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KE 130.VÝROČÍ SKOLY V ŘÍMOVĚ

„Památka minulosti povzbuzuje k budoucím činům“
Ignác Šimeček

Výpisky z PAMÁTNÍ KNIHY školy Římovské založené r. 1881
vypsány podle pravopisu a nářečí, jak se v 17., 18., 19. a 20. st. používaly
Již L.P. 1660 byla filiální škola od Jezuitů zařízená, sídlící nejprve v domě
zdejšího pekaře č. 11, pak v domě č. 30, kde se posud „na staré škole říká“. Na této
škole filiální vyučovali Jezuiti až do roku 1773. Kdo vyučování dítek až do roku 1786
vykonával není nikde zaznamenáno, ale tradicky jest zaznamenáno, že nejspíše
vyučoval po vypovězení Jezuitů i pak, i dále až do roku 1809 František Sompek
z Dolního Římova č. 34, který prvním farním učitelem okolo roku 1786 se stal. Když
kníže Schwarzenberg statek koupil, byla škola do zámku, do prvního poschodí,
přesídlena. Roku 1786. Dle učitele Františka Sompeka, byla škola rozdělena na tři
třídy; v 1ní bylo 28, v 2hé 32 a v 3tí třídě 22 děcek. Přeškoleny byly a dosud patří ku
škole následující vesnice: Dolní – Římov, Horní – Římov, Horní – Vesce, Dolní – Vesce,
Kraséjovka, Branšovice, Kladiný a Lahuť.
V roku 1789 obsahoval: D. Římov = 37 čísel, H. Římov = 15 čísel, H. Vesce = 3
čísla; nyní tj. v roku 1874. D. Římov, H. Římov, H. Vesce, D.Vesce, Kraséjovka
s Bartochovem, Branšovice, Kladiné, Lahuť, Hamer, Větrné. Obyvatelstvo je udáno dle
sečítání lidu v roku 1880. Osada měla v roce 1850 obyvatelů 1133.
Po učiteli Františkovi Sompekovi, který na škole do Kamenného Újezda přišel,
následoval Jan Šimeček 1809 narozen ve Křemži. Dle toho byla škola ve dvě třídy a ta
každá, ve dvě oddělení, rozdělená. Roku 1830 byla škola ze zámku do domu č. 10
přeložena, kde až dosud jest. Co katecheta účinkoval až do roku 1797 vel. p. Kašpar
Haudt, jeho nástupcem byl Matouš Veselý. Nástupce Veselého byl Valentýn Stanislav
Rytý. Nástupcem oněch předešlých vel.p. Jan Dom. Virth. Roku 1816 přibyl sem co
duchovní správce 25. května Václav Klas. Co lokalista přibyl sem 13. dubna 1828 Páter
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Jan Marchal, který i později vikariátní školní dozorce a osobní děkan byl. Roku 1847
zemřel velmi zasloužilý učitel Jan Šimeček, jsa tu od roku 1809. Po úmrtí tohoto
obdržel školu Ignác Šimeček syn předešlého. Tu již začala se mládež vyučovati též
mluvnici a jiným základům, jakožto základům pravopisu, an nelze bez mluvnice
pravidelně česky psáti; vyučováno bedlivě čísti, psáti latinkou a novým skladným
pravopisem; též země – dějepisu přednášeno, cvičeno v kreslení i kontur map i zpěvu
hleděno. Mnohé děti jsou schopné a mají s tím radost a prospívají, jen hojnější
návštěva zvláště v létě. Kdyby dbali na to rodiče! O vzdělání a vychování velmi
zasloužilý P.T. pan páter Karel Müller založil též v roce 1851 školní knihovnu a ze
sbírky, které se pan starosta Jan Přibyl též zúčastnil, zařídil dědictví sv. Janské, též sv.
Cyrilla a Methuda, z kterých se knihy pro školní knihovnu ročně zdarma dostávají.
Též i, aby se mohli knihy kde uložit, nechal dělati na školní knihovnu skříni ze svého
jmění; a obětoval všecky své spisy pro mládež od Schmieda a Nievitze této knihovně .
Až do roku 1862 vyučovali se dítky obou tříd v jedné světnici pospolu; tu pak
byla pro první třídu světnice i pro podučitele v č. 34 v Dolním Římově najmuta, kde až
do roku 1878 se vyučovalo a od 1. října se první třída přesídlila do č. 25.
