Koutná 
  Milada Pokorná 
  Josef Stejskal 
3. ročník: Jana Bartušková 
  Ilona Vojtěchová 
4. ročník: Antonín Hudínek 
5. ročník: Marie Havlíková. 
Celkem 9 žáků. 
Žáci z Řečice a Brandlína dojíždějí do školy autobusem. Již během prázdnin byl převeden inventář ZDŠ 
v Řečici na zdejší školu. Ředitel zrušené školy v Řečici s. Jan Vítů odešel na odpočinek. 
 
*** 
 
SNÍMEK 48 
 
Žactvo: 
Do zdejší školy chodí žáci tří obcí: Vel. Lhoty, Brandlína a Řečice. Vyučování je organizováno jako na jedno-
třídní škole s pěti ročníky. Žáci byli rozděleni takto podle postupných ročníků: 
1. ročník: 5 žáků:  Miroslav Kolařík, Radek Kopečný, Dagmar Koutná, Vladimíra Staňková,  Jaromír 
 Šimánek. 
2. ročník: 6 žáků: Roman Bartoň, Irena Gregarová, Ivana Koutná, František Novák, Milada Pokorná,  Josef 

Stejskal. 
3. ročník: 7 žáků: Petr Bartoň, Jana Bartušková, Miloš Douda, Pavel Gregar, Iva Hesová, Josef Menšík, 
 Ilona Vojtěchová. 
4. ročník: 5 žáků: Pavel Bartoň, Iveta Bartoňová, Antonín Hudínek, Ivan Solař, Dana Snížková 
5. ročník: 5 žáků: Martin Havlík, Marie Havlíková, Milan Hes, Josef Lojka, Antonín Kopřiva. 
 

Vyučování: 
Celkem navštěvuje zdejší školu 28 žáků. Při vyučování je využíváno televizoru, promítacího stroje 16 mm 
filmu, diaprojektoru, diaflexu /???/, rozhlasového přijímače, magnetofonu a automatického diaprojektoru 
Pentacon. Vyučuje se opět podle rozvrhu rozšířeného o 5 hodin týdně. Ředitel školy vypracoval plán práce, 
který vychází z politicko-organizační směrnice min. školství, z jejího rozpracování odborem školství na 
poradě ředitelů škol před zahájením školního roku. Začátek vyučování posunut na 745 hod. 
 
*** 
 
SRPŠ: 
Na první schůzi SRPŠ rozšířen výbor o zástupce obce Řečice. Zástupkyní zvolena Anna Kopečná. 
 
Sběr odpad. surovin: 
Škola úspěšně plní plán sběru odpad. surovin. Vázne však odvoz. Dosažený průměr na žáka činí 14 kg 
papíru a 6 kg hadrů. 
 
Oslavy: 
V průběhu školního roku škola pořádala ve spolupráci s MNV a složkami NF oslavu VŘSR, na níž žáci 
přednesli asi hodinový kulturní program. O vánocích byla pořádána novoroční slavnost. K MDŽ byla uspo-
řádána oslava s obdarováním všech žen bonboniérami, které hradil MNV. Žáci zhotovili malé dárečky - 
srdíčka, která obdržely všechny ženy přítomné na oslavě. 
 
Závěr roku: 
Na závěr školního roku jsme podnikli autobusový zájezd do Znojma, Vranova a Lednice. Organizátorem 
zájezdu byla ZDŠ v Zahrádkách a my jsme si k nim připojili. V posledním školním týdnu jsme absolvovali 
pěší túry po okolí Velké Lhoty, na Hradisko, Bradlo a Pioničky /???/. 
Rozdáním vysvědčení skončil škol. rok 1975/76 dne 30. 6. 1976. 
 
Frant. Havlík 
 
*** 
 
SNÍMEK 49 
 
Školní rok 1976/77: 
 
Začátek škol. roku: 
Dne 1. září 1976 v 800 hod. byl zahájen nový školní rok. Žáci se shromáždili v aule a vyslechli projev řed. 
školy. Přítomni byli zástupci SSM. Ostatní pozvaní funkcionáři se nedostavili. Dále se žáci v učebně obe-
známili se školním řádem a vyslechli projev s. min. školství. Tím skončil první den školy. 
 
Noví žáci: 
Do prvního ročníku nastoupili tito žáci: 
Karel Bártů z Brandlína, 
Květa Bodocká z Řečice, 
Luboš Douda z Brandlína, 
Jana Hesová z Vel. Lhoty, 
Milan Lojka z Brandlína, 
Jaroslav Vojtěch z Řečice. 
 
Nový projekt: 
V letošním školním roce se zavádí na školách v ČSSR projekt dalšího rozvoje československé vzdělávací 
soustavy. Vychází ze závěrů XIV. sjezdu KSČ. Konkretizuje se jím program politiky KSČ vytýčený jejím XIV. 
sjezdem. Představuje dlouhodobý program rozvoje výchovy a vzdělání v naší vlasti zabezpečující další 
rozvoj výchovy a vzdělání a prohloubení demokratizačního programu a charakteru a modernizaci výchovně 
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vzdělávacího systému a tím i soustavné zvyšování vzdělanostní úrovně všeho lidu, zejména mladé gene-
race. 
V jeho projektu se promítají zřetele ideově politické, 
 
*** 
 
SNÍMEK 50 
 
ekonomické, sociální, demografické, kulturní, pedagogické, technické a jiné. Přestavba prvního stupně 
základní školy bude zahájena v prvních ročnících všech základních škol ve škol. r. 1976-77. Na zdejší 
škole jsme byli komplexně připraveni odborným školením, které absolvovali všichni učitelé o zimních a 
jarních prázdninách. Nové pomůcky a učebnice přicházely tak, aby 1. září bylo vše v plném počtu připra-
veno k vyučování. Vyučující si některé pomůcky připravil sám. 
 
SRPŠ: 
Na první schůzi byli rodiče seznámeni s novým pojetím výchovně vzdělávacího procesu. Množinový systém 
nahání rodičům obavy jako zcela nový způsob „počítání“. Bylo jim vysvětleno, že nejde o nový způsob 
počítání, ale o nové chápání matematických vztahů a nový způsob myšlení nejen v matematice, ale i 
v českém jazyce, prvouce a výchovách. 
 
Předvolební schůze: 
Do předvolební kampaně se zapojila i škola. S kulturním programem zpestřila ráz předvolební schůze ve 
Vel. Lhotě dne 8. října. Dne 11. 10. jsme vystoupili na předvolební schůzi v Brandlíně. Obě vystoupení byla 
hezky přijata, stejně tak i třetí naše vystoupení na schůzi v Řečici dne 23. 10. 1976. Vyučující se žáky se 
podílel na výzdobě a přípravě volební místnosti, výzdobě obce a pracoval v den voleb jako předseda místní 
volební komise. 
 
*** 
 
Inspekce oši: 
Dne 23. listopadu vykonal na zdejší škole inspekci okresní škol. inspektor s. Lubomír Janíček. Byla to 
celková inspekce. 
 
Zimní prázdniny: 
Od 23. prosince začaly zimní prázdniny. První vyučovací den v novém roce byl 2. leden 1977. 
 
Chřipkové onemocnění: 
V únoru značně stoupla nemocnost dětí. V týdnu od 17. do 24. února denně chybělo 40-50% žáků. Bylo 
zaviněno virem Hong-Kong. 
 
Jarní prázdniny: 
Jarní prázdniny začínaly 21. březnem a trvaly týden. Ani o jarních prázdninách počasí dětem nepřálo. 
 
Jarní úklid: 
Sobota 23. dubna byla celoobecní směnou na úklid obce. Škole bylo uloženo uklidit prostor v dolní části 
obce, kolem školy a kulturního domu. Dostali jsme za úkol vyzdobit obec k nadcházejícím májovým dnům. 
 
1. máj: 
Vyučující a žáci se zúčastnili májové oslavy ve Studené. 
 
Inspekce oši: 
Dne 12. května vykonal na zdejší škole následnou inspekci okresní školní inspektor s. L. Janíček. Kladně 
hodnotil práci žáků i učitele. 
 
 
 

Školní výlet: 
Na školní výlet se letos jelo do Kutné Hory, Sedlce a Lipnice. Byl z větší části placen z prostředků získa-
ných sběrem starého papíru a léčivých bylin. Vykonali jsme ho spolu se ZDŠ v Zahrádkách. 
 
*** 
 
SNÍMEK 51 
 
Závěr školního roku: 
Žactvo se sešlo dne 30. června naposledy ve škole, aby rozdáním školního vysvědčení mohl být uzavřen 
školní rok 1976/77. V poslední den jsme se také společně vyfotografovali. 
 
Školní rok 1977-78: 
Začátek roku: 
Tento školní rok byl slavnostně zahájen dne 1. září 1977 společným shromážděním žactva. Ředitel školy 
přednesl slavnostní projev. Z pozvaných zástupců organizací a složek NF se dostavili dva zástupci SSM. 
Společně jsme vyslechli projev min. školství s. Milana Vondrušky. 
 
Dvojtřídní škola: 
Počínaje letošním rokem stává se zdejší škola školou dvojtřídní. Rozhodnutím odboru školství navštěvují 
školu též žáci 5. ročníku z Volfířova. Jsou to tito žáci: Věra Peřinová, Lenka Nováková, Jiří Konvička, Jiří 
Lovětínský, František Hrdina a Věra Horálková. První třída má 14 žáků, druhá 23. 
 
Noví žáci: 
Do prvního ročníku začali chodit: 
Hana Antoňová z Brandlína, 
Marie Batušková z Řečice, 
Jiří Koutný z Řečice, 
Vladimír Lojka z Vel. Lhoty, 
Vlasta Stejskalová z Řečice, 
Jiří Šeda z Vel. Lhoty, 
Pavel Veselý z Vel. Lhoty. 
Všichni žáci vykonali průpravné testy a jsou zralí ke školní docházce. 
 
*** 
 
SNÍMEK 52 
 
Ustanovení učitele: 
Dekretem odboru školství ONV v Jindř. Hradci byl na zdejší školu ustanoven s. uč. Jan Janda. Jmenovaný 
přichází ze ZDŠ v Dačicích. Předtím působil na jednotřídní škole v Lidéřovicích. Vyučuje druhou třídu, post. 
ročníky 3., 4., 5.. 
 
Zájezd do SSSR: 
Ředitel školy se zúčastnil zájezdu do Sovětského svazu. Od 11. 10. do 16. 10. jsme obdivovali krásy Le-
ningradu. Zájezd byl odměnou a byl hrazen z prostředků OVOS. 
 
Oslava VŘSR: 
Konala se dne 4. 11. v 19 hod. večer v kulturním domě. Na oslavě přednesl referát s. Frant. Jinoch, před-
seda výrobního družstva STYL ze Studené. V kulturní části večera vystoupili žáci ZDŠ. Pak byly promítnuty 
filmy o SSSR. Oslava skončila ve 2130 hod.. 
 
Zimní prázdniny: 
Trvaly od 23. 12. 1977 do 2. 1. 1978. Byly chudé na sníh. Děti si jich mnoho neužily. 
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Pololetí: 
Dne 31. ledna bylo rozdáno vysvědčení za 1. pol.. 
 
Oslava února: 
30. výročí událostí v únoru 1948 bylo vzpomenuto na oslavě konané dne 24. února v 19 hodin 
v kulturním domě. Projev přednesl ředitel školy. Pak následovala kulturní vložka žáků ZDŠ a promítání 
krátkých filmů. Oslava byla hojně navštívena občany. Sešlo se 96 dospělých a 45 dětí. 
 
*** 
 
MDŽ karneval: 
Letošní svátek všech žen jsme ve Velké Lhotě slavili netradičním způsobem. Místo obvyklé oslavy byl za 
spolupráce ČSŽ, MNV přistrojen dětský karneval. K tanci hráli studenti dačického gymnazia, kteří také 
přispěli v první části několika čísly k oslavě MDŽ. Pak následoval rej masek, který skončil v 19 hod.. Na 
karneval přišlo v maskách 150 dětí, řada dalších dětí byla bez masek. Hojně přišlo i dospělých. Nikde 
nebylo volného místečka. Velkou pomocnicí nám byla s. pionýrská vedoucí Vlaďka Havlíková, která orga-
nizovala hry a soutěže. 
 
Exkurze: 
Dne 3. 4. 1978 jsme se byli podívat na drůbeží farmě Jednotného zem. družstva Horácko v Radlicích. Děti 
si prohlédly kotce, elektrické kvočny /???/, samočinné napaječky a krmítka. 
 
Výlet: 
Na závěr školního roku jely obě třídy společně na školní výlet po Jižních Čechách. Shlédli jsme státní zá-
mek v Českém Krumlově, na Hluboké, byli jsme i v Českých Budějovicích a na hrázi rybníka Rožmberka. 
 
Závěr roku: 
Škol. rok 1977/78 skončil dne 30. 6. 1978 rozdáním školních vysvědčení a společným fotografováním. 
 
*** 
 
SNÍMEK 53 
 
Školní rok 1978-79: 
 
Zahájení: 
Nový školní rok byl zahájen dne 4. září 1978 společným shromážděním žáků obou tříd. Po projevu ředitele 
školy žactvo vyslechlo rozhlasový projev ministra školství s. M. Vondrušky. Z pozvaných hostů se dostavili 
zástupci SSM. Ostatní složky se zahájení školního roku nezúčastnily. 
 
Noví žáci: 
Do prvního ročníku začali chodit tito žáci: 
Stanislav Lojka z Brandlína, 
Jiřina Douchová z Řečice, 
Jaroslava Klimešová z Brandlína, 
Zdenka Kolaříková z Velké Lhoty, 
Jana Gregarová z Velké Lhoty. 
Do první třídy chodí žáci 1. a 2. postupného ročníku - celkem 13 dětí (5 + 8), do druhé třídy chodí žáci 3., 
4. a 5. ročníku - celkem 18 (7 + 6 + 5).  První třídu vyučuje s. František Havlík, druhou třídu s. Jan Janda. 
 
Oslava: 
V pátek dne 3. listopadu 1978 jsme si na oslavě připomněli 60. výročí vzniku československé samostat-
nosti a 61. výročí VŘSR. Na večeru vystoupili v kulturní vložce žáci ZDŠ. Projev přednesl řed. školy s. Frant. 
Havlík. 
 
*** 

SNÍMEK 54 
 
V druhé části večera byly promítnuty krátké filmy připomínající události kolem zrodu republiky a roku 
1917 v Rusku, jakož i revoluční události a vliv VŘSR na vznik ČSR. Účast byla hojná. 
 
Únor 1948 - oslava: 
Dne 26. února jsme si oslavou připomněli 31. výročí únorových událostí v r. 1948. Po projevu ředitele 
školy byly promítnuty filmy. Účastnilo se 98 občanů. 
 
MDŽ - oslava: 
Dne 10. 3. 1979 se konala v kulturním zařízení MNV ve Velké Lhotě oslava MDŽ. V programu vystoupili 
žáci školy. 
 
Noví žáci: 
Pro onemocnění řed. školy ve Volfířově, s. Holomého, začali naši školu navštěvovat žáci již zmíněné školy. 
Do 1. ročníku přišli 2 žáci, do druhého jeden žák, do třetího 5 žáků, do čtvrtého ročníku 5 žáků. 
 
Kulturní akce: 
V sobotu dne 16. 6. 1979 jsme navštívili divadelní představení hry Drobínek v Horáckém divadle v Jihlavě. 
Jízdné autobusem hradil VŽ ČSŽ v Řečici a vstupenky zaplatil VŽ ČSŽ ve Vel. Lhotě jako dar dětem za 
oslavu MDŽ. 
 
Školní výlet: 
Ve středu dne 20. 6. 1979 v 600 hod. ráno jsme vyjeli autobusem na školní výlet na zámek v Náměšti nad 
Oslavou a do Brna. Shlédli jsme brněnské ZOO a hrad Špilberk. 
 
Závěr škol. roku: 
Školní rok skončil dne 29. června rozdáním vysvědčení. Na památku školních let se žáci se svými učiteli 
společně vyfotografovali. 
 
8/5 1980 L. Janíček, oši. 
 
*** 
 
SNÍMEK 55 
 
Školní rok 1979/80: 
 
Zahájení: 
Školní rok 1979/80 byl slavnostně zahájen dne 3. září 1979 společným shromážděním žáků a učitelů se 
zástupcem MNV s. Jelínkem. Jiní pozvaní zástupci organizací NF se nedostavili. Po slavnostním projevu 
ředitele školy vyslechli žáci projev min. školství s. M. Vondrušky. 
S pravidelným vyučováním bylo započato dne 4. září 1979. 
Do 1. ročníku začali chodit tito žáci: 
1.) Radek Bártů z Brandlína, 
2.) Bohuslav Coufal z Vel. Lhoty, 
3.) Jitka Kolaříková z Vel. Lhoty, 
4.) Jaroslav Lojka z Vel. Lhoty, 
5.) Miroslav Lojka z Brandlína, 
6.) Vlastimil Lojka z Brandlína, 
7.) Lenka Plucarová z Brandlína, 
8.) Radka Pokorná z Řečice, 
9.) Pavel Popelínský z Brandlína, 
10.) Milada Stejskalová z Řečice, 
11.) Petr Veselý z Vel. Lhoty, 
12.) Radek Linhart z Volfířova. 
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Naše škola je i v letošním škol. roce dvojtřídní. 
První třídu tvoří žáci 1. a 2. ročníku, 12 žáků 1. ročníku a 6 žáků 2. ročníku, celkem 18 žáků. Třídním uči-
telem je s. Frant. Havlík. 
 
*** 
 
SNÍMEK 56 
 
Druhou třídu tvoří žáci 3. a 4. ročníku. Třetí ročník má /vynecháno/ žáků, 4. ročník /vynecháno/, celkem 
třídu navštěvuje /vynecháno/ žáků. Třídním učitelem je s. Jan Janda. 
 
Oslava VŘSR: 
V pátek dne 2. listopadu 1979 se konala v kulturním domě oslava VŘSR. Žáci naší školy zajistili kulturní 
program, výzdobu a připravili místnost k oslavě. Tatáž oslava se konala i ve Volfířově dne 9. 11. 1979. 
Vystoupení žáků bylo velmi dobře přijato. 
 
Vítání občánků: 
V neděli dne 18. listopadu 1979 konalo se ve Volfířově slavnostní vítání občánků. Žáci školy vystoupili 
s pásmem písní a recitace. 
 
Oslava února 1948: 
Žáci školy svým vystoupením zpestřili ke zdárnému průběhu oslavy Vítězného února 1948 na oslavě ve 
Vel. Lhotě a ve Volfířově. Oslavy proběhly dne 15. 2. 1980 ve Volfířově a dne 22. 2. 1980 ve Vel. Lhotě. 
 
Oslava MDŽ: 
Dne 7. 3. 1980 v 19 hod. vystoupili naši žáci na oslavě MDŽ ve Volfířově. Přítomno bylo 50 lidí. Dne 8. 3. 
1980 ve 14 hodin se konala oslava MDŽ ve Vel. Lhotě za účasti 172 občanů. 
 
Inspekce: 
Dne 6. a 8. 5. 1980 byla vykonána školní inspekce s. insp. Lub. Janíčkem. 
 
*** 
 
Školní výlet: 
Dne 2. června 1980 byl uspořádán školní výlet. Na autobusovém zájezdu jsme poznali památky našeho 
hlavního města Prahy, ale i pražskou podzemní dráhu, kterou jsme se svezli a prohlédli si stanice Metra, 
most Klem. Gottwalda a výstavbu /???/ Prahy. 
 
Závěr: 
Školní rok 1979/80 skončil dne 27. 6. 1980. Žáci dostali vysvědčení a společně se s vyučujícími vyfoto-
grafovali a odešli na prázdniny. 
 
*** 
 
SNÍMEK 57 
 
Ve Vel. Lhotě dne 27. 6. 1980 zapsal Frant. Havlík. 
 
*** 
 
Školní rok 1980/81: 
 
Zahájení: 
Dne 1. září 1980 byl slavnostně zahájen nový školní rok. Žáci se shromáždili v učebně 1. třídy a vyslechli 
projev ředitele školy. Pak následoval společný poslech projevu s. ministra M. Vondrušky. Od 1. září byla na 

zdejší škole ustanovena s. učitelka Miroslava Michálková z Hor. Němčic. Dosavadní učitel zdejší školy s. 
Jan Janda z Brandlína odešel do důchodu. 
 
1. ročník: 
Do prvního ročníku nastoupili tito žáci: 
1.) Martin Brtník z Volfířova 
2.) Roman Hes z Vel. Lhoty 
3.) Zdenka Hesová z Vel. Lhoty 
4.) Jitka Jelínková z Vel. Lhoty 
5.) Alena Lojková z Vel. Lhoty 
6.) Lenka Lojková z Vel. Lhoty 
7.) Jana Nekulová z Volfířova 
8.) Jan Plucar z Brandlína 
9.) Radek Popelínský z Brandlína 
10.) Jana Pražáková z Vel. Lhoty 
11.) Pavlína Staňková z Vel. Lhoty 
12.) Václav Šeda z V. Lhoty 
13.) Jana Vojtěchová z Řečice 
 
*** 
 
SNÍMEK 58 
 
Žactvo: 
Vyučování na škole je organizováno ve dvou třídách. První třídu tvoří žáci 1. a 3. ročníku (13, 5), druhou 
třídu tvoří žáci 2. a 4. ročníku (12, 9). Školu navštěvují žáci z Volfířova, Řečice, Brandlína a Velké Lhoty. 
V převážné míře dojíždějí do školy autobusem. Letošním rokem má naše škola 4 ročníky, stala se školou 
základní. Ve všech 4 ročnících se vyučuje podle nového pojetí výchovné práce, byla dokončena přestavba 
1. stupně. 
 
Oslava VŘSR: 
Konala se dne 7. listopadu ve Vel. Lhotě a 14. listopadu 1980 ve Volfřírově. Žáci naší školy vystoupili 
s kulturním pořadem písní a recitace. 
 
Zimní prázdniny: 
Zimní prázdniny začaly dnem 22. prosince 1980 a skončily dne 5. ledna 1981. Počasí dětem o prázdni-
nách nepřálo. 
 
Oslava února 1948: 
Ve dnech 15. února a 22. února 1981 proběhly oslavy Vítězného února ve Vel. Lhotě a Volfířově. Vystou-
pení žáků školy v kulturním pořadu bylo kvitováno díky početného obecenstva i představitelů MO KSČ a 
MNV. 
 
*** 
 
Oslava MDŽ: 
Oslavy MDŽ proběhly v obou obcích ve dnech 7. 3. 1981 a 8. 3. 1981. Žáci vystoupili s bohatým kulturním 
pořadem. Na oslavu MDŽ ve Vel. Lhotě přišlo 170 lidí. Ve Volfířově se zúčastnilo oslavy asi 30 lidí. Ženám 
děti předaly zdobená přáníčka, MNV poskytl občerstvení všem přítomným ženám. 
 
Změna v učit. sboru: 
S. učitelka Michálková, provdaná Tichánková, odešla k 1. 2. 1981 na mateřskou dovolenou. Od téhož dne 
byl ustaven na zdejší škole s. učitel Vladimír Tůma. Jmenovaný, ač důchodce, denně dojíždí do Vel. Lhoty 
autobusem. Tento stav bude trvat do 30. 6. 1981. S. uč. Tichánková slíbila nastoupit k 1. 9. 1981 opět do 
služby. 
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Škol. výlet: 
Byl uspořádán dne 11. června 1981. Vyjeli jsme brzo ráno autobusem na prohlídku hradu Pernštejna. 
Odtud vedla trasa výletu na Macochu. Po prohlídce jeskyň a propasti jsme si prohlédli město Brno. Výletu 
se zúčastnili i rodiče žáků. 
 
Závěr roku: 
Na závěr školního roku navštívila školu s. inspektorka Jana Wenigová. Prověřila plnění uložených opatření 
z celkové inspekce ze dne 8. 5. 1980. Inspekci vykonala dne 21. května 1981. 
 
*** 
 
SNÍMEK 59 
 
Na závěr roku navštívil školu fotograf komunálních služeb a obě třídy vyfotografoval.  
 
Ve Vel. Lhotě 26. 6. 1981 zapsal Frant. Havlík. 
 
*** 
 
Školní rok 1981-82: 
 
Zahájení: 
Nový školní rok byl slavnostně zahájen dne 1. září 1981. Učitelé a žáci se sešli v učebně 1. třídy a vyslech-
li projev ředitele školy. Pak následoval projev s. ministra školství Milana Vondrušky. Z pozvaných hostí se 
nedostavil nikdo. Tím skončil první den nového školního roku. 
 
Noví žáci: 
Do prvního ročníku byli přijati tito žáci: 
Jan Doležal z Volfířova, 
Karel Lojka z Vel. Lhoty, 
Zdeněk Marek z Řečice, 
František Pokorný z Řečice, 
Martin Pražák z Vel. Lhoty, 
Martin Rod z Řečice, 
Pavel Šimánek z Brandlína. 
 
Změna v učit. sboru: 
Odchodem s. učitele Vladimíra Tůmy se uvolnilo místo pro s. učitelku Miroslavu Tichánkovou, která 1. září 
1981 nastoupila po mateřské dovolené opět do služby. 
 
Vyučování: 
První třídu tvoří žáci 1. a 3. ročníku (7 + 10), druhou třídu žáci 2. a 4. ročníku (14 + 5). Vyučování začíná 
v 750 h.. Žáci využívají k cestě do školy i ze školy autobusového spoje. 
 
*** 
 
SNÍMEK 60 
 
Školu navštěvují žáci těchto obcí: 
Vel. Lhota, 
Brandlín, 
Řečice, 
Volfířov. 
 
 
 

Oslava VŘSR: 
Žáci, učitelé a veřejnost si připomněla tuto význačnou událost na oslavě, kde žáci vystoupili s kulturním 
programem. Byly promítnuty krátké filmy s říjnovou tematikou. 
 
Zimní prázdniny: 
Začaly dne 22. prosince 1981 a trvaly do 3. ledna 1982. Žáci mohli plně využít zimních radovánek. Počasí 
jim přálo. Před školou byla upravena ledová plocha, kterou děti denně využívaly k bruslení a klouzání. 
 
Pololetí: 
Dne 30. ledna byla žákům rozdána vysvědčení za 1. pololetí škol. roku 1981/82. Neprospěl jeden žák. 
Konec prvního pololetí byl poznamenán chřipkovou epidemií. Po 14 dní v měsíci lednu chybělo denně 
několik žáků. Vzniklo tím opoždění v probírání nového učiva. 
 
Únor 1948: 
Významného dne v dějinách našeho lidu jsme vzpomněli malou školní akademií. Promluvil ředitel školy a 
žáci vystoupili s kulturním programem. 
 
*** 
 
MDŽ - oslava: 
Oslava svátku všech žen se konala v sobotu dne 6. 3. 1982 ve 14 hodin v sále kulturního domu. 
 
Školní výlet: 
Autobusový školní výlet byl zaměřen na poznání kraje. Prohlédli jsme si zámek Hlubokou a Alšovu jihočes-
kou galerii, zámeček Ohradu a pod. Pak jsme pokračovali do Českých Budějovic. Odpoledne jsme zavítali 
do Žižkova rodiště Trocnova a na závěr prohlédli město Třeboň se Schwarzenberskou hrobkou a rybníky. 
Úhrada jízdného byla zčásti hrazena z peněz za sběr bylin a starého papíru. 
 
Závěr roku: 
Přiblížil se závěr školního roku. Učivo bylo včas probráno a procvičeno. Na vlastivědných vycházkách 
v posledních dnech školního roku jsme poznávali nejbližší okolí Vel. Lhoty. Vyšli jsme na Hradisko, Bradlo 
a k nádrži na Hadravě. Sbírali jsme i léčivé byliny, upravili prostranství kolem školy a chodník v rajonu 
školy. Žáci čtvrtého ročníku byli pozváni na prohlídku základní školy ve Studené, kam budou od 1. září 
chodit do 5. ročníku. 
Posledním školním dnem byl 30. červen 1982, kdy žáci dostali vysvědčení a odešli na prázdniny. 
 
*** 
 
SNÍMEK 61 
 
Školní rok 1982-83: 
 
Zahájení: 
Školní rok 1982/83 byl slavnostně zahájen dne 1. září 1982. Žáci a učitelé se sešli v učebně první třídy a 
vyslechli projev ředitele školy. Pak následoval společný poslech projevu ministra školství s. Milana Vond-
rušky. Žáci byli dále poučeni o bezpečnosti práce ve škole i na cestě do školy. Po nutných přípravách na 
vyučování v příštím dni byli žáci propuštěni ze školy. Následujícího dne začalo pravidelné vyučování. 
 
Noví žáci: 
Do prvního ročníku začali chodit: 
1.) Lenka Douchová z Řečice, 
2.) Bohumil Havlík z Řečice, 
3.) Jiří Jelínek z Vel. Lhoty, 
4.) Aleš Lojka z Vel. Lhoty, 
5.) Radim Lojka z Vel. Lhoty, 
6.) Milan Macků z Volfířova, 
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7.) Martina Nekulová z Volfířova, 
8.) Petr Popelínský z Brandlína, 
9.) Josef Rod z Řečice, 
10.) Zdeňka Svobodová z Řečice, 
11.) Marcela Šedová z Vel. Lhoty, 
12.) Eva Vejmělková z Řečice. 
 
*** 
 
SNÍMEK 62 
 
Učit. sbor: 
Zůstal beze změny. S. učitelka Tichánková denně dojíždí z Horních Němčic. Vyčuje ve II. třídě a má druhý a 
třetí ročník. S. ředitel školy vyučuje v I. třídě 1. a 4. ročník. 
 
Mravní analýza: 
Učitelé prostudovali metodické materiály a podle nich provedli analýzu stavu mravní výchovy na škole. 
Vyprofilováním žáků podle jednotící stupnice kriterií metodických materiálů odboru školství jsme dospěli 
k poměrně důkladné analýze stavu mravní výchovy na škole. Snažili jsme se podchytit postoj, který zaují-
má žák k práci a jak si práce váží, pak na postoj žáka k příkazům učitele, jak přijímá jeho rady, jak se 
chová o brigádách, výletech, jak se jeví v domácí přípravě na vyučování. Získané statistické údaje hovoří, 
že 39% žáků má charakterové rozvinutí velmi výrazné, 38% žáků má charakterové rozvinutí výrazné, 18% 
žáků má charakterové rozvinutí mírné, 4% žáků má charakterové rozvinutí mírně negativní, 1% žáků má 
charakterové rozvinutí výrazně negativní, 
 
*** 
 
Procentuelně stejné hodnocení mělo i kriterium odpovědnosti za své chování, poměru ke starším lidem, 
přátelství a ochoty vykonat něco ve prospěch druhého, vztahu ke své obci, lásky k vlasti, hodnotili jsme 
péči o společenský majetek, zdvořilost, zdravení, vztah žáků mezi sebou, působení školy, společenských 
organizací a pod. 
 
Zimní prázdniny: 
Trvaly od 23. prosince do 31. prosince 1982. Vyučování začalo v pondělí dne 3. ledna 1983. Děti mohly 
plně využít zimních radovánek. Bylo dosti sněhu, bruslaři využívali plochu před školou. 
 
I. pololetí: 
Vysvědčení bylo vydáno dne 28. ledna 1983. Neprospěl jeden žák, který má návrh na umístění na zvláštní 
škole. 
 
Chřipka: 
Chřipkový virus vyvolal v týdnech od 1. do 11. 2. 1983 rozsáhlé onemocnění dětí, které proběhlo bez ná-
sledků. V pěkné, mrazivé zimě, která trvala až do jara, už děti nestonaly. 
 
Změna v učit. sboru: 
S. učitelka Tichánková odešla 25. dubna na mateřskou dovolenou. Místo ní ustanoven učitelský důchodce 
s. Jan Vítů z Dačic. V polovině června onemocněl 
 
*** 
 
SNÍMEK 63 
 
a do konce školního roku už nenastoupil. Žáci dojížděli na vyučování odpoledne. Vyučoval je ředitel školy. 
 
 
 

Zájezd: 
V rámci akce MLÁDEŽ A KULTURA jsme uspořádali 7. 5. 1983 zájezd na divadelní představení v HD 
v Jihlavě O Ance a Petrovských. Náklady na autobus jsme uhradili z prostředků získaných sběrem léčivých 
bylin a starého papíru. 
 
Závěr roku: 
Na závěr školního roku jsme uspořádali autobusový zájezd na zámek Konopiště, do Koněpruských jeskyň 
a na hrad Karlštejn. Kromě žáků zúčastnili se výletu i někteří rodiče. Vhodné počasí, doba a příprava při-
spěly k tomu, že výlet byl pro žáky poučením i rekreací. 
Na společném shromáždění v poslední den školního 1982/83 byla rozdána vysvědčení. Všichni žáci pro-
spěli. 
Společným fotografováním byl školní rok 1982/83 zakončen. 
 
Zapsal Frant. Havlík, řed. školy. 
 
*** 
 
SNÍMEK 64 
 
Školní rok 1983/84: 
 
Zahájení: 
Školní rok 1983/84 byl zahájen ve čtvrtek dne 1. září 1983 společným shromážděním učitelů, žáků, hostí 
a rodičů. Za MNV byl přítomen s. Jelínek. Ostatní pozvané složky neposlaly na zahájení školního roku své 
zástupce. Po projevu ředitele školy vyslechli žáci projev ministra školství s. Milana Vondrušky. 
Po krátké informaci žáků o vyučování v příštím dnu bylo shromáždění rozpuštěno a žáci odešli domů. 
 
Změna: 
Od 1. 9. 1983 byl na zdejší škole ustanoven učitelem s. Jan Šerý. Jmenovaný působil řadu let na ZŠ ve 
Studené a tam se také po roce vrátí. 
 
Noví žáci: 
Do prvního ročníku začali chodit tito žáci: 
1. Romana Coufalová z Vel. Lhoty 33, 
2. Katka Brtníková z Volfířova č. 2 
3. Anděla Doležalová z Volfířova, 
4. Pavlína Nekulová z Volfířova, 
5. Eva Vojtěchová z Řečice. 
Tito žáci v minulém školním roce navštěvovali MŠ ze Studené. 
 
*** 
 
Školní práce: 
Práce ve škole probíhá podle plánu práce školy, s nímž byli vyučující seznámeni na pedagogické radě. 
Vyučuje se pravidelně podle rozvrhu hodin tak, aby žáci mohli využívat autobusových spojů k cestě do 
školy i ze školy. První třídu, v níž je první a druhý ročník, vyučuje s. uč. František Havlík, druhou třídu, v níž 
je 3. a 4. ročník, s. učitel Jan Šerý. Podstatnou částí plánu práce jsou kulturní akce Mládež a kultura. 
V rámci těchto akcí plánujeme návštěvu dvou divadelních představení ve Studené a jednoho v Horáckém 
divadle v Jihlavě. 
 
Zimní prázdniny: 
Začaly 23. prosince a trvaly do 2. ledna 1984. Učitelé se v pracovních dnech zúčastnili školení v Dačicích 
a ve Studené. Zbytek dní se věnovali pracem ve škole. 
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Oslava MDŽ: 
Proběhla v kulturním domě za účasti 232 lidí. Žáci vystoupili v hodinovém programu s básněmi, písněmi a 
hříčkami. Premiéru měl žákovský soubor zobcových fléten, který zahrál několik národních písní ve dvoj-
hlasé úpravě. Pak následovala estráda členů estr. souboru při ZV ROH Jihočeského průmyslu masného ze 
Studené, velmi dobře přijatá a aplaudovaná četným potleskem. 
 
*** 
 
SNÍMEK 65 
 
Chřipka: 
Hned po oslavě MDŽ se děti ve škole roznemohly. Onemocněly chřipkovým onemocněním. To trvalo celý 
týden až do začátku jarních prázdnin od 19. do 24. března. Došlo tím k značnému zpoždění ve školní 
práci, protože některým dětem se onemocnění vrátilo a stonaly i v dubnu. 
 
Inspekce: 
Ve dnech 10. a 11. května proběhla na škole celková inspekce s. insp. Jany Wenigové z ONV v Jindř. 
Hradci. Výsledek inspekce je pro nás velmi povzbudivý. S. inspektorka ocenila naši práci a uložila další 
úkoly pro zlepšení úrovně vyučování a výchovy na naší škole. 
 