Rok 1868 se stal pro školy, obecenstvo a postavení učitelů blahodárným; neb byl
vypracován nový školní zákon, kterým se vydali základní pravidla postavení školy
k církvi, postavil školy na stupeň, který jest co se postavení učitelů týče a zařízení
školské, velmi potřebný a nutný. Obě sněmovny rady říšské přivolily a J. J. V.
nejmilostivější císař pán František Josef I. Stát vykonává nejvyšší správu a dohled
k veškerému vyučování a vychovávání skrze ministerstvo vyučování. Ke spravování
záležitostí vychovatelských, též škol obecných a ústavů na vzdělání učitelů i
k dohlížení k nim zřízená v každém království a v každé zemi:
a) c.k. školní rada zemská, jakožto nejvyšší školní úřad zemský
b) c.k. školní rada okresní pro každý okres školní a
c) školní rada místní pro každou obec školní.
Tímto zákonem se ustanovilo, že každé dítko povinné školu navštěvovati až do
14tého roku věku tj. po osm let. Povinnost choditi do školy počíná se od dokonaného
šestého roku a trvá tehdy až do dokonaného roku čtrnáctého. Žáci mohou vystoupiti
ze školy teprve tehdá, když umějí věci nejpotřebnější na školách obecných
předepsané, totiž: čísti, psáti a počítati. Roku 1870 v měsíci červenci byla zdejší škola
poprvně, dle nového zákona, do c.k. okresního školního inspektora pana Leonarda
Hradila, inspicírovaná;
S 1. říjnem 1881 počal opět nový školní rok 1881 – 1882 a byly školní dítky o 9té hodině
do kostela vedeny, kde byly slavné mši svaté a „Weni Sancte“ přítomny. V měsíci
prosinci vypukla mezi dítky spála v zdejším školním okresu a onemocnělo celkem
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mnoho školních dítek. Tato epidemie trvala po 4,5tého dne. Prosince 28. přihlásil se u
místní školní rady sem nově ustanovený, zkoušený podučitel pan Josef Bezecný, a
nastoupil vyučování 1. ledna 1882. Tím byl prozatímní podučitel František Šimeček
jeho působnosti zproštěn, který účinkoval na zdejší škole po 9,5 roku v první třídě. Ze
zvláštní ochoty počala slečna Anna Stegmanova vyučovati dívky ručním pracím. Dne
13. listopadu b.r. dostala místní školní rada od c.k. okresní školní rady z Budějovic
následující dopis: OPIS:
Místní školní radě v Římově
č. 3036,
o.š.r.
Místnosti ve kterých se obě třídy tamní obecné školy nalézají, jsou v tak bídném
stavu, že nelze připustiti, aby ještě po delší dobu se v nich vyučovati mohlo. Za tou
příčinou a na základě osobního přesvědčení c.k. okresního inspektora a předsedy c.k.
školní rady ukládáme místní školní radě, aby se co možná v nejkratší době k poradě
sešla a snesení učinila jakým způsobem a do které doby se o přiměřenou školní
budovu postarati hodlá. Protokol tohoto snešení budiž nám najisto do 14 dnů
předložen.
Z.c.k. okresní školní rady v Budějovicích dne 9. 11. 1883
c.k. místodržit. rada Kundratiz m/p
Na tento rozkaz místní školní rada v sezení od 25. listopadu 1883 následující
protokol zaslala: OPIS: PROTOKOL, sepsaný v sezení místní školní rady v Římově
dne 25. listopadu 1883. Přítomni byli předseda Ant. Kožant, radové – Šim. Melmer,
Tom. Opekar, Jan Marek, oba virilní hlasy. Předmět jest dle nařízení c.k. okresní školní
rady ze dne 9. listop. 1883 č.3936 o.š.r. porada a usnesení jakým způsobem a do které
doby se místní obec o přiměřenou školní budovu postarati hodlá.
Místní školní rada usnesla se jednohlasně jak následuje:
1.) Dům č. 10 v Dol. Římově, ve kterém posud fara a druhá třída s bytem p. řídícího
učitele umístěni jsou budiž od paní majitelky Josefy Lorenzové buď na základě
školních zákonů a dle ustanovení orgánů c.k. okresní školní rady zevrubně opraven a
přestaven aneb ať jej paní majitelka do majetku školní obce pod jistými výjimkami
odevzdá.
2. ) Dům č. 13 v Dol. Římově patřící Josefu Čoučerovi ať se podmínečně od místní
školní rady zakoupí, v němž by svolením politických a církevních úřadů fara umístěna
býti mohla. Tím by celé č. 10 bylo určeno za školu.