Školní výlet: 
Jednodenní školní výlet jsme věnovali návštěvě hradu Zvíkova, zámku Orlíku a Chýnovských jeskyň. Za 
pěkného, ale chladného počasí jsme se projeli lodí po přehradě ze Zvíkova na Orlík. Školní výlet byl po-
slední hromadnou školní akcí a přirozeným tradičním zakončením školního roku. 
 
Úmrtí býv. žáka: 
Začátkem prázdnin utrpěl těžké popáleniny při manipulaci s benzinem bývalý žák naší školy Pavel Bártů, 
žák 7. tř. ZŠ ve Studené. Byl převezen do nem. v Praze, kde po několika týdnech zemřel. 
 
*** 
 
Konec škol. roku: 
V posledním dni škol. roku 1983/84 se sešli žáci svátečně oblečeni k ukončení školního roku. Dostali 
vysvědčení a po poučení o chování na prázdninách se rozešli do svých domovů. 
29. červen 1984 byl tedy posledním vyučovacím dnem. Společným fotografováním jsme se se školou 
rozloučili. Ředitel školy s. Havlík zůstává na škole i pro příští školní rok. S. Jan Šerý se vrací zpět na ZŠ ve 
Studené, kde bude vyučovat dějepis a zeměpis a bude výchovným poradcem pro volbu povolání vycháze-
jících žáků. Druhý učitel na zdejší škole bude ustanoven během prázdnin. 
 
Oprava schodiště: 
Hlavní schodiště bylo v měsíci květnu až červenci opravováno zedníky stavební skupiny při MNV ve Volfí-
řově. Tito celé schodiště znovu vybetonovali a obložili žulovými deskami. Opravili i chodník před školou a 
zídky kolem schodiště. Byly instalovány i nosné konsolky na vlajky. 
 
Zapsal Frant. Havlík. 
 
*** 
 
SNÍMEK 66 
 
Školní rok 1984/85: 
 
Zahájení: 
Byl zahájen slavnostně dne 3. září 1984 v 830 hod. shromážděním žactva a učitelů. Slavnostní projev na 
uvítanou přednesl ředitel školy Frant. Havlík. Připomenul 40. výročí Slovenského národního povstání a 
blížící se 40. výročí osvobození naší vlasti Rudou armádou v r. 1945. Po projevu žáci vyslechli projev mi-

nistra školství. Byla také představena žákům nově ustanovená učitelka na zdejší škole s. Květoslava 
Houžvová. Dosud působila na ZŠ v Dačicích. 
Z pozvaných hostí se dostavil jen s. Jelínek, taj. MNV. Dostavilo se hodně maminek prvňáčků, takže zahá-
jení bylo důstojné. 
 
Změna: 
Jak už uvedeno v úvodu, došlo ke změně v učitelském sboru. Místo s. Jana Šerého, který se vrátil zpět na 
ZŠ ve Studené, přišla s. uč. Květoslava Houžvová. Působila na ZŠ Dačice, ul. Bož. Němcové, a na naší 
školu přichází na vlastní žádost. Je přislíbeno, že setrvá na zdejší škole více let, což by velmi prospělo 
žákům i práci ve škole, narušované častými změnami vyučujících. 
 
*** 
 
SNÍMEK 67 
 
Noví žáci: 
Do prvního ročníku nastoupili tito žáci: 
Dana Čudlá z Volfířova (MŠ Dol. Němčice), 
Martin Hrubý, 
Lenka Karešová z Volfířova (MŠ Dol. Němčice), 
Ivan Klimeš z Brandlína (MŠ Studená), 
Eva Krejčová z Řečice (MŠ Studená), 
Kamila Macků z Volfířova (MŠ Dol. Němčice), 
Petr Novák z Volfířova (MŠ Dol. Němčice), 
Pavel Svoboda z Řečice -, 
Petr Vávrů z Vel. Lhoty (MŠ Studená), 
Miroslav Vejmělek z Řečice -. 
 
Školní práce: 
Na pedagogické radě před zahájením školního roku byl prodiskutován plán práce na škol. rok 1984/85. 
Školu navštěvuje 34 žáků. Vyučuje se ve dvou třídách, I. třída (1. a 2. ročník) má 15 žáků (10 + 5), II. třída 
(3. a 4. ročník) má 19 žáků (12 + 7). 
 
Školní stravování: 
Na návrh s. insp. Jany Wenigové z ONV Jindř. Hradec připravuje se na zdejší škole vydávání obědů žákům. 
K tomu účelu byla zadaptována místnost výčepu v kulturním domě. Stravování započne od 7. ledna 1985. 
Vyvářet bude kuchyně JZD ve Volfířově a strava se bude dovážet do Vel. Lhoty. Zde bude obědy servírovat 
s. Frant. Kolaříková. Hodnota stravy je 6,70 Kčs. Rodiče budou hradit 3 Kčs, ostatní doplácí ONV. 
 
*** 
 
Stravování bylo projednáno i na schůzi SRPŠ. Rodiče ve velké většině tuto akci uvítali. 
 
Zájezd do divadla: 
V sobotu dne 15. 12. 1984 jsme navštívili divadelní představení Tři království v Horáckém divadle 
v Jihlavě. Dopravné autobusem stálo 760 Kčs, vstupenky 5 a 7 Kčs. 
 
Zimní prázdniny: 
Začaly 22. prosince 1984 a trvaly do 2. ledna 1985. Jako už po několik let před tím, i tato zima je skoupá 
na sníh. Během vánoc napadlo asi 5 cm sněhu a zamrzly rybníky. Děti mohly sáňkovat, lyžovat i bruslit na 
rybníku za vsí. Protože je nedostatek vody, nemůžeme udržovat ledovou plochu před školou. 
 
Oslava MDŽ: 
V neděli dne 10. března konala se oslava MDŽ. V sále Kulturního domu se shromáždilo asi 180 žen, aby 
oslavily svůj svátek. V pořadu vystoupili žáci školy s básničkami, písničkami, scénkami a veselými výstupy. 
Velmi se líbilo vystoupení flétnového souboru. Pořad trval téměř dvě hodiny. Ženám bylo podáno občer-
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stvení. V druhé části oslavy vystoupil estrádní soubor ze Studené. Slavnostní projev přednesl předseda 
MNV s. Kolařík. Účast byla hojná - kolem 210 lidí. 
 
Jarní prázdniny: 
Trvaly od 11. do 16. března 1985. 
 
*** 
 
SNÍMEK 68 
 
Soutěž: 
Zdravotnická hlídka žáků naší školy se zúčastnila zdravotnické soutěže v okresním kole. V zápolení, na 
němž byly i hlídky z plně organizovaných škol, získala naše hlídka 2. místo. Je to i zásluha s. učit. Květy 
Houžvové, která vede zdravotnický kroužek. Nácviku věnovali žáci se svou učitelkou mnoho hodin ze své-
ho volna po vyučování. 
 
Školní výlet: 
Náplní školního výletu bylo poznání nejbližšího okolí části našeho a jihlavského okresu. Autobusem jsme 
zajeli do Telče a prohlédli si město a zámek. Pak jsme zamířili do skláren v Janštýně, kde se vyrábí osvět-
lovací sklo. Nejvíce imponovala dětem práce sklářů u pecí v huti. Následovala prohlídka zámku v Červené 
Lhotě. Výlet jsme zakončili v Jindř. Hradci prohlídkou okresního města a muzea. Odtud už vedla cesta 
domů. 
 
Závěr školního roku: 
Školní výlet byl dominantou závěru škol. roku, protože se konal 26. června 1985. Pak už následovaly dny 
opakování učiva a přípravy školy na prázdniny. Výchovně vzdělávací proces byl ukončen rozdáním školní-
ho vysvědčení. Na naší škole není propadajícího žáka. Jeden žák byl klasifikován 2. stupněm z chování. 
 
*** 
 
Závěr roku byl poznamenán konáním Celostátní spartakiády 1985 v Praze. Nenacvičovali jsme, ale 
v hodinách tělesné výchovy jsme využívali prvků z nácviku mladšího žactva. 
V pátek dne 28. června jsme ukončili školní rok 1984/85. 
 
Zapsal Frant. Havlík. 
 
Na fotografiích je třída s. řed. Frant. Havlíka a s. učitelky Květy Houžvové. Fotografie jsou vylepeny na další 
straně. 
 
H. 
 
*** 
 
SNÍMEK 69 
 
Školní rok 1985/86: 
 
Zahájení: 
Školní rok 1985/86 byl zahájen v pondělí dne 2. září 1985 v 830 h. Žáci se shromáždili v učebně 1. třídy a 
tam k nim promluvil ředitel školy. Po slavnostním úvodu se žáci rozešli do svých tříd, kde jim třídní učitelé 
přednesli připomínky k novému školnímu roku. Vyslechli si ve třídách projev ministra školství k zahájení 
nového školního roku. Pak odešli domů. 
 
Noví žáci: 
Do prvního ročníku nastoupili tito žáci: 
Ladislav Bastl, Volfířov č. 87 

Věra Brtníková, Volfířov č. 7 
Martin Cach, Řečice č. 10 
Michal Doležal, Volfířov č. 54 
Roman Poláček, Volfířov č. 76 
Radim Vávrů, Volfířov č. 43 
Radek Veselý, Velká Lhota č. 35 
 
Stavy žáků: 
1. ročník: 1 dívka 6 chlapců 7 žáků I. tř. 2. ročník: 4 dívky 7 chlapců 11 žáků 
3. ročník: 6 dívek 0 6 žáků II. tř. 4. ročník: 5 dívek 7 chlapců 12 žáků 
 
*** 
 
SNÍMEK 70 
 
Docházka podle obcí: 
Vel. Lhota 8 žáků 
Brandlín 2 žáci 
Řečice  11 žáků 
Volfířov  15 žáků 
celkem  36 žáků 
 
Vyučující: 
František Havlík  ředitel školy, 
Květa Houžvová  učitelka. 
 
Vyučování: 
V letošním školním roce mají žáci druhého ročníku nové pozměněné a redukované učebnice a pracovní 
sešity. Práce ve škole je řízena plánem práce. Vyučující se s ním seznámili na pedagogické radě před 
zahájením školního roku. Rodičovská veřejnost na první schůzce SRPŠ. 
 
Pololetní klasifikace: 
První pololetí škol. roku 1985/86 bylo vyhodnoceno na schůzi pedagogické rady dne 7. ledna 1986. 
Všichni žáci postupují. Po získání návyků k samostatné práci podávají dobré výkony žáci prvního ročníku. 
Zlepšil se i vztah ke školnímu majetku. Zlepšila se i osobní hygiena žáků, střídmé a  vkusné oblékání. 
Velmi úspěšně pokračuje v činnosti zdravotnický kroužek, který se připravuje na jarní soutěž zdravotnic-
kých hlídek v Dačicích. Kromě dvou žáků navštěvují ostatní žáci školní stravovnu. Obědy vydává s. Frant. 
Kolaříková. Strava je pestrá a u žáků oblíbená. Pedagogický dozor při obědě dozírá i nad úrovní stolování. 
 
*** 
 
Nemocnost žáků: 
Znatelně stoupla v měsíci únoru. Onemocnění žáků i dospělých vyvolal virus chřipky. Vrcholu dosáhlo 
onemocnění o jarních prázdninách v týdnu od 10. 3. do 16. 3. 1986. Chřipková onemocnění proběhla bez 
následků. 
 
Oslava MDŽ: 
Proběhla v neděli dne 9. března 1986 ve 1330 hod. v kulturním domě. Na zahájení promluvil s. předseda 
JZD s. Jan Cvrček. Pak následovala kulturní vložka žáků ZŠ. Velmi vděčně a s uznáním bylo přijato vystou-
pení flétnového žákovského souboru, který zahrál několik lidových písní. V další části odpoledne vystoupil 
estrádní soubor Jihočeského průmyslu masného ze Studené. Ženy byly pohoštěny kávou a zákuskem. 
Oslavy se zúčastnilo 280 lidí. 
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Soutěž: 
Zdravotnická hlídka pod vedením učitelky Květy Houžvové se účastnila okrskové soutěže v Dačicích a 
umístila se na prvním místě. Postoupila do vyššího kola, které se konalo v Jindř. Hradci. I tam byli úspěšní 
a vyhráli. Krajské kolo se konalo na Kalichu u Pelhřimova. Skončili na prvním místě spolu s hlídkou z J. 
Hradce. O postupu do celostátního kola rozhodly pomocné body, kterých soupeř získal více a postoupil. 
 
*** 
 
SNÍMEK 71 
 
Je to pozoruhodný výsledek velké práce s. učitelky Květy Houžvové, která nelitovala času, námahy a do-
vedla hlídku k vítězství. 
Hlídku tvořili tito žáci školy: 
1.) Bohumil Havlík 
2.) Zdeňka Svobodová 
3.) Josef Rod 
4.) Eva Vejmělková 
5.) Martina Nekulová 
6.) Radim Lojka 
 
Školní výlet: 
Za deštivého počasí konal se školní výlet do Moravského krasu. Prohlédli jsme si jeskyně a dno Macochy. 
Pro velký stav vody v Punkvě odpadla prohlídka části jeskyně a jízda na lodičkách po říčce Punkvě. Na 
zpáteční cestě jsme se zastavili v Brně, prohlédli si radniční věž a kapucínskou hrobku. Zájezd byl autobu-
sový a zúčastnili se ho i rodiče. 
 
Závěr roku: 
Školní rok 1985/86 skončil dne 27. června 1986 rozdáním vysvědčení. 
 
Změna ve vedení školy: 
Po třicetiletém působení na zdejší škole odchází ředitel školy František Havlík. Škola bude předána bě-
hem prázdnin novému řediteli školy. S. ředitel Havlík odchází na ZŠ ve Studené. 
 
*** 
 
SNÍMEK 72 
 
Školní rok 1986/87 
 
Zahájení 
Školní rok byl slavnostně zahájen 1. září 1986 za přítomnosti tajemníka MNV s. Petra Jelínka a předsed-
kyně SPOZ s. Mileny Dvořákové. S. tajemník představil přítomným rodičům novou ředitelku školy Marii 
Vomastkovou, která do funkce nastoupila 1. 8. 1986. Žákům 1. roč. byly předány upomínkové listy na 
první cestu do školy. V letošním roce byla poprvé na všech školách uskutečněna Hodina míru jako vzpo-
mínka na Mezinárodní den míru. Na závěr žáci vyslechli projev ministra školství Karla Juliše. 
 
Vyuč. a žáci 
Na začátku škol. roku navštěvovalo naši školu 27 žáků, kteří byli vyučovaní ve 2 třídách s. Květoslavou 
Houžvovou a s. Marií Vomastkovou. Obě tř. uč. dojíždění z Dačic. 
I. tř. 1. ročník – 6 chlapců – 6 
 2. ročník – 1 dívka a 4 chl. – 5 
II. tř. 3. ročník – 4 d. a 7 chl. – 11 
 4. ročník – 5 dívek – 5 
V průběhu škol. roku se 2 žáci (Václav Nedoma a Milan Mičo) přistěhovali, takže v závěru roku bylo 29 
žáků. 
 

*** 
 
SNÍMEK 73 
 
Do 1. roč. ZŠ začali chodit tito žáci: 
Lubomír Čudlý  Volfířov 57 
Milan Hes  V. Lhota 58 
David Kolařík  V. Lhota 3 
Zdeněk Kořínek  V. Lhota 60 
David Krejčí  Řečice 13 
Lukáš Vávrů  V. Lhota 57 
Oprava vybavení školy 
V době prázdnin byla celá škola vymalována, natřena okna a tabule ve třídách. Protože nebyla ve škole 
uklízečka, všechny práce se prováděly brigádnickou pomocí ČSŽ a rodičů žáků. Před zahájením škol. roku 
dokončovaly úklidové práce obě učitelky. Během škol. roku byly ještě dokončeny svépomocí další drobné 
opravy (vodovody, kliky u dveří, dlaždice na stěnách, skříně), provedena důkladná inventarizace a uložení 
materiálu CO a pomůcek, zakoupeny závěry, pořízen nový televizor a radiopřijímač, náčiní do TV a nářadí 
do PV. Za pomoci rodičů ohraničen školní pozemek a vysázeny keře, zřízeno doskočiště. Byla provedena 
úprava dvora a kanalizace, aby nedocházelo k opakovaným záplavám sklepa a uhelny a spraven komín 
na školní budově. 
 
Provozní zaměstnanci 
Od 15. září nastoupila s. Marie Lojková 
 
*** 
 
na místo školnice, uklízečky a v topném období i topiče. Ve školní jídelně vydává obědy přivezené 
z kuchyně JZD ve Volfířově s. Františka Kolaříková. Pro topnou sezónu je na vedlejší pracovní poměr uza-
vřena smlouva se s. Jaroslavem Lojkou. 
 
PO SSM, zájmová činnost 
Práce metod. sdružení, IPV a schůzí ROH se pracovnice školy zúčastňují na ZŠ ve Studené, odkud je také 
řízena i činnost PO. V letošním roce byla činnost PO omezená, ve 2. pol. oddíl nepracoval vůbec, protože 
chyběl vedoucí. 16 žáků pracovalo v kroužku mladých zdravotníků a recitačním. Hlídka mladých zdravot-
níků zvítězila v okrskovém kole a v okresním se umístila na 2. místě. Děti v recitačním kroužku připravily 
pásmo k MDŽ a pro vítání dětí do života. 
 
MNV, SRPŠ 
Velkou pomoc nové ředitelce při úpravách, opravách a vybavení školy poskytl MNV a výbor SRPŠ, zejména 
jeho předseda s. Alois Veselý, který organizoval všechny brigády během roku a prázdnin. 
 
MaK, výlet 
Pro žáky ZŠ bylo připraveno několik akcí a exkurzí, besed a v závěru roku školní výlet. Děti besedovaly 
s příslušníky ČSLA a LM, navštívily planetárium v Č. Budějovicích, družstvo STYL ve Studené, koncert žáků 
LŠU a ve škole jsme uví- 
 
*** 
 
SNÍMEK 74 
 
tali Karla Daňhela s jeho pořadem Drak Karamelák. Na výletě jsme byli v Jihlavě, kde jsme si prohlédli 
památník osvobození a hroby sovětských vojáků a navštívili zoologickou zahradu. 
 
Zdravot. stav 
Zdravotní stav vyučujících i žáků byl dobrý, v zimním období se vyskytla v katastru obce vzteklina, takže 
žáci museli být poučeni a varováni před tímto nebezpečím. 
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Inspekce 
V průběhu škol. roku naši školu několikrát navštívila OŠI s. Marta Jinochová, která ve dnech 24. 4. - 8. 5. 
1987 vykonala na škole celkovou inspekci. 
 
Mimořádné události 
Letošní zima byla dosti dlouhá s velkým množstvím sněhu a silnými mrazy (až -25°C). Vzhledem k této 
skutečnosti jezdily autobusy nepravidelně a se zpožděním. 12. ledna 1987 měl ranní školní autobus při -
20°C mrazu 90 minut zpoždění, takže žáci ze zastávek odešli domů. Do školy přišli jen žáci ze Lhoty, 
z Volfířova přijela V. Brtníková a s. učitelky z Dačic. 
 
Chování a prospěch 
Celkový prospěch žáků: 
1. roč. – 1,37, žák Lubomír Čudlý pro dlouhodobé onemocnění nebyl klasifikován, bude 
 
*** 
1. roč. opakovat. 
2. roč. – 1,47, z chování byl žák Václav Nedoma klasifikován stupněm 2. 
3. roč. – 1,74, žák Miroslav Vejmělek dostal známku 4 z ČJ. 
4. roč. – 1,60. 
Do ZŠ ve Studené odchází Romana Coufalová a Eva Vojtěchová. 
Do ZŠ v ul. Komenského Dačice Kateřina Brtníková, Anděla Doležalová a Pavlína Nekulová. 
 
Závěr škol. roku 
Školní rok 1986/87 byl slavnostně ukončen předáním vysvědčení dne 30. 6. 1987. 
 
Zapsala Marie Vomastková, řed. ŽŠ 
 
*** 
 
SNÍMEK 75 
 
Školní rok 1987/88 
 
Zahájení 
Školní rok 1987/88 byl zahájen v úterý 1. září slavnostním nástupem všech žáků před školou. Byli pří-
tomni za MNV tajemník s. Petr Jelínek, za SPOZ s. Milena Dvořáková, za občanský výbor s. Vlastislav Loj-
ka, který také zastupoval patronátní JZD „Horácko“ ve Volfířově. Po „Hodině míru“ vyslechli žáci projev 
ministra školství Karla Juliše. Žákům 1. ročníku byly předány upomínkové listy na první cestu do školy. 
 
Organizace školy, žáci, učitelský sbor 
1. září nastoupilo do školy 30 žáků, které vyučuje v I. tř. ředitelka ZŠ s. Marie Vomastková a ve II. tř. třídní 
učitelka s. Květoslava Houžvová. 
I. tř.  1. roč.  8 žáků (5 chl, 3 dívky) 
 2. roč. 6 žáků (6 chl) 
II. tř. 3. roč. 6 žáků (5 chl, 1 d) 
 4. roč. 11 žáků (7 chl, 4 d) /počty u 1. ročníku, viz dále, nesedí již v originále/ 
V průběhu školního roku se od 1. února 1988 odstěhoval Milan Mičo a přistěhovala k 1. lednu Pavlína 
Trojanová. 
Do 1. ročníku nastoupili tito žáci: 
Lubomír Čudlý  Volfířov 57 (ze zdrav. důvodů opakuje 1. r.) 
Tomáš Hes  Velká Lhota 58 
 
*** 
 
 
 

SNÍMEK 76 
 
Eva Jourová  Řečice 56 
Libor Kořínek  Velká Lhota 60 
Jaroslav Macků  Volfířov 74 
Petra Poláčková  Volfířov 76 
Vítězslav Pražák  Velká Lhota 35 
 
Provozní zaměstnanci 
Jako školnice a uklízečka je v ZŠ i nadále Marie Lojková, obědy v jídelně připravuje Františka Kolaříková a 
na topnou sezónu je uzavřena pracovní smlouva s Jaroslavem Lojkou. Všichni bytem ve Velké Lhotě. 
 
Oprava školy, vybavení 
Během prázdnin byly nalakovány lavice, opraveny židle, ve 3 místnostech položeno nové linoleum. Vše za 
spolupráce a pomoci MNV, SRPŠ, SPO, JZD. Do ředitelny bylo zakoupeno další vybavení a zařízení, pro 
oddíly PO ve V. Lhotě a ve Volfířově byly z peněz SRPŠ (za sběr léčivých rostlin) zakoupeny volejbalové a 
kopací míče. 
 
SPŠ, JZD 
Na plenární schůzi SRPŠ dne 22. 10. 1987 byli zvoleni tito členové výboru: 
Alois Veselý, předseda, Velká Lhota 35, konst. KIN Dačice 
Jana Hesová, místopř., Velká Lhota 58, děl. STYL Studená 
Zdeňka Svobodová, hospodář, Řečice 62, ekonom JZD (v dom.) 
 
*** 
 
Miloslava Čudlá, člen rev. kom., Volfířov 57, úřed. Praga Dačice 
Miroslav Poláček, člen rev. kom., Volfířov 76, technik Praga Dačice 
Formy vzájemné spolupráce ZŠ a JZD „Horácko“ ve Volfířově byly zakotveny v patronátní smlouvě, která 
byla sepsána v lednu 1988. 
 
PO SSM, zájmová činnost 
Pro žáky školy se podařilo zajistit oddílové vedoucí a máme 2 oddíly. Přírodovědný ve Velké Lhotě vede s. 
Marie Lojková (školnice ZŠ) a turistický ve Volfířově s. Milena Dvořáková (pracovnice MNV). V obou oddí-
lech se děti připravily na pionýrský slib, který ve Studené složilo 17. 5. 1988 15 pionýrů a 30. 6. 1988 13 
pionýrů z Volfířova. Dále žáci docházeli do sportovního a recitačního kroužku, které vede s. Marie Vomast-
ková, a do zdravotnického pod vedením s. Květoslavy Houžvové. U s. uč. se žáci 3. a 4. roč. učili hrát na 
flétny, takže do mimoškolní činnosti bylo zapojeno 96,67% žáků. 
Hlídka mladých zdravotníků zvítězila v okrskové soutěži a v okresním kole obdrželi 2. místo. Členové 
ostatních kroužků vystupovali s programem na veřejnosti - při výroční členské schůzi JZD ve Volfířově, při 
oslavě MDŽ ve V. Lhotě a při vítání občánků do života ve Volfířově. 
 
MaK, výlet 
 
*** 
 
SNÍMEK 77 
 
Na výlet a za kulturními akcemi jsme jezdili do Dačic. Navštívili jsme DPM, MěLK, u příležitosti Vítězného 
února a vzniku LM závod Praga, Otavan, byli jsme na 1 filmovém a 2 divadelních představeních. Ve škole 
nám zahráli pohádku herci z Jihlavy, žáci besedovali s příslušníkem SNB, s členy ČSPO a s vojáky. 
 
Zdravotní stav, vyučování 
Zdravotní stav žáků a učitelek byl dobrý, nevyskytla se žádná nakažlivá choroba, kterou by onemocnělo 
více žáků. 
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17. 12. 1987 se nevyučovalo, protože v naší oblasti pršelo při mínusové teplotě, takže se vytvořilo náledí 
a autobusové spoje na Studenou z Dačic vůbec nevyjely. 
 
Inspekce 
V měsíci květnu navštívila naši školu okresní školní inspektorka s. Marta Jinochová. V závěrech své ná-
sledné inspekce konstatovala, že úkoly z celkové inspekce byly splněny. 
 
Prospěch a chování 
1. roč. – 1,60 3. roč. – 1,66 
2. roč. – 1,55 4. roč. – 1,79 
Sníženou známkou bylo hodnoceno chování Václava Nedomy, všichni žáci prospěli. 
 
*** 
 
Do ZŠ ve Studené odchází ze 4. roč. Martin Hrubý, Ivan Klimeš, Eva Krejčová, Pavel Svoboda, Petr Vávrů a 
Miroslav Vejmělek. 
V ZŠ v Dačicích v ul. Bož. Němcové nastoupí do 5. roč. Jiří Augustin, Dana Čudlá, Lenka Karešová, Kamila 
Macků a Petr Novák. 
 
Zakončení školního roku 
Školní rok 1987/88 byl ukončen 30. června 1988 slavnostním shromážděním všech žáků, třídních učite-
lek, oddílových vedoucích PO SSM a zaměstnanců školy za přítomnosti veřejnosti. Za patronátní JZD byl 
přítomen hlavní ekonom ing. Ladislav Dvořák, za MNV s. Milena Dvořáková. Při této slavnostní příležitosti 
složilo pionýrský slib 13 žáků, kteří jsou členy turistického oddílu ve Volfířově. Členové hlídky mladých 
zdravotníků obdrželi za prezentaci školy knižní odměny. Žákům s výborným prospěchem předal knihu 
zástupce patronátního JZD. Byli to - Dana Čudlá, Pavel Svoboda a David Krejčí. Oceněna byla i práce žáků 
při sběru druhotných surovin - Radim Vávrů - a léčivých bylin - Věra Brtníková, Milan Hes a David Krejčí. 
Dále byly předány odznaky 
 
*** 
 
SNÍMEK 78 
 
úspěšným řešitelům dopravní soutěže Zlatá zebra. 
S uspokojením z vykonané práce se žáci rozběhli prožít dva měsíce prázdnin. 
 
Zapsala Marie Vomastková 
 
*** 
 
Školní rok 1988/89 
 
Zahájení školního roku 
Nový školní rok jsme zahájili nástupem všech žáků, pracovníků školy, rodičů žáků 1. roč. a zástupců ve-
řejnosti na prostranství před budovou školy 1. září 1988. 
Byl přítomen předseda patronátního JZD ing. František Adamec, předseda SRPŠ s. Alois Veselý, tajemník 
MNV s. Petr Jelínek, za SPOZ s. Milena Dvořáková. Žákům 1. roč. předala upomínkové listy a knížku 
s věnováním. 
Do 1. ročníku nastoupily tyto děti: 
1. Hana Karešová Volfířov 10 
2. Lukáš Krejčí  Řečice 13 
3. Jana Nováková Dačice 401/V 
4. Ladislav Vítek  Velká Lhota 13 
Po slavnostním zahájení byla ve třídách již tradiční Hodina míru a žáci vyslechli projev ministra školství 
Karla Juliše. 
 

*** 
 
SNÍMEK 79 
 
Organizace školy 
Provozní zaměstnanci a ped. pracovnice jsou stejní jako v minulém škol. roce. Počet žáků je 23. 
I. tř.  1. roč.  4 žáci (z toho 2 žákyně) 
 2. roč. 8 žáků (z toho 3 žákyně) 
II. tř. 3. roč. 5 žáků 
 4. roč. 6 žáků (z toho 1 žákyně) 
1. vyučovací hodina začíná v 745, malé přestávky jsou 10 min, velká 15 min. S. uč. Houžvová učí v I. tř. 
hudební výchovu, ostatní předměty učí každá uč. ve své třídě. 
 
Inspekce 
Celková ani následná inspekce v tomto školním roce neproběhla, s. insp. M. Jinochová během roku něko-
likrát naši školu navštívila. 
 
Mateřská škola, SRPŠ, JZD, MNV 
Od 1. září je v provozu MŠ JZD Volfířov, se kterou se během školního r. rozvinula 
*** 
 
dobrá spolupráce. Uspořádali jsme společnou vánoční besídku, připravili program pro výroční členskou 
schůzi JZD a na oslavu MDŽ. Na závěr školního roku nás navštívili budoucí žáci 1. roč.. 
Se SRPŠ je již tradičně spolupráce velmi dobrá, během prázdnin byla zabetonována konstrukce na šplh, 
rodiče pomáhali při izolaci rozvodu tepla. 
Do výboru SRPŠ byli zvoleni na plenární schůzi 25. 10. 1988 tito členové: 
Miroslava Čudlá , Volfířov 57, úřed. DAS 
Jana Hesová, V. Lhota 58, děl. STYL 
Miroslav Poláček, Volfířov 76, tech. DHS 
Alois Veselý, V. Lhota 35, tech. Centropen 
Božena Vítková, V. Lhota 13, tech. Centropen 
JZD pomáhá naší škole zejména při opravách a údržbě zařízení. 
MNV zajistil materiál a pomoc pro izolaci rozvodu tepla, financoval kovotěs do oken, materiál pro vybavení 
skladu CO. 
 
Metodické orgány 
Na schůzi MS, ROH a IPV dojíždíme do Studené. 
 
*** 
 
SNÍMEK 80 
 
V dubnu 1989 se schůzka metodického sdružení uskutečnila v naší škole. Na programu byla prohlídka 
školy a mateřské školy, koutky přírody ve třídách a školní pozemek. 
 
Mládež a kultura 
Během školního roku jsme se zúčastnili několika akcí: 
7. 10. 1988 – exkurze k VÚ J. Hradec 
19. 10. 1988 – Planetárium Č. Budějovice 
20. 12. 1988 – Karel Daňhel s hudebním pořadem Tajemství kouzelné skříňky byl u nás ve škole 
27. 1. 1989 – návštěva u požárníků, potom Adam a Otka v Dačicích, beseda v MěLK o Josefu Ladovi 
24. 2. 1989 – vystoupení žáků s programem na výroč. čl. schůzi JZD 
28. 2. 1989 – exkurze v závodě Centropen, beseda s členy LM 
5. 3. 1989 – vystoupení na oslavě MDŽ, která se konala v sále naší ZŠ 
24. 4. 1989 – proběhl den ke 40. výročí založení PO - beseda, hry a soutěže 
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*** 
 
Počasí, zdravotní stav 
Letošní zima byla mírná, a přesto se jeden den ve škole nevyučovalo, protože 13. 1. 1989 bylo na Dačicku 
náledí, nejezdily směrem na Studenou autobusy, takže se vyučující a žáci z Volfířova nedostali do školy. 
Dozor nad žáky ze Lhoty vykonávala s. Lojková. 
V lednu a únoru byla velká nemocnost žáků v důsledku chřipek, neštovic a příušnic, kterými větší část dětí 
onemocněla. Zdravotní stav ostatních pracovníků byl dobrý. 
 
Zájmová činnost 
Ve školy jsou organizovány 4 zájmové kroužky: zdravotnický, recitační, sportovní a hry na zobcovou flétnu. 
Hlídka ze zdrav. kroužku se účastnila soutěže v Dačicích, do dalšího kola letos nepostoupila. I činnost 
pionýrských oddílů ve Velké Lhotě a Volfířově byla pravidelná. Letos slib neskládali, protože se z 1. roč. 
přihlásili jen 2 žáci. Pionýrský oddíl a ostatní žáci pravidelně pečují o pěkný vzhled okolí školy a školní 
pozemek, protože o něj nestačíme pečovat jenom o hodinách pracovního vyučování. 
 
*** 
 
SNÍMEK 81 
 
Prospěch a chování 
Žáci 1. roč. byli poprvé v 1. pololetí bez vysvědčení a na konci roku hodnoceni jen slovně. V průběhu roku 
jim nebyly dávány známky, hodnoceni byli jen slovně a ústně při informacích rodičům osobně nebo pí-
semně do poznámkových sešitů. 
Závěrečné hodnocení slovní: 
Žák prospěl s velmi dobrými výsledky, 
 s dobrými výsledky, 
 dosáhl slabých výsledků - a nepostupuje do 2. roč. 
Velmi dobré hodnocení měli 3 žáci a dobré hodnocení 1 žákyně, takže všichni 4 žáci postupují do 4. roč-
níku. 
I v ostatních ročnících nikdo nepropadá, sníženou známku z chování měl Václav Nedoma. 
2. roč. – 1,96 
3. roč. – 1,88 
4. roč. – 1,70 
Ze 4. roč. odchází 1 žák do ZŠ ve Studené - Radek Veselý, a 5 žáků na 1. ZŠ v Dačicích - Věra Brtníková, 
Michal Doležal,  
 
*** 
 
Václav Nedoma, Roman Poláček a Radim Vávrů. 
 
Výlety, závěr školního roku 
Společně se žáky II. ZŠ v Dačicích jsme byli na výletech. 1. a 2. roč. ve Slavonicích a u požárníků 
v Rancířově. 3. a 4. roč. v J. Hradci a na zámku Červená Lhota. Všem zúčastněným dětem přispělo SRPŠ 
na výlet částkou 10,- Kčs na žáka. 
Ukončení školního roku proběhlo slavnostním shromážděním všech žáků za přítomnosti zástupců JZD, 
MNV, SRPŠ. Nejlepšímu žáku - Davidu Krejčímu - byla předána knížka od patronátního JZD, dále knižní 
odměny za sběr druhotných surovin - Radim Vávrů, Zdeněk Kořínek, Eva Jourová, Pavlína Trojanová - a 
příkladný sběr léčivých rostlin - Věra Brtníková, Lubomír Čudlý. 
Všichni žáci byli poučeni o bezpečnosti a správném chování o prázdninách, abychom se po nich zase 
všichni ve zdraví sešli. 
 
Zapsala Marie Vomastková 
 
*** 
 

SNÍMEK 82 
 
Školní rok 1989-1990 
 
Zahájení 
4. září bylo zahájeno vyučování společným shromážděním všech žáků, učitelů a rodičů žáků 1. ročníku. 
Těmto byly předány pamětní listy na jejich první den ve škole a knížka od SPOZ. Zahájení byl přítomen 
předseda SRPŠ, JZD a SPOZ. 
Žáci 1. roč.: 
1. Jan Dvořák   Volfířov 14 
2. Jitka Dvořáková  Velká Lhota 55 
3. Radek Hes   Velká Lhota 58  
4. Zuzana Jourová   Řečice 56 
5. Vladislava Kořínková  Velká Lhota 60 
6. František Michálek  Brandlín 4 
7. Miloš Novák   Dačice 401/V 
8. Jaroslava Svobodová  Řečice 62 
9. Anna Trojanová  Volfířov 93 
10. Michaela Vávrů  Velká Lhota 57 
11. Jana Vítková  Velká Lhota 64 
 
*** 
 
Organizace školy 
Pedag. prac. a provoz. zaměstnanci zůstávají stejní jako v minulých letech. Do školy dochází 29 žáků, na 
konci I. pol. se přistěhoval žák 2. roč. Lukáš Hudeček, se kterým byly během roku vzdělávací a výchovné 
problémy, takže od II. pol. je na škole celkem 30 žáků. 
Do tříd a ročníků jsou zařazeni takto: 
I. tř.  1. a 2. roč.  11 (7 d.) + 5 (2 d.), vyuč. M. Vomastková 
II. tř. 3. a 4. roč. 9 (3 d.) + 5 (0 d.), vyuč. Kv. Houžvová 
Dojíždí 17 žáků - z Volfířova 9 ž., z Řečice 5, z Dačic 2 a letos také 1 z Brandlína, 13 žáků je z Velké Lhoty. 
 
SRPŠ 
Výbor SRPŠ byl doplněn o nového předsedu Vlad. Dvořáka z Volfířova, jinak ostatní členové zůstávají ve 
svých funkcích jako vloni. Z výboru odešel (nemá u nás již děti) dlouholetý předseda A. Veselý, který byl 
velkým pomocníkem školy při organizování a zařizování různých akcí a brigád. Během škol. roku byly 3 
schůze SRPŠ, 2 plenární a po nich následovaly třídní schůzky. 
 
*** 
 
SNÍMEK 83 
 
Zájmová činnost 
I v letošním roce pracovali žáci ve 4 zájmových útvarech – zdravotnickém, sportovním, recitačním a hry na 
zobcovou flétnu. Žádné soutěže se nezúčastnili, ale vystupovali se svým programem na výroční členské 
schůzi JZD, na oslavě MDŽ a na vítání dětí do života. Až do dubna byla pravidelná i činnost Pionýra pod 
vedením uč. zdejší mateř. školy Dagmar Koutné z Řečice, která se vdala a přestala na schůzky oddílu 
docházet. 
 
Inspekce 
Během škol. roku proběhla na ZŠ celková inspekce prováděná OŠI M. Jinochovou. Výsledky práce byly 
hodnoceny velmi dobře a byl pro nás stanoven 1 závěr - otevření 1 oddělení školní družiny, protože dosud 
bezplatně vykonávaly dozor nad žáky obě tř. učitelky. Kv. Houžvová v polední přestávce a M. Vomastková 
denně 2 hod. po vyučování do odjezdu autobusu a sama zřejmě ráno před vyučováním, protože autobusy 
přijíždějí z obou směrů po 7. hod. a vyučování začíná v 745. 
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*** 
 
Výlet 
Žáci I. tř. byli na výletě v Telči, protože někteří ještě neměli možnost cestovat vlakem. Zde si prohlédli 
náměstí, zbytek hradeb a hradní příkop, zámek a zámecký park. V muzeu je zaujaly některé zajímavé 
exponáty, zejména pohyblivé jesličky. 
Žáci 3. a 4. roč. navštívili Hlubokou, České Budějovice a zámek Kratochvíle, kde je muzeum dětského 
kresleného a animovaného filmu. 
 
Prospěch a chování 
Chování 29ti žáků bylo hodnoceno velmi dobře, 1 žák dostal z chování 2. Žáci 1. roč. v I. pol. nebyli hod-
noceni na vysvědčení. Hodnocení chování a dosažených vědomostí v jednotlivých předmětech zapsala tř. 
uč. do poznámkových sešitků. Od II. pol. zavedl klasifikace ve všech předmětech nový ministr školství dr. 
Milan Adam, takže na konci škol. roku 1989/90 bylo klasifikováno všech 30 žáků naší školy. Všichni pro-
spěli, nikdo neopakuje ročník. Ze 4. roč. odchází všech 5 žáků do ZŠ ve Studené - Milan Hes, David Kola-
řík, Zdeněk Kořínek, David Krejčí a Lukáš Vávrů. 
 
*** 
 
SNÍMEK 84 
 
Mimořádné události 
Přímo ve škole k mimořádným událostem nedošlo, ale významné politické události, ke kterým v našem 
státě došlo, jsme samozřejmě prožívali také my ve škole. Od 17. listopadu 1989 se změnil název našeho 
státu - ČSFR, byla zrušena vedoucí úloha KSČ, 29. 12. 1989 byl novým prezidentem zvolen Václav Havel, 
8. a 9. 6. 1990 byly volby do SL, SN, ČNR a SNR. 
V měsíci únoru probíhalo na školách vyjadřování důvěry ředitelům. Ředitelce školy byla vyjádřena důvěra 
větším počtem hlasů, takže zatím zůstává ve funkci. 
 
Závěr školního roku 
29. června byl školní rok 1989/90 ukončen hodnocením chování a prospěchu žáků, bylo předáno vysvěd-
čení a na slavnostním společném setkání, za přítomnosti předsedů SRPŠ, MNV, JZD a SPOZ, byly žákům 
předány knižní odměny za výborný prospěch od patr. JZD - Jar. Svobodové a Davidu Krejčímu - od SRPŠ za 
sběr léč. rostlin a odp. surovin - J. Vítková, L. Krejčí, M. Hes a L. Vávrů, A. Trojanová a J. Macků. 
 
*** 
 
Žáci 4. roč. dostali od MNV pěknou knížku na rozloučenou. Hodně úspěchů ve školní práci a pěkné prázd-
niny popřál dětem předseda MNV. 
Během dovolené nás ještě čeká práce se zařizováním školní družiny, protože po zjištění zájmu rodičů o 
péči o děti v mimovyučovacím čase byla podána žádost na OŠ ONV, jež byla vyřízena kladně. Musíme ve 
spolupráci s OŠ a MNV nakoupit vybavení, hry a hračky a další materiál, který ŠD ke svému provozu po-
třebuje, a zařídit prostřední učebnu. 
 
Zapsala Marie Vomastková 
 
*** 
 
SNÍMEK 85 
 
Školní rok 1990-1991 
 
Zahájení 
Dne 3. září 1990 byl slavnostně zahájen nový školní rok 1990/91. Na společném shromáždění byli přiví-
táni žáci 1. roč. a od obecního úřadu dostali na památku pro ně významného dne knížku. 
Michal Bartušek  Volfířov 19 

Jan Havlíček  Velká Lhota 65  
Monika Jourová  Řečice 56 
Radek Michálek  Brandlín 4 
Jaroslav Solař  Velká Lhota 59 
Jana Vejmělková  Řečice 27 
Dagmar Zabloudilová Velká Lhota 63 
 
Žáci a učitelé 
Do naší školy budou v letošním roce docházet a dojíždět 32 žáci. Z Velké Lhoty je 12 dětí a 20 jich dojíždí - 
z Volfířova (10), z Řečice (6), z Brandlína (2) a z Dačic (2). 
 
*** 
 
Učitelky a provozní zaměstnanci zůstávají stejní, nová je vychovatelka školní družiny Jana Nováková 
z Brandlína, která byla na naši školu přeložena ze ZŠ ve Studené. Do nově otevřeného oddělení ŠD se 
přihlásilo 25 žáků, kteří v ní pobývají podle pracovní doby rodičů a svého vyučovacího času. Provoz ŠD je 
ráno od 7 do 730 a odpoledne do 1530. 
Do tříd a ročníků jsou žáci zařazeni takto: 
I. tř. - 1. roč. - 7 (3 d.), 2. roč. - 11 (7 d.) - M. Vomastnová 
II. tř. - 3. roč. - 5 (2 d.), 4. roč. - 9 (3 d.) - Kv. Houžvová 
 
Zájmová činnost, veřejná vystoupení 
V letošním roce jsme připravovali program pro veřejné vystoupení na setkání s důchodci zemědělského 
družstva, pro maminky k Svátku matek a na vítání narozených dětí. Program na tato vystoupení byl připra-
vován průběžně po celý školní rok v kroužku recitačním, tanečním a hry na flétnu. První pomoc si cvičily 
děti ve zdravotní přípravě Hlídky mladých zdravotníků; soutěže hlídek 
 
*** 
 
SNÍMEK 86 
 
jsme se nezúčastnili. Pro setkání s důchodci a pro maminky k svátku připravily děti ve školní družině 
drobné dárky, ze kterých měli obdarovaní radost a nás zase těšilo, že se naše vystoupení líbilo. 
 
Inspekce 
V průběhu roku nás navštívili noví školní inspektoři - paní M. Hanušová a pan A. Punčochář, kteří si pro-
hlédli naši školu a zjišťovali si o ní údaje. Se vzhledem školy byli spokojeni, líbilo se jim u nás. 
11. 12. 1990 byl na naší škole i ředitel školského úřadu, který zadal vybraným žákům 4. roč. prověrky na 
porovnání klasifikace. Naši žáci proti testu byli známkováni o 0,47 lépe, než měli výsledky na testu. 
 
Prospěch a chování 
Chování všech 32 žáků bylo v I. i II. pololetí hodnoceno výborně, v I. pol. dostal 1 žák důtku třídní učitelky. 
1. roč. bude 
 
*** 
 
opakovat jedna žákyně, která neprospěla z českého jazyka a matematiky. Nejlepšími žáky školy 
v letošním roce jsou se svými jedničkami z 1. roč. Michal Bartušek a z 2. roč. Jaroslava Svobodová. 
 
Exkurze a výlety 
V průběhu školního roku byli žáci na exkurzi v arboretu při gymnáziu v Jindřichově Hradci a v planetáriu 
v Českých Budějovicích. Na výletě jsme byli v Dačicích a Červené Lhotě. 
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Závěr 
Závěr škol. roku byl opět slavnostní za přítomnosti starosty obecního úřadu pana Vl. Kolaříka a za SPOZ 
paní M. Dvořákové, která předala žákům 4. roč. knížku na rozloučenou. Za sběr léčivých rostlin dostali 
knižní odměnu A. Trojanová a L. Krejčí a za sběr odpadových surovin sourozenci Vítkovi. 
Starosta popřál všem pěkné prázdniny a dovolenou a pracovnicím školy předal kvě- 
 
*** 
 
SNÍMEK 87 
 
tiny jako poděkování za celoroční práci. Rozloučili jsme se také s paní Frant. Kolaříkovou, naší kuchařkou, 
která odchází do zemědělského družstva. 
Na ZŠ ve Studené jdou tito žáci: 
Tomáš Hes 
Eva Jourová 
Libor Kořínek 
Vítězslav Pražák 
Do Dačic: 
Jan Augustin 
Lubomír Čudlý 
Jaroslav Macků 
Petra Poláčková 
Pavlína Trojanová 
Přejeme jim hodně úspěchů v novém školním roce, všem pěkné prázdniny a těšíme se na setkání v září. 
Věříme, že ve zdraví! 
 
Zapsala Marie Vomastková, ředitelka školy 
 
*** 
 
SNÍMEK 88 
 
Školní rok 1991/92 
 
2. září byl zahájen školní rok 1991/92 společným setkáním žáků, pracovníků školy, zástupců OÚ a rodičů. 
Do 1. ročníku byli přivítáni pamětním listem a knížkou pohádek: 
Eva Hesová  Velká Lhota 14 
Pavel Kauca  Řečice 2 
Denisa Melmuková Velká Lhota 57 
Iva Solařová  Velká Lhota 59 
Romana Vítková Volfířov 92 
a Monika Jourová z Řečice, která 1. roč. opakuje. 
Celkem bylo 2. září zapsáno 28 žáků: 
1. roč.  6 (1 chlapec) 
2. roč.  6 (2 chl.) 
3. roč.  11 (4 chl.) 
4. roč.  5 (3 chl.) 
Rozdělení ročníků do tříd a třídních učitelek zůstává stejné, vychovatelka a ostatní zaměstnanci zůstávají 
na pracovišti. 
V říjnu se odstěhoval ze 4. roč. žák Lukáš Hudeček. 
 
*** 
 
Na podzim byly vyhlášeny konkursy na všechny školy, v nichž nebyli ředitelé jmenovaní na základě kon-
kursu. Na výzvu OÚ a ŠÚ si podala přihlášku současná ředitelka, která byla po konkursním řízení opět 
potvrzena ve funkci. 

V letošním roce jsme pracovali podle nových osnov. V závěru roku jsme konstatovali jejich splnění. Dobře 
se pracovalo zejména ve 2. roč., kde bylo náročné učivo přesunuto do vyšších ročníků nebo vypuštěno. 
Všichni žáci prospěli, chování bylo hodnoceno bez snížených známek nebo důtek, několik žáků bylo za 
výborný prospěch odměněno knihou: 
1. roč. - I. Solařová, R. Vítková 
2. roč. - M. Bartušek 
3. roč. - M. Novák, J. Svobodová 
Za sběr léčivých bylin byly odměněny R. Vítková a J. Svobodová. 
Do ZŠ v Dačicích odcházejí Hana Karešová, Jana Nováková a do ZŠ ve Studené Lukáš Krejčí a Ladislav 
Vítek. 
 
Ke Dnu země vysázeli žáci další listnaté a jehličnaté stromy na přirozené oplocení škol- 
 
*** 
 
SNÍMEK 89 
 
ního pozemku, v oknech máme muškáty. 
Společně s mateřskou školou jsme všichni jezdili na plavecký výcvik do nového bazénu v Jindř. Hradci. Na 
výletě jsme opět společně byli v Jihlavě v zoologické zahradě. 
 
Zájmová činnost byla soustředěna v kroužku tanečním, recitačním a hry na zobcovou flétnu. V těchto 
kroužcích jsme připravili program pro veřejná vystoupení na schůzi zemědělského družstva, vítání naroze-
ných dětí. Společně s mateřskou školou byla připravena akademie a den otevřených dveří ke 400. výročí 
narození J. A. Komenského. 
 
30. dubna 1992 navštívili naši málotřídní školu učitelé z Rakouska z města Saxen. Věnovali dětem dárky 
a děti pro ně také připravily upomínkový dárek. Ped. pracovníci byli pozváni na návštěvu do jejich školy. 
 
Zapsala M. Vomastková 
 
*** 
 
1992/1993 
 
Školní rok 1992/93 byl slavnostně zahájen 1. září společným setkáním všech žáků, pracovníků školy, 
rodičů žáků 1. ročníku a zástupce Obecního úřadu ve Volfířově, který předal žákům 1. roč. knížku. 
 
Při zápise bylo zapsáno 5 dětí, 1. září přišly do školy jen 2: 
Věra Michálková Brandlín 4 
Michaela Nekulová Volfířov 28 
Věra Michálková za celý rok vůbec nepromluvila s tř. uč., uč. II. tř., vychov. ŠD a ani s dětmi, takže nebyla 
klasifikovaná a bude 1. roč. opakovat. Byla na různých odborných vyšetřeních a jeden měsíc se učila mezi 
dětmi ve zvláštní škole v Dačicích, ovšem bez výsledku. 
 
Do školy dochází nebo dojíždí 25 žáků, během roku se 1 žákyně odstěhovala - Denisa Melmuková do 
Telče. 
 
Pedag. pracovnice i provozní zaměstnanci zůstali stejní: 
I. tř.: M. Vomastková 
1. roč. 2 žákyně, 2. roč. 6 z toho 1 chlapec 
 
*** 
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SNÍMEK 90 
 
II. tř.: Kv. Houžvová 
3. r.  6 (2 dív.), 4. r. 11 (7 dívek) 
ŠD: vych. J. Nováková 
zapsáno 19 dětí 
Uklízečka, školnice: M. Lojková 
Sezónní topič: Jar. Lojka 
V jídelně nám vydává obědy dovezené ze ZD Volfířov J. Kolaříková a ke konci škol. r. B. Vítková, protože J. 
Kolaříková odešla na mateřskou dovolenou. 
 
Od dubna máme v rámci šetření s mateř. školou společný odpolední provoz ŠD a MŠ. Trpí tím naši žáci 
zapsaní ve ŠD, protože vych. hlídá v jedné třídě naše žáky a ve druhé místnosti spící děti z MŠ, nemohou 
chodit na odpolední vycházky, neprobíhá příprava na vyuč. a dohled na děti píšící si dom. úkoly ve ŠD je 
nedostačující. 
 
V průběhu roku nás navštívila školní inspektorka, paní Marie Poesová a meto- 
 
*** 
 
dik pro obvod Dačice Jan Malý. 
 
Společně s MŠ jsme byli v Dačicích na divadelním představení, na výletě v Jindřichově Hradci a připravili 
jsme vánoční besídku a program k Svátku matek a na vítání občánků do života. 
Jako s MŠ se dobře spolupracuje i s Obecním úřadem a rodiči. Školu máme na poměry málotřídek dobře 
vybavenou a průběžně udržovanou. Rodiče brigádnicky upravují hřiště, pomohli při těžbě dřeva z obecního 
lesa. Čištění lesa provedli pracovníci ZŠ a MŠ. 
 
Při závěrečném hodnocení žáků nikdo neprospěl, jedna žákyně nebyla klasifikována, rovněž chování bylo 
bez snížených známek. S žáky 4. roč. jsme se rozloučili na závěrečném společném setkání 30. června 
1993, kde dostali od starosty obce, p. Vl. Kolaříka, knížku na památku a od všech přání, aby se jim na 
školách ve Studené a 
 
*** 
 
SNÍMEK 91 
 
v Dačicích líbilo. Se všemi jsme se rozloučili připomenutím bezpečnosti a opatrnosti, abychom se všichni 
po prázdninách ve zdraví sešli. 
Do Studené bude dojíždět 8 žáků a do Dačic 3 žáci. 
 
Po celý rok jsme dbali na pěkný vzhled školy a pečovali o její okolí. V oknech máme muškáty, živý plot je 
pravidelně ošetřován, vysázeli jsme společně s rodiči další stromky a keře jako přirozený plot kolem hřiště. 
 
Žáci navštěvovali několik kroužků, ve kterých připravovali program na veřejná vystoupení - taneční, flétno-
vý, recitační, dovedných rukou a zdravotnický. 
 
Nový kalendářní rok 1993 s sebou přinesl rozdělení Československa a osamostatnění České a Slovenské 
republiky, což přineslo mnoho dalších změn; v lednu byl 
 
*** 
 
Václav Havel zvolen prezidentem České republiky. 
 
Zapsala Marie Vomastková 1. července 1993 
 

*** 
 
SNÍMEK 92 
 
1993/1994 
 
Zahájení, žáci a prac. školy 
Nový školní rok jsme zahájili opět 1. září na slavnostním setkání žáků, učitelů, rodičů a starosty obce, 
který přišel přivítat žáky 1. ročníku: 
Jitka Bartušková Volfířov 19 
Anna Havlíčková V. Lhota 65 
Michal Hes  V. Lhota 55 
Martina Koubová V. Lhota 55 
Miloš Lojka  V. Lhota 62 
Tomáš Lojka  Dačice 291/III 
Pavel Smejkal  Řečice 53 
Kamila Solařová  V. Lhota 59 
Dominika Váňová Volfířov 93 
Iva Vítková  Volfířov 92 
Jitka Vosáhlová  Volfířov 87 
2. roč. 
Michaela Nekulová Volfířov 28 
3. roč. 
 
*** 
 
Monika Jourová  Řečice 56 
Pavel Kauca  Řečice 2 
Iva Solařová  V. Lhota 59 
Romana Vítková  Volfířov 92 
4. roč. 
Michal Bartušek  Volfířov 19 
Jan Havlíček  V. Lhota 65 
Radek Michálek  Brandlín 4 
Jaroslav Solař  V. Lhota 59 
Jana Vejmělková Řečice 27 
Dagmar Zabloudilová V. Lhota 63 
Celkem máme zapsané 22 žáky, které vyučují ve dvou třídách dvě učitelky a jedna vychovatelka ve ŠD, 
kde je zapsáno 14 dětí. Odpolední provoz je i letos spojen s mateř. školou. 
I. tř. - 1. a 2. roč. - Marie Vomastková 
II. tř. - 3. a 4. roč. - Květoslava Houžvová 
ŠD - Jana Nováková, Brandlín 24 
Uklízečka - Marie Lojková, V. Lhota 50 
Obě učitelky dojíždějí z Dačic, což je nedostatkem při nesjízdnosti silnic v zimním období. 
 
*** 
 
SNÍMEK 93 
 
V průběhu školního roku došlo ke změně vyučujícího ve II. tř.. Paní učitelka Kv. Houžvová po desetiletém 
působení na zdejší málotřídní škole odešla dne 22. dubna 1994 do důchodu. Od 25. 4. 1994 do konce 
školního roku ji zastupoval pan učitel Zdeněk Hlásek, důchodce, bývalý ředitel ZŠ Staré Hobzí. Zatím ne-
máme pro příští školní rok náhradu. Bylo jednáno s učitelkou z Prahy, dosud však nezaslala žádnou odpo-
věď. Je třeba hledat typy pro stabilizaci sboru, protože příštím rokem bude odcházet i ředitelka školy, 
která rovněž bude mít důchodový věk. 
V počtech žáků ke změnám nedošlo. 
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V letošním roce nás opět navštívila paní insp. Marie Poesová a metodik Jan Malý, zástupce řed. ZŠ 
z Dačic. Jiné návštěvy ve škole nebyly. 
 
Zájmová činnost, kult. akce 
Žáci navštěvovali kroužek flétnový, recitační, absolvovali kurz zdravotnický a pro 
 
*** 
 
cyklisty 4. ročníku. Pro zájemce se podařilo zajistit studentku gymnázia, která je zábavnou a hravou for-
mou učila německy. 
13. 10. 1993 – Dačice - Kuřátka na cestách - písničkový pořad s maňásky 
6. 12. 1993 – Mikulášská nadílka 
19. 12. 1993 – vánoční besídka 
22. 12. 1993 – nadílka ve ŠD, promítání filmu z vánoční besídky 
4. 3. 1994 – Dačice - budeme si zpívat - pořad P. Nováka 
6. 3. 1994 – dětský karneval ve V. Lhotě 
6. 5. 1994 – besídka pro maminky a důchodce 
1. 6. 1994 – Den dětí - výlet do J. Hradce - nádraží, zámek, Vajgar, město, plavec. bazén 
23. 6. 1994 – celodenní výlet na Hradisko (hry, opékání vuřtů) 
Na většině akcí, pořádaných u nás v kult. sále, jsme se podíleli přípravou a vystupováním s programem. 
Společně s mateř. školou jsme tak připravili program pro vítání dětí do života, které OÚ uskutečnil také u 
nás. S OÚ, SRPDŠ a MŠ je vždy velmi dobrá spolupráce. Některé akce zajišťovaly a připravily pro děti ženy 
z V. Lhoty. 
 
*** 
 
SNÍMEK 94 
 
Chování a prospěch žáků 
Během školního roku nedošlo ve škole k žádnému závažnému úrazu, na chování žáků nebyly stížnosti. I 
s prospěchem jsme spokojeni, protože při závěrečné klasifikaci nikdo nedostal dostatečnou nebo nedo-
statečnou známku. Klademe si otázku, zda máme takové šikovné děti nebo méně přísně hodnotíme, 
protože 13 dětí mělo samé jedničky. 
 
Prázdniny, svátky 
Kromě hlavních letních prázdnin během škol. roku byly tyto volné dny: 
27. - 29. 10. – podzimní prázdniny, 28. 10. stát. svátek ke vzniku rep. 1918 
23. 12. - 2. 1. – vánoční prázdniny 
31. 1. 1994 – pololetní jednodenní volno 
21. - 25. 2. – jarní prázdniny (neobvykle brzy) 
31. 3. - 4. 4. – velikonoční prázdniny 
8. 5. – osvobození 1945, Svátek matek 
Dále jsou ještě svátky 5. 7. - Cyril a Metoděj, 6. 7. - Jan Hus 1415. 
Vedlejší prázdniny se zatím týkají jen žáků, učitelé si berou dovolenou, náhradní volno 
 
*** 
 
a hlavně pracují ve škole (kabinety, vyrábějí pomůcky, nákupy pro školu, úklid atd.). 
 
Nový ministr školství 
Po odstoupivším Petru Piťhovi byl 2. 5. 1994 do funkce ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR jme-
nován ing. Ivan Pilip, předseda Křesťanskodemokratické strany. Narodil se 4. 8. 1963 v Praze, je absol-
ventem Vysoké školy ekonomické (zahraniční obchod). Přejeme mu úspěšná jednání a hlavně sobě 
(školství), abychom (učitelé) s ním vycházeli dobře a aby tu naši loď dobře kormidloval. 
 
 

Závěr škol. roku 
Byl 30. června. Žáci dostali vysvědčení a na společném setkání jsme se rozloučili se žáky 4. ročníku, pře-
dali odměnu za sběr léč. rostlin I. Vítkové a M. Koubové. Pěkné prázdniny žákům také popřál a pracovní-
kům za celoroční práci poděkoval starosta obce pan Vladislav Kolařík. 
 
Dne 8. 7. 1994 zapsala Marie Vomastková 
 
*** 
 
SNÍMEK 95 
 
1994/95 
 
Školní rok 1994/95 byl zahájen ve čtvrtek 1. září 1994 společným shromážděním všech žáků, pracovníků 
školy a rodičů žáků 1. ročníku. Zahájení byl přítomen starosta Obecního úřadu - pan Vladislav Kolařík, 
který předal novým žákům naší školy upomínkovou knížku. 
Jelínková Vendula V. Lhota 11 
Kauca Petr  Řečice 2 
Lojka Jan  Dačice 291/III 
Smejkal František Řečice 53 
Zabloudilová Jana V. Lhota 63 
Do ZŠ dochází v letošním roce celkem 20 žáků do 1. až 4. ročníku. Letos nemáme 3. roč., jedna žákyně 
jezdí do školy v Dačicích. 
 
*** 
 
2. ročník 
Bartušková Jitka  Volfířov 19 
Havlíčková Anna  V. Lhota 65 
Hes Michal  V. Lhota 55 
Koubová Martina V. Lhota 55 
Lojka Miloš  V. Lhota 62 
Lojka Tomáš  Dačice 291/III 
Smejkal Pavel  Řečice 53 
Solařová Kamila  V. Lhota 59 
Váňová Dominika Volfířov 93 
Vítková Iva  Volfířov 92 
Vosáhlová Jitka  Volfířov 87 
 
3. ročník - 0 
 
4. ročník 
Jourová Monika  Řečice 56 
Kauca Pavel  Řečice 2 
Solařová Iva  V. Lhota 59 
Vítková Romana Volfířov 92 
 
1. tř. - 1. roč. (5 ž.) a 4. roč. (4 ž.) 
2. tř. - 2. roč. (11 ž.) 
 
*** 
 
SNÍMEK 96 
 
Od 1. zaří nastoupila na zdejší školu paní Adéla Wiederlechnerová, učitelka ze Zvláštní školy v Dačicích. I 
ona dojíždí z Dačic, takže všechny vyučující jsou dojíždějící. Na škole působí Marie Vomastková, řed. ZŠ, 
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která vyučuje žáky 1. a 4. roč., Adéla Wiederlechnerová, učitelka, vyučuje žáky 2. ročníku a Jana Nováko-
vá, vych. ŠD, která také vyučuje 5 hodin ve 2. ročníku a odpoledne má děti ze školní družiny spojené 
s dětmi z mateřské školy. Dalšími zaměstnanci jsou Marie Lojková - školnice a uklízečka, Božena Vítková - 
kuchařka a sezónní topič Jaroslav Lojka. 
 
Ve volném čase žáci docházejí odpoledne po vyučování do školní družiny, která má i v letošním roce spo-
jený odpolední provoz s mateř. školou, dále máme pro ně zřízeny kroužek recitační, pěvecký a taneční. 
V kroužcích děti připravovaly programy na veřejná vystoupení na Vánoce, pro důchodce a k Svátku matek 
a na vítání občánků do života. Žáci zhlédli 2 filmové pohádky, koncert Pavla Nováka, byli na 2 výstavách 
v muzeu a u ha- 
 
*** 
 
sičů ve zbrojnici - to vše v Dačicích. 3krát jsme byli v Jindř. Hradci v plaveckém bazénu, protože ani letos 
se nepodařilo rodiče přesvědčit o potřebě plaveckého výcviku. Na školním výletě jsme navštívili Telč - 
výstava hraček dědečků a babiček, muzeum a zámecký park s velkým skleníkem. Cestovali jsme vlakem, 
což byl pro některé děti zážitek, protože ještě vlakem nejely. 
 
Při závěrečném hodnocení byli všichni žáci hodnoceni jedničkou z chování, všichni prospěli. Dva žáci 4. 
roč. byli hodnoceni dostatečnou z českého jazyka, matematiky a vlastivědy. 
 
Zakončení školního roku bylo uskutečněno ve třídách s předáním vysvědčení a společným shromážděním, 
kde byla přítomna pracovnice OÚ z Volfířova, paní Milena Dvořáková, která vycházejícím žákům 4. roč. 
předala knížku pro vzpomínku na školní léta prožitá na zdejší škole. 
Odcházejí:  Monika Jourová 
  Pavel Kauca  ZŠ Studená 
  Iva Solařová 
  Romana Vítková ZŠ Dačice, ul. Bož. Němcové 
 
*** 
 
SNÍMEK 97 
 
Na tomto shromáždění byli také odměněni knížkou nejlepší sběrači léčivých bylin: Vendula Jelínková, 
Anna Havlíčková a Miloš Lojka - všichni z V. Lhoty. 
 
S dětmi i ostatními pracovníky se také rozloučila dosavadní ředitelka školy, Marie Vomastková, která na 
vlastní žádost odchází před odchodem do důchodu na školu v Dačicích. Na základě konkursu byla od 1. 7. 
1995 na ZŠ ve Velké Lhotě jmenována ředitelkou školy paní Adéla Wiederlechnerová, která na škole učí 
od 1. 9. 1994. 
 
Přeji nastávající ředitelce vytrvalost a úspěchy v práci, i nadále dobré spolupracovníky a stále dobrou spo-
lupráci s Obecním úřadem, rodiči, mateřskou školou a zemědělským družstvem. Naší školičce potom 
dostatečný počet hodných a pracovitých žáků. 
 
Dne 4. 7. 1995 zapsala poslední zápis do kroniky Marie Vomastková. 
 
*** 
 
SNÍMEK 98 
 
1995-1996 
 
Začátek škol. roku: 
Školní rok byl slavnostně zahájen 3. září 1995 za přítomnosti zástupců OÚ Volfířov a rodičů žáků. 
 

Noví žáci: 
Do 1. ročníku nastoupilo 9 žáků - 8 dívek 1 chlapec. 
Lucie Beníčková  Volfířov 94 
Jana Jirásková  Řečice 10 
Naďa Kaucová  Řečice 2 
Monika Koutná  Volfířov 93 
Jana Nováková  Brandlín 1 
Petra Nováková  Velká Lhota 21 
Petr Procházka  Volfířov 93 
Denisa Stejskalová Volfířov 91 
Lucie Zoderová  Řečice 63 
2. ročník měl letos 5 žáků a 3. roč. 12 žáků. 
Celkový počet je 26 žáků. Výuka probíhala ve dvou třídách. V 1. třídě bylo oddělení 
 
*** 
 
prvního a druhého ročníku, ve 2. třídě se vyučoval 3. ročník. 
Odpoledne pracovalo oddělení školní družiny a to 2x do 1530 a 3x do 1500 hodin. 
 
Učitelé: 
Učitelský sbor sestávala ze dvou učitelů - p. J. Dufka z Dačic, A. Wiederlechnerové rovněž z Dačic a 
z vychovatelky ŠD - sl. Jany Novákové z Brandlína. 
 
Inspekce: 
11. 1. 1996 provedla okresní školní inspektorka paní Iva Neumannová a pracovníci org. odd. ŠÚ pí. Čun-
derlíková a ing. Jirků kontrolu práce ředitelky a vyučujících. Přitom nebylo shledáno podstatnějších závad. 
Události: 
Letošní dlouhá zima nastala již 3. listopadu 1995, kdy napadl sníh a udržel se až do druhé poloviny dubna 
roku 1996. Vítr nafoukal vysoké závěje, ale autobus vždy projel. 
Týden před vánocemi ministerstvo školství vyhlásilo mimořádné prázdniny kvůli chřipkové epidemii. Trvaly 
od 15. 12. do 22. 12. a v naší škole stonalo 30% žactva. 
Byla ohrožena i Vánoční besídka, kterou jsme nakonec předvedli rodičům a veřejnosti 23. 12. 1995. 
 
*** 
 
SNÍMEK 99 
 
Druhý kulturní pořad jsme připravili na oslavu Svátku matek a třetí pořad děti předvedly při vítání nových 
občánků. 
 
Vzdělávání učitelů: 
A. Wiederlechnerová ukončila letos studium AJ pro 1. stupeň ZŠ a v příštím roce může začít kvalifikovaně 
učit angličtinu. 
 
Práce ŠD: 
V letošním roce se podařilo oddělit provoz ŠD od odpoledního provozu MŠ. Děti mohly smysluplně trávit 
odpolední čas v kroužcích: 
hry na flétnu 
sportovním 
tanečním 
sborovém zpěvu 
 
Sběr bylin: 
Letošní příznivé povětrnostní podmínky a usilovná snaha žáků umožnily sesbírat 9 pytlů léčivých bylin. 
Nejlepší sběračka školy byla Andulka Havlíčková s více než 12 kg. Peníze utržené za byliny pomohou dě-
tem zaplatit jízdné na plavecký výcvik. 
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Schůzky s rodiči: 
22. 11. a 30. 4. 96 bylo konzultační odpoledne, kdy rodiče dostali informace o práci školy a o prospěchu 
a chování svých dětí. 
 
*** 
 
Prospěch a chování: 
Všichni žáci školy prospěli a postupují do dalšího ročníku. V chování nebylo shledáno žádných závad. 
 
Výlet: 
13. června jsme byli na školním výletě v Jihlavě. Děti navštívily ZOO a podle zájmu plavecký bazén nebo 
katakomby pod jihlavským náměstím. 
 
V tomto školním roce se práce ve škole dařila. Zlepšila se činnost školní družiny, vybavení školy se rozrost-
lo o osobní počítač a sekačku trávy. 
 
Školní rok 1995-96 byl slavnostně ukončen 28. června 1996, kdy bylo žákům rozdáno vysvědčení. 
 
Zapsala Adéla Wiederlechnerová 
 
*** 
 
SNÍMEK 100 
 
1996-97 
 
Začátek školního roku: 
Zahájení školního roku proběhlo za přítomnosti zástupců OÚ Volfířov a rodičů 2. září 1996. 
 
Noví žáci: 
Do 1. ročníku nastoupilo 5 žáků - 4 chlapci a 1 dívka. 
Lukáš Kohout  Šach 25 
Pavel Straka  Volfířov 9 
Martin Vejmělek  Řečice 61 
Iva Vosáhlová  Volfířov 87 
Radek Zoder  Řečice 63 
2. ročník - 9 žáků 
3. ročník - 5 žáků 
4. ročník - 12 žáků  
Celkem 31 žák 
 
*** 
 
Výuka probíhala ve dvou třídách. V I. tř. oddělení 1. a 2. ročníku, ve II. tř. oddělení 3. a 4. ročníku. Odpo-
ledne pracovalo oddělení školní družiny, kde bylo zapsáno 26 žáků. 
 
Učitelé: 
Složení učitelského sboru zůstalo od minulého roku beze změny. Dále působí učitelé p. Dufek a A. Wieder-
lechnerová a vychovatelka J. Nováková. 
 
Inspekce: 
30. května proběhlo na naší škole testování znalostí žáků 4. ročníku. Testy donesl a žákům zadal ing. 
Jirků ze ŠÚ v Jindř. Hradci. Žáci naší školy se v okresním měřítku zařadili na 3. místo mezi malotřídními 
školami. Mezi plně organizovanými školami by se naši žáci svým procentem úspěšnosti 71,7 zařadili na 6. 
místo. 
 

Události: 
Od měsíce srpna do konce září 1996 probíhala náročná přestavba bytu na novou školní kuchyni. Práce 
provedl dačický Stavcent a celkové náklady dosáhly částky 714453,- Kč. 
 
*** 
 
SNÍMEK 101 
 
Nevyužívaná garsoniéra se tak přeměnila na dobře vybavenou kuchyni, ve které paní B. Vítková z Volfířova 
s pomocí H. Solařové z Velké Lhoty připravují skvělé a zdravé obědy pro žáky školy i pro další strávníky 
z Velké Lhoty. Denně uvaří asi 50 obědů. 
 
Kulturní pořady: 
Žáci za pomoci učitelů nacvičili a předvedli 3 pořady. Byla to vánoční besídka, pořad ke Dni matek a na 
setkání důchodců. Po dlouhých letech se letos opět hrálo dětské divadlo, a to „Perníková chaloupka“. 
 
Práce ŠD: 
Aktivity nabízené pro odpolední činnost žáků: 
hra na zobcovou flétnu 
sportovní kroužek 
taneční kroužek 
dovedné ruce 
sborový zpěv 
Plavecký výcvik: 
Od konce listopadu 1996 do února 1997 jsme jezdili na plavecký výcvik do bazénu v J. Hradci. 3. a 4. 
ročník má každoroční výcvik zařazen do osnov. 
 
*** 
 
Sběr bylin: 
Studené a deštivé počasí letos nepřálo sběru bylin. Nejlepší sběračka škola Andulka Havlíčková však 
nasbírala 10 kg. Uspořádali jsme tedy sběr starého papíru s výsledkem 465 kg. 
 
Schůzky s rodiči: 
Proběhly 8. 10., 3. 12. 1996 a 29. 4. 1997. Předsedou sdružení byl opět zvolen p. Bartušek z Volfířova.  
 
Prospěch a chování: 
Všichni žáci prospěli a postoupili do dalších ročníků. Chování žáků bylo dobré. 12 žáků 4. ročníku přechází 
do škol v Dačicích a Studené. 
 
Výlet: 
5. června jsme uspořádali školní výlet do Slavonic, na hrad Landštejn a do Starého Města p. Landštejnem. 
Děti 1. a 2. ročníku odpoledne výlet ukončily, ale 3. a 4. ročník přespal ve škole ve Starém Městě a 6. 
června pěší túrou dorazil do Slavonic, odkud vlakem a autobusem se děti dopravily do Velké Lhoty. 
 
Vybavení školy se v letošním roce opět zkvalitnilo. OÚ zakoupil nový barevný televizor. 
 
*** 
 
SNÍMEK 102 
 
Školní rok 1996/97 byl ukončen 27. 6. za přítomnosti starosty obce p. Kolaříka. Ten rozdal odcházejícím 
žákům 4. ročníku knihy s věnováním. Na závěr bylo rozdáno výroční vysvědčení. 
 
Zapsala Adéla Wiederlechnerová 
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*** 
 
1997-1998 
 
Začátek školního roku: 
Školní rok začal 1. září 1997. Zástupci Obecního úřadu z Volfířova přišli přivítat nové žáky, prvního roční-
ku. 
 
Noví žáci: 
Jana Augustinová Volfířov 85 
Ondřej Beníček  Volfířov 94 
Jakub Kapoun  Šach 21 
Michal Kohout  Šach 25 
Patrik Lojka  Velká Lhota 62 
Lucie Nováková  Volfířov 94 
Ivo Váňa  Volfířov 93 
 
2. ročník - 5 žáků 
3. ročník - 9 žáků 
4. ročník - 5 žáků 
Celkem 26 žáků. 
 
V I. třídě se učilo 12 žáků 1. a 2. ročníku, ve II. třídě 14 žáků 3. a 4. ročníku. Ve školní družině bylo zapsá-
no 25 žáků. 
 
*** 
 
SNÍMEK 103 
 
Učitelé: 
Již třetím rokem pracoval sehraný sbor pedagogických pracovníku, a to p. Dufek a A. Wiederlechnerová 
jako učitelé a sl. Nováková jako vychovatelka školní družiny. 
 
Inspekce: 
18. února proběhla na škole inspekce, kterou provedla Mgr. Ivana Neumannová z ČŠI. Závěry inspekce 
jsou velmi povzbudivé. Materiálně technické podmínky školy jsou nadprůměrné, finanční prostředky jsou 
využívány efektivně. Jako zvláště pozitivní byla hodnocena úroveň péče o děti s vývojovými poruchami 
učení, řídící práce ředitelky a spolupráce s OÚ Volfířov. 
Integrovaní žáci: 
Celoroční péče byla věnována třem žákům s dyslektickými obtížemi. Zakoupili jsme nové pomůcky ke 
zmírnění dyslektických potíží, včetně počítačového programu. 
 
Kulturní pořady: 
Žáci navštěvující kroužek sborového zpěvu nacvičili písně, ostatní žáci básně na 3 kulturní pořady. První 
byla Vánoční besídka 20. 12. 1997, 
 
*** 
 
další pořad při setkání místních důchodců a poslední 7. 6. 1998 při vítání nově narozených občánků. 
 
Práce ŠD: 
Letos docházelo do oddělení školní družiny 25 dětí. Vychovatelka J. Nováková pro děti připravovala pestrý 
program s estetickým, sportovním i pracovním zaměřením. 
 
 
 

Plavecký výcvik: 
Plavecký výcvik žáků 3. a 4. ročníku letos proběhl opět v zimním termínu, a to od listopadu 97 do února 
98. 
 
Sběr bylin: 
Nejlepší sběračkou školy byla letos Jana Nováková z Brandlína, která nasušila 6,9 kg různých léčivých 
bylin. Byla odměněna knihou. 
 
Schůzky s rodiči: 
Sdružení rodičů se sešlo 18. 11. 97 a 21. 4. 98 a byly zvoleny: 
pí. Kohoutová - předsedkyně 
pí. Beníčková – hospodářka 
pí. H. Lojková - jednatelka 
 
Práce ŠJ: 
Školní kuchyně má v druhém roce provozu již zaběhnutý chod a vaří asi 50 obědů denně. 
 
*** 
 
SNÍMEK 104 
 
Prospěch a chování: 
Všichni žáci prospěli, jenom jedna žákyně 2. ročníku na doporučení pedagogicko-psychologické poradny a 
po žádosti rodičů bude opakovat třídu. Chování všech žáků bylo dobré. (Všichni) 
Ekologická výchova, která je zanesena v koncepci práce školy, probíhá dobře. Děti separují odpad a sbírají 
starý papír. 
 
Výlet: 
Letošní výlet směřoval do Telče a na hrad Roštejn. Potom jsme autem ZD přejeli na základnu DDM Třešť 
v Dobré Vodě. Zde žáci 3. a 4. třídy přenocovali a pěší túrou jsme následující den dorazili do V. Lhoty. 
 
Vybavení školy: 
Na jaře roku 98 nám Obecní úřad zakoupil novou kopírku, kterou spolu se ZŠ využívá i MŠ a OÚ. 
 
Události: 
V červnu 1998 proběhly předčasné parlamentní volby. Ve Velké Lhotě byly následující výsledky: KDU ČSL - 
4 hlasy, ČSSD - 63 hlasů, ODS - 23 hlasy, KSČM - 10 hlasů, Nezávislí - 2 hlasy, Republikáni - 1 hlas, US - 
10 hlasů, DŽJ - 1 hlas. Ze 132 voličů přišlo k volbám 114 občanů. 
 
*** 
 
Školní rok 1997/98 jsme ukončili v úterý 30. června. S žáky odcházejícími do 5. ročníku v Dačicích a Stu-
dené se přišel rozloučit starosta p. Kolařík a předal upomínkové knihy. Rozloučili jsme se také s panem 
učitelem Jindřichem Dufkem, který na škole působil 3 roky a nyní již odchází na zasloužený odpočinek. 
 
Zapsala Adéla Wiederlechnerová 
 
*** 
 
SNÍMEK 105 
 
1998-99 
 
Začátek školního roku: 
Školní rok 1998-99 jsme zahájili 1. září 1998 za účasti zástupců OÚ Volfířov. Přivítali jsme 8 prvňáčků. 
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Noví žáci: 
Jakub Lojka  Brandlín 50 
Jiří Lovětínský  Volfířov 93 
Josef Novák  Volfířov 88 
Eva Nováková  Brandlín 1 
Martina Nováková Volfířov 94 
Miroslava Pocarová Volfířov 
Pavel Račický  Řečice 17 
Lenka Stejskalová Volfířov 91 
 
2. ročník: 8 žáků 
3. ročník:  4 žáci 
4. ročník:  8 žáků 
Celkem: 28 žáků 
 
*** 
 
Výuka probíhala ve dvou třídách. V I. tř. bylo netradičně oddělení 1. a 3. roč., ve II. tř. pak 2. a 4. ročník. 
 
Učitelé: 
Do naší školy nastoupila nová učitelka, slečna Lenka Novorková z Dačic, absolventka PF MU v Brně. Vy-
studovala obor učitelství pro I. stupeň a specializaci pro logopedii. Ostatní ped. síly zůstávají nezměněny. 
Je to vychovatelka Jana Nováková a učitelka Adéla Wiederlechnerová. 
 
Integrovaní žáci: 
I v tomto školním roce jsme poskytovali odbornou pomoc při nápravě dyslexie třem žákyním. Vzhledem 
k aprobaci Mgr. Novorkové jsme zavedli nově i logopedickou nápravu, a to i pro žáky MŠ. 
Práce ŠD: 
V oddělení školní družiny byly letos zapsány všechny děti, tj. 28. 
 
Zájmové kroužky: 
Počet nabízených aktivit pro děti se zvýšil, a to o výtvarný kroužek. Pokračoval sborový zpěv, taneční krou-
žek a sportovní kroužek. 
 
*** 
 
SNÍMEK 106 
 
Kulturní pořady: 
V zájmových kroužcích ped. pracovnice připravily s dětmi programy pro 3 akce - besídku před Vánocemi, 
pro setkání místních důchodců a na oslavu Dne matek. Děti znovu nacvičily divadlo „O Krokovi a jeho 
dcerách“. 
 
Plavecký výcvik: 
Termín plaveckého výcviku byl letos poněkud příznivější - a to od září do listopadu 1998. Všechny děti ze 
4. ročníku jsou již plavci. 
 
Schůzky s rodiči: 
Na pravidelných schůzkách jsme se sešli třikrát a předsedkyní rodičovské samosprávy zůstává pí. Kohou-
tová ze Šachu. 
 
Sběr bylin: 
Největší množství léčivých bylin letos nasušily sestry Eva a Jana Novákovy z Brandlína a obdržely drobný 
dárek. 
 
 

Práce ŠJ: 
Průměrný počet obědů uvařených v ŠJ se letos mírně zvýšil, ačkoli po likvidaci firmy na rozvoz nápojů jsme 
ztratili několik strávníků. 
 
*** 
 
Vybavení školy: 
K zařízení školy letos přibyly nové žaluzie v obou třídách i v ŠD. Dále nám OÚ zakoupil druhý počítač, takže 
žáci mohou pracovat na jednom přístroji stále a učitelé (se) již nemusí se svou prací vyčkávat až na odpo-
ledne, kdy děti již počítač nevyužívají. 
 
Výlet: 
Školní výlet jsme uskutečnili 17. 6. a vydali jsme se do pelhřimovského muzea kuriozit, na hrad Kámen a 
na výstavu loutek. Odpoledne jsme na zahradě před školou postavili stanový tábor a po ohníčku a stezce 
odvahy jsme přenocovali ve stanech. Druhý den jsme sportovali v přírodě, dokud nás déšť nezahnal do 
tělocvičny. 
 
Prospěch a chování žáků: 
Všech 28 žáků školy prospělo a postoupilo do dalšího ročníku. Chování bylo dobré. 7 dívek a 1 chlapec ze 
4. ročníku po prázdninách přejdou do ZŠ v ul. B. Němcové v Dačicích. Novou školu jsme v červnu navštívili 
a seznámili jsme se i s novými spolužáky. 
 
*** 
 
SNÍMEK 107 
 
Události: 
V podzimních komunálních volbách v roce 1998 byl novým starostou Obecního úřadu Volfířov zvolen p. 
František Novák z Brandlína. Změna na postu starosty nezměnila výbornou spolupráci školy s OÚ ve Volfí-
řově. 
 
Školní rok 1998-99 byl slavnostně ukončen ve středu 30. června 1999, kdy jsme dětem rozdali výroční 
vysvědčení a popřáli jsme si vzájemně pěkné prázdniny. Pan starosta Novák předal žákům 4. ročníku 
pěkné knihy na rozloučenou s lhoteckou dvojtřídkou. 
 
Zapsala Adéla Wiederlechnerová 
 
*** 
 
1999-2000 
 
Začátek školního roku: 
1. září jsme přivítali tyto nové žáky: 
Nikol Antoňů  Velká Lhota 9 
Jana Kohoutová  Šach 25 
Michaela Lojková Volfířov 94 
Zuzana Nováková Velká Lhota 27 
Jakub Pocar  Volfířov 89 
Jan Solař  Velká Lhota 55 
Jana Straková  Volfířov 9 
Adéla Šťastná  Řečice 66 
 
2. ročník 8 žáků 
3. ročník 8 žáků 
4. ročník 4 žáci 
Celkem   28 žáků 
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*** 
 
SNÍMEK 108 
 
Výuka probíhala ve 2 třídách. V 1. třídě bylo oddělení 1. a 4. ročníku, ve 2. třídě 3. a 2. ročník. 
 
Učitelé: 
Obsazení školy zůstalo stejné jako v minulém školním roce. 
 
Integrovaní žáci: 
Ve škole byla v 1. roč. integrovaná žákyně s tělesným postižením dolních končetin. Byla jí věnována po-
třebná péče jak učitelkami, tak ze strany spolužáků. Pro integrovaného dyslektika a další dvě dyslektické 
žákyně byla celoroční reedukace. 
 
Práce ŠD: 
Školní družinu letos navštěvovalo 27 dětí. Provoz družiny byl prodloužen podle změny v jízdním řádu auto-
busů. 
 
Zájmové kroužky: 
Pracovali jsme s dětmi ve výtvarném, tanečním a sportovním  
 
*** 
 
kroužku, zpívali jsme ve sboru a učili jsme se hrát na zobcovou flétnu. 
Pouze dva žáci si žádnou z nabízených aktivit nevybrali, některým žákům vyhovovalo všech pět. 
 
Kulturní pořady: 
Pedagog. pracovnice školy nacvičily s dětmi programy na Vánoce, na setkání důchodců a na Den matek. 
 
Plavecký výcvik: 
Termín plaveckého výcviku nám přál. Již v listopadu 1999 všechny děti z 3. a 4. ročníku jej absolvovaly 
s úspěchem. 
 
Schůzky s rodiči: 
Proběhly třikrát během roku a předsedkyní samosprávy zůstává pí. Kohoutová ze Šachu. 
 
Sběr bylin: 
První místo s dárkem za sběr bylin získali: Zuzka Nováková, Kuba Lojka, Eva Nováková. 
 
Práce ŠJ: 
Ve školní jídelně se vaří téměř 50 obědů denně. Při stálém pomalém zvyšování cen je obtížné udržet cenu 
dětského oběda na 15 Kč. 
 
Vybavení školy: 
Od OÚ jsme letos dostali nový CD přehrávač a piano do 1. třídy. 
 
*** 
 
SNÍMEK 109 
 
Výlet: 
V letošním roce jsme pořádali návštěvu výstavy v Praze a školní výlet do Lednice. Obě akce byly zdařilé. 
 
Soutěže: 
Zúčastnili jsme se poprvé hudební soutěže „Slavíci ve školní lavici“. Dvojhlasé písně nazpíval Josef Novák 
a Míša Lojková s Janou Strakovou. 

Prospěch a chování žáků: 
26 žáků prospělo a postoupilo do vyššího ročníku. Dva žáci z 1. a 3. ročníku budou opakovat. Žáci 4. roč-
níku letos odejdou do škol ve Studené a v Dačicích v poměru 1:3. 
 
Školní rok 1999-2000 jsme slavnostně ukončili v pátek 30. června 2000. Pan starosta Novák předal 
žákům 4. třídy knihu, všichni žáci obdrželi výroční vysvědčení a rozloučili jsme se se slečnou Novorkovou, 
která odchází na nové působiště. 
 
Zapsala Adéla Wiederlechnerová 
 
*** 
 
2000-2001 
 
Školní rok začal v pondělí 4. září 2000. Do prvního ročníku přibyli tito noví žáci: 
Kamil Komůrka  Volfířov 21 
Miroslav Kolařík  Velká Lhota 3 
Růžena Konvičková Volfířov 84 
Daniela Koutná  Volfířov 93 
Klára Landová  Řečice 19 
Jan Lovětínský  Volfířov 93 
Lukáš Němec  Volfířov 2 
Aneta Staňková  Velká Lhota 15 
Veronika Šťastná  Řečice 66 
 
1. ročník 10 žáků 
2. ročník 7 žáků 
3. ročník 9 žáků 
4. ročník 7 žáků 
Celkem  33 žáků 
 
*** 
 
SNÍMEK 110 
 
V 1. třídě probíhala výuka 1. a 4. ročníku, ve 2. třídě pak byli žáci 2. a 3. ročníku. 
 
Učitelé: 
Ve 2. třídě nastoupila jako učitelka paní Milada Čermáková z Dačic. Ostatní pedagogičtí pracovníci zůstá-
vají beze změny. 
 
Integrovaní žáci: 
V tomto školním roce byla věnována zvýšená pozornost žákyni 2. ročníku, která má postižení hybnosti 
dolních končetin, žákyni 3. roč. s vadou zraku a dvěma žákyním 4. roč. byla poskytována celoročně ree-
dukace dyslektických obtíží. 
 
Práce ŠD: 
Školní družinu letos navštěvovalo 31 žáků. 
 
Zájmové kroužky: 
Některý ze zájmových kroužků navštěvoval prakticky každý žák. Většina dětí si vybrala více aktivit. Výtvar-
ný, sportovní, pěvecký, hra na zobcovou flétnu pro začátečníky a pro pokročilé. 
 
*** 
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Kulturní pořady: 
Učitelky s dětmi nacvičily 3 hudebně-dramatické pořady u příležitosti oslav Dne matek, na setkání míst-
ních důchodců a na besídku o Vánocích. 
 
Plavecký výcvik: 
Proběhl v termínu únor až duben 2001 a účastnily se všechny děti 3. a 4. ročníku. Letos i všichni žáci 2. 
roč. jezdili s sebou a prodělali předplavecký výcvik. 
 
Schůzky s rodiči: 
Proběhly v tradičních termínech na podzim 2000 a na jaře 2001. Předsedkyní samosprávy je i letos pí. L. 
Kohoutová ze Šachu. 
 
Sběr bylin: 
Nejvíce bylin donesl Kuba Lojka, druhý Mirek Kolařík a Zuzka Nováková. Děti obdržely knižní odměnu. 
 
Práce ŠJ: 
Cena jednoho dětského se po celý školní rok udržela na 15,- Kč. Denně se vaří okolo 50 obědů. 
 
*** 
 
SNÍMEK 111 
 
Vybavení školy: 
V prázdninových měsících bylo zrekonstruováno hygienické zázemí. Byly osazeny nové záchody pro chlap-
ce i dívky, nová umyvadla s teplou vodou. Část vodovodního rozvodu v umývárně byla obnovena. 
 
Soutěže: 
Zúčastnili jsme se výtvarné soutěže o pohádkové městečko Orion. Děti vytvořily kolektivní práci - plastický 
model z kartonu. 
 
Výlet: 
Naše cesta směřovala na zámek Červená Lhota, kde jsme si prohlédli interiéry památky a shlédli jsme 
divadelní představení pohádky Kocour v botách. 
 
Prospěch a chování žáků: 
Všech 33 žáků prospělo a postoupilo do vyššího ročníku. 
Všech sedm žáků 4. ročníku přejde do ZŠ ul. B. Němcové v Dačicích. 
 
Události: 
Na jaře roku 2001 proběhlo v ČR sčítání domů, bytů a obyvatel. 
 
*** 
 
Vesnice, ze kterých dojíždějí naši žáci, mají tyto počty obyvatel: 
Brandlín 85 obyvatel 
Radlice  41 // 
Řečice  136 // 
Šach  29 // 
Velká Lhota 166 // 
Volfířov  218 // 
 
Školní rok byl slavnostně ukončen za přítomnosti zástupců OÚ Volfířov v pátek 29. června 2001. Žáci 
obdrželi výroční vysvědčení a odcházející ještě pamětní listy a knihu. 
 
Zapsala A. Wiederlechnerová 
 

*** 
 
SNÍMEK 112 
 
2001-2002 
 
Školní rok začal v pondělí 3. září 2001, kdy za přítomnosti zástupců Obecního úřadu ve Volfířově jsme 
poprvé ve škole přivítali tyto žáky 1. ročníku: 
Klára Jirásková  Řečice 10 
Luboš Landa  Řečice 19 
Jan Menšík  Velká Lhota 24 
Jiří Novák  Volfířov 88 
Jan Račický  Řečice 17 
Nikol Trojanová  Volfířov 93 
Ve druhém pololetí přestoupil ještě Jaroslav Berényi z Velké Lhoty. 
 
1. ročník 7 žáků 
2. ročník 10 žáků 
3. ročník 7 žáků 
4. ročník 9 žáků 
Celkem  33 žáků 
 
*** 
 
Pedagogický sbor: 
Vzhledem k tomu, že sl. Jana Nováková, vychovatelka ŠD, si rozšiřuje vzdělání na MU Brno a zaměstnava-
tel jí poskytl studijní úlevy, přišla do sboru nová kolegyně, paní Alžběta Zamrazilová z Dačic, která zajišťo-
vala provoz ŠD v pátky. 
 
V I. třídě probíhalo letos vyučování 1. a 2. ročníku, ve II. třídě pak 3. a 4. ročník. 
 
Do školní družiny letos docházelo střídavě 29 žáků. 
 
Zájmové kroužky: 
V nabídce zájmových kroužků byl výtvarný kroužek, pěvecký a sportovní, dále hra na zobcovou flétnu. 
V kroužcích našlo uplatnění téměř každé dítě. Někteří žáci navštěvovali i tři zájmové kroužky. 
 
Kulturní pořady, které jsme s dětmi nacvičily, jsme pak (předvedl) byly předvedeny na besídce o Vánocích, 
při setkání důchodců, při vítání nových občánků a na oslavě Dne matek. Výtvarný kroužek vedla p. Čer-
máková, sport a hru na flétnu sl. Nováková, 
 
*** 
 
SNÍMEK 113 
 
pěvecký kroužek vedla A. Wiederlechnerová. V průběhu školního roku jsme navštívili dvě divadelní před-
stavení, a to „Mokrou říši“ v Dačicích a pohádku „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“ v Horáckém divadle 
v Jihlavě. 
 
Plavecký výcvik: 
Proběhl v termínu od února do počátku května 2002. Všichni žáci 2. roč. se přihlásili do předplaveckého 
výcviku a všichni jím zdárně prošli. 
 
Schůzky s rodiči: 
Proběhly v tradičních termínech, předsedkyní je i nadále paní Kohoutová ze Šachu a hospodářem byl 
zvolen p. Novák z Volfířova. 
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Sběr bylin: 
Na jaře letošního roku došlo bohužel k velkému snížení cen léčivých bylin. (U některých druhů klesla cena 
na ½.) Přesto některé děti nasbíraly byliny za více než 100 Kč. Všem dětem byla poskytnutá (odpovída) 
sleva na cenu výletu, odpovídající jejich výkonu. 
Mirek Kolařík, Anetka Staňková a 
 
*** 
 
Nikolka (An) Trojanová obdrželi ještě věcnou cenu pro nejlepší sběrače. 
 
Práce ŠJ: 
Cena obědů se již třetí rok udržuje na 15 Kč, za což patří dík obětavé práci kuchařek a vedoucí stravování. 
Denně se vaří průměrně okolo 50 obědů, za rok je to 9500. 
 
Vybavení školy: 
Jelikož v zimních měsících dosloužil jeden z kotlů ústředního topení, byl nahrazen novým, ovšem méně 
výkonným. Cena byla 80 tis. Kč. Škola byla zahrnuta do 1. vlny programu INDOŠ - tedy zavádění internetu. 
Žáci dostali 3 počítače s centrálním prvkem HUB a jedním počítačem řídícím. Jelikož k připojení došlo až 
v poslední den školy - 28. 6. - neměli jsme zatím možnost vyzkoušet práci s touto novou technikou. 
Soutěže: 
V lehkoatletické soutěži „O malý štít města Dačic“ se žáci naší školy umístili na 9. místě a mezi vesnickými 
školami skončili 4. 
 
*** 
 
SNÍMEK 114 
 
Výlet: 
13. a 14. června jsme uspořádali školní výlet na hvězdárnu na Kleti, kde jsme navštívili i rozhlednu a svez-
li jsme se na lanovce. Dále jsme si prohlédli expozici kresleného a loutkového filmu na zámku Kratochvíle. 
Pak jsme se odjeli ubytovat do dvojtřídní školy v Novosedlech nad Nežárkou. Tam se děti srdečně pozdra-
vily s naší bývalou učitelkou sl. Novorkovou. Také jsme navázali pěkná dětská přátelství při turnaji ve fot-
bale a při hrách. Děti z Novosedel nám naši návštěvu oplatily 20. a 21. června. 
 
Prospěch a chování žáků: 
Všichni žáci (33) prospěli a postupují do vyššího ročníku. Nikdo neměl sníženou známku z chování. Do 
Dačic postupuje 9 žáků 4. ročníku. 
 
Události: 
14. a 15. června proběhly v ČR volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu. V obcích, ze kterých dojíždějí 
žáci naší školy, se voleb účastnilo 65,97% zapsaných voličů a volili takto: 
 
*** 
 
ČSSD    130 hlasů 
ODS    89 // 
KSČM    59 // 
Koalice KDU-ČSM, US-DEU 37 // 
Republikáni Miroslava Sládka 6 // 
Strana venkova   5 // 
Sdružení nezávislých  5 // 
(Sdružení) Pravý blok  5 // 
Strana za životní jistoty  5 // 
Naděje    3 // 
Humanistická aliance  2 // 
ODA    1 // 

Strana zelených   1 // 
Strana zdravého rozumu 1 // 
 
Školní rok byl slavnostně ukončen v pátek 28. června za účasti zástupců OÚ ve Volfířově, kteří předali 
žákům 4. ročníku na památku pěkné knihy. Všichni žáci pak obdrželi výroční vysvědčení, dále pak po-
chvalné a pamětní listy. 
 
Zapsala A. Wiederlechnerová 
 
*** 
 
SNÍMEK 115 
 
2002-2003 
 
V pondělí 2. 9. 2002 jsme zahájili za přítomnosti zástupců OÚ ve Volfířově nový školní rok s těmito žáky 
prvního ročníku: 
Bodocký Ondřej  Řečice 66 
Komůrka Radek  Volfířov 21 
Lojková Karolína  Volfířov 94 
Pocar Daniel  Volfířov 39 
Pocar David  Volfířov 39 
Solař Filip  Velká Lhota 55 
 
1. ročník 6 žáků 
2. ročník 7 žáků 
3. ročník 11 žáků 
4. ročník 7 žáků 
Celkem  31 žák 
 
*** 
 
SNÍMEK 116 
 
V 1. třídě se společně učili žáci 1. a 4. ročníku - 13 dětí. Ve 2. třídě byli žáci 2. a 3. ročníku - 18 dětí. 
 
Ped. sbor: 
Zůstal po celý školní rok nezměněn. Sl. Nováková ukončila 2. ročník studia na PF MU v Brně. Paní vycho-
vatelka Zamrazilová z Dačic zajišťovala páteční provoz ve školní družině. 
 
Školní družinu navštěvovalo 25 žáků. 
 
Do zájmových kroužků se přihlásily všechny děti, některé dokonce do všech nabízených. 
 Sborový zpěv 
 Výtvarný kroužek 
 Hra na zobcovou flétnu 
 Sportovní kroužek 
 Počítačový kroužek 
 
Žáci vystoupili na těchto veřejných vystoupeních: 
Vánoční besídka 
Setkání místních důchodců 
Besídka ke Dni matek 
Program, který děti předvedly, nacvičily s nimi 
 
*** 
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ped. pracovnice školy v zájmových kroužcích.  
 
Kulturní akce: 
Navštívili jsme představení pohádky J. Kainara: Zlatovláska v Horáckém divadle v Jihlavě. 
Další byl výchovný koncert M. Puršlové „Lidová píseň“. 
 
Plavecký výcvik proběhl od listopadu 2002 do února 2003. Zdárně jím prošli všichni žáci 3. a 4. ročníku. 
Do předplaveckého výcviku se přihlásili i 4 žáci 2. ročníku. 
 
Schůzky s rodiči: 
Na druhé schůzce v dubnu 2003 jsme poděkovali dlouholeté předsedkyni paní Kohoutové ze Šachu, ne-
boť její nejmladší dcera odchází 5. třídy školy do Dačic. Novou předsedkyní byla zvolena paní Menšíková 
z Velké Lhoty, hospodářem zůstává p. Novák z Volfířova. 
 
Sběr bylin: 
Suché a teplé jarní počasí sběru bylin přálo. Většina dětí si sběrem vydělala na výdaje spojené s výletem. 
Nesběrači si museli doplácet. Nejvíce bylin nasbíral a knižní odměnu získal Ondra Bodocký, další odmě-
nění byli Mirek Kolařík a /vynecháno/ 
 
*** 
 
SNÍMEK 117 
 
Práce ŠJ: 
V letošním školním roce byl uvařen rekordně vysoký počet obědů, celkem 9864. Z toho pro cizí strávníky 
bylo 453 obědů. Cena oběda pro žáka MŠ zůstává 12 Kč, pro žáka ZŠ 15 Kč a pro zaměstnance školy 17 
Kč. Kuchařky ŠJ pí. Vítková a Solařová odvádějí výbornou práci. 
 
Vybavení školy: 
V letošním školním roce jsme začali pracovat s žákovskými počítači programu INDOŠ. Žáci 4. ročníku měli 
pravidelný počítačový kroužek a práci s PC a internetem zvládli dobře. Do školní výbavy přibyl letos fotoa-
parát, takže kromě zapsaných budeme mít i obrazové dokumenty z práce a činnosti školy. 
 
Soutěže: 
Na Den dětí odjely lhotecké děti na turnaj a soutěže do Novosedel. Přátelé z Novosedel jim návštěvu opla-
tili v posledním školním 
 
*** 
 
týdnu. Sice jsme nezvítězili ve fotbale chlapců ani dívek, ale prvenství získaly sestry Lojkovy v pěvecké 
soutěži. 
 
Výlet: 
Připadl na 17. a 18. června. Nejdříve jsme pěšky došli do Praskoles k památné lípě, dále pak na „Letovis-
ko Dobrá Voda“ do restaurace na oběd a pak jsme opět lesem došli do školy. Večer děti měly táborák, 
soutěže a zábavy. Přespali jsme všichni ve škole. Následující den nás družstevní AVIE dovezla pod Land-
štejn, kde si děti prohlédly místo původního osídlení a pak jsme si všichni prohlédli slavonské renesanční 
náměstí. 
 
Prospěch a chování: 
Žádný žák neměl sníženou známku z chování. Jeden žák 3. ročníku nepostoupil a dle doporučení poradny 
bude vyučován podle individuálního vyučovacího plánu. Do vyššího ročníku tedy postoupilo 30 žáků. 
 
*** 
 
 

SNÍMEK 118 
 
Události: 
Od 1. 1. 2003 se stala naše škola samostatným právnickým subjektem - Příspěvkovou organizací zříze-
nou Obecním úřadem Volfířov. Do tohoto nového subjektu byly sloučeny ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠD. Ty nyní pracují 
pod jednotným názvem „Základní škola Velká Lhota, okr. J. Hradec“. Statutárním zástupcem (dříve ředi-
telkou) byla OÚ ve Volfířově jmenovaná A. Wiederlechnerová. Škola v této podobě má nyní svůj účet, který 
si sama spravuje. Dotace ze státního rozpočtu slouží na mzdy zaměstnanců a takzvané ostatní neinves-
tiční náklady - tj. na ??? /nečitelné/ prac. pomůcky, předepsané školní potřeby pro žáky, hračky pro děti 
MŠ. Všechny ostatní provozní náklady jsou hrazeny z rozpočtu obce. Volnost a svoboda v rozhodování je 
svázána limitem finančních prostředků. Přibyla však spousta dříve neznámé 
 
*** 
 
práce s účetnictvím a mzdami, odvody pojištění, vedením účtů (FKSP), výkaznictvím. 
Nechci po krátké době - ½ roku - už hodnotit, ale pozitiva této změny jsou znehodnocována obrovským 
množstvím práce, které se navalilo na statutárního zástupce, který odpovídá za vše ve své škole. 
 
Ukončení školního roku proběhlo v pátek, dne 27. června 2003. Zástupci OÚ Volfířov předali odcházejícím 
žákům knižní dárky, rozloučili se a popřáli pěkné prázdniny všem dětem. Učitelky zhodnotily práci dětí 
v celém roce, rozdaly výroční vysvědčení, pochvalné a pamětní listy žákům. 
30. června 2003 Zapsala A. Wiederlechnerová 
 
*** 
 
SNÍMEK 119 
 
2003-2004 
 
1. září 2003 jsme slavnostně zahájili školní rok za přítomnosti p. starosty Nováka z OÚ Volfířov a přivítali 
jsme tyto nové žáky 1. ročníku: 
Nikola Egnerová  Velká Lhota 56 
Daniel Kolařík  Velká Lhota 3 
Pavel Novák  Brandlín 1 
 
2. ročník 6 žáků 
3. ročník 6 žáků 
4. ročník 10 žáků 
Celkem  25 žáků 
 
Ped. sbor: 
Tvořily učitelky M. Čermáková a A. Wiederlechnerová z Dačic a vychovatelka sl. Nováková. 
 
Školní družinu navštěvovaly všechny děti. 
 
Zájmové kroužky navštěvovalo 24 dětí a byly to tyto: sportovní, pěvecký, výtvarný, počítačový, hra na flét-
nu. 
 
Vystoupili jsme: 
Vánoční besídka 
Setkání místních důchodců 
Vítání nových občánků 
Besídka ke Dni matek 
 
Kulturní akce, které jsme navštívili: 
filmová pohádka „Čert ví proč“ 
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„Broučci“ - představení Horáckého div. 
„Káťa a Škubánek“ - předst. brněnského divadla Věž 
 
*** 
 
SNÍMEK 120 
 
Plavecký výcvik proběhl od září do listopadu a prošli jím všichni žáci 3. a 4. ročníku, s nimi 4 žáci 2. roční-
ku prošli předplaveckým výcvikem. 
 
Schůzky s rodiči: 
Na listopadové schůzce byla opět potvrzena předsedkyní paní Menšíková z Velké Lhoty a hospodářkou pí. 
Lojková z Volfířova. 
 
Sběr bylin: 
V letošním roce přes nepřízeň počasí děti nasbíraly úctyhodné množství. 8 dětí bylo odměněno (a) knihou 
a dárkem a pouze 2 děti si nepřivydělaly na výlet nic. Nejlepší sběračka - Nikola Trojanová. 
 
Práce ŠJ: 
Kuchařky letos uvařily 9292 obědy. Od března jsme museli cenu obědů zvednout o 1 Kč. 
 
Vybavení školy letos nedoznalo změn. O prázdninách plánujeme koupit pračku a žehličku na prádlo z MŠ. 
Soutěže: 
Ani letos se nám nepodařilo zvítězit v turnaji ve fotbale s dětmi z Novosedel. Výkon našich družstev byl 
však na hranici jejich možností. 
 
Výlet: 
24. června jsme byli na výletě na hradu Bítov. Spolu s námi byli i 4 předškoláci z MŠ a několik maminek a 
babiček, abychom obsadili všechna místa v autobuse. Počasí nám přálo a v hradu i v hradní 
 
*** 
 
zoo se nám moc líbilo. 25. června jsme oplatili návštěvu naší spřátelené škole v Novosedlech. 
 
Prospěch a chování: 
Všichni žáci školy prospěli a postoupili do vyššího ročníku. Nikdo nebyl hodnocen sníženou známkou 
z chování, i když drobnější nedostatky zde byly. 
 
Události: 
Dne 11. a 12. června 2004 se konaly poprvé v historii u nás volby do Evropského parlamentu. K volbám 
se dostavilo v působnosti obce Volfířov pouze 32,7% oprávněných voličů. Výsledky voleb byly: 
ODS   50 hlasů  
Nezávislí 28 hlasů 
KSČM  24 hlasů 
KDU-ČSL 16 hlasů 
SNK  13 hlasů 
ČSSD  12 hlasů 
Pravý blok 6 hlasů 
Strana venkova 5 hlasů 
 
Ukončení školního roku: 
30. června 2004 jsme se rozloučili za přítomnosti zástupce OÚ Volfířov se 3 žáky, kteří odcházejí do 5. 
ročníku do Dačic, ocenili jsme práci všech žáků, rozdali pamětní listy, diplomy a vysvědčení. Dále jsme se 
rozloučili a poděkovali za všechnu práci paní učitelce Miladě Čermákové, která v r. 1954 nastoupila jako 
žačka 1. ročníku do naší školy a v červnu 2004 ukončila zaměstnání ve 
 

*** 
 
SNÍMEK 121 
 
lhotecké škole a odchází do zaslouženého důchodu. Přejeme jí hodně zdraví, pohody a jen ty pěkné 
vzpomínky na celoživotní kantořinu. 
 
30. června 2004 Zapsala A. Wiederlechnerová 
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