3. ) Co se týče doby usnesla se místní školní rada čekati na vyřízení její žádosti z roku
1880 od c.k. okresní hejtmanství, ve které prosila o opis smlouvy z roku 1821, aby její
právní poměry na dům č. 10 objasněny byly. Podpisy:
E. Böhm farář m/p,
3

H. Šimeček říd. učitel, Ant. Kožant předseda,Šim. Melmer, T. Opekar, J. Marek radní.
22. 9. 1884 kontroloval M. Sedlák c.k. školní inspektor
Školní rok 1883 – 1884 skončen 31.července. Nový školní rok započal 15. Září.
Slušno podotknouti, že dne 23. 2. 1885 v Budějovicích skonal a dne 27.3. tamže slavně
pohřben byl jeden z nejšlechetnějších synů českého národa, biskup Jan Valerián Jirsík.
Byl tě to vlastenec nad jiné obětavý a probuzení národního ducha zvláště na jihu
českém příkladně zasloužilý. Jakou láskou se honosil viděti je z toho, že sám stařičký
arcibiskup Bedřich ze Schwarzenberků jej pochovával a nesčíslné množství
duchovenstva, učitelstva a lidu přítomno bylo.
Dne 17. září odbývána okresní učitelská konference které zdejší učitelstvo se
zúčastnilo. V témže měsíci zvolena nová místní školní rada. Byli zvoleni následující
členové: předseda Šimon Melmer – rolník z Římova, dozorce školní Ant. Kožant –
rolník z Římova, zástupce školy Hynek Šimeček – řídící učitel, zástupce církve Šimon
Haláček – farář, zástupce obce Jan Marek – rolník z Branšovic a Šimon Nejedlý –
rolník z Krasejovky. Dne 3. března 1887 zavítal k nám velectěný pan c.k. ok. školní
inspektor František Smolík prohlížel zdejší školu a zkoušel školní dítky. Zároveň byla
odbývána toho dne komise stranou upravené školní třídy v č. 10, jsouc vyslána od
slavné c.k. okresní školní rady v Budějovicích skládajíc se z c.k. okresního komisaře p.
Křikavy, okres. inginiera p. Svobody a c.k. okresního školního inspektora p. Frant.
Smolíka. Toho roku bylo zdejší místní školní radě přísně od c.k. okresní školní rady
nařízeno by k vystavění nové školní budovy přikročila. Načež pro tuto stavbu nové
školy zakoupila od Hynka Šimečka řídícího učitele zde, část role ve výměře 3140 s. a 1
sáh počítán byl za 1 zlatý. Plán a rozpočet k nové stavbě budovy školní zhotovil c.k.
okresní inginier p. Svoboda. I byl dle usnesení místní školní rady ze dne 30. dubna
1887 následujícím dopisem od c.k. okresní školní rady schválen. Stavba školy započala
v květnu 1888. Stavbu řídil mistr zednický p. Postl z Kamenného Újezda. Dokončena
byla v měsíci srpnu a 3. ledna místním p. farářem posvěcena.
Dne 15. září byly dítky rozděleny ve tři třídy, ale vyučováno bylo až do 1. ledna
ve dvou třídách. Od 1. ledna 1889 byla zdejší dvoutřídní škola rozšířena v trojtřídní.
Místo učitelské obdržel zde p. Josef Bezecný dosud mladší učitel zde. A místo
mladšího učitele dostalo se Václavu Diveckému rodem z Hubilesa v Čechách.
Rok 1889/1990 Počátkem téhož roku školního a sice koncem měsícem zářím
dosazen veleslavnou c.k. zemskou školní radou dosavadní řídící učitel p. Ignác Hynek
Šimeček do penze a na místo jeho dosazen Karel Mitiska dosavadní řídící učitel ve
Vrábči. Dne 24. září 1889 zemřel po svoji toliko třídenní činnosti při zdejší škole p. Jan
Šandera mladší učitel v stáří 24 roků. Neúprosná Morana sklátila v chladný hrob
nadějný život a vyrvala tento ze sboru zdejšího, druha milého. Skonal během dvou dní
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následkem kýlořezu. Pohřeb zemřelého p. kolegy konal se dne 26. září 1889 za velkého
účastenství vůkolních pp. učitelů i okolního lida. Dřímej sladce. Dne 18. října 1889
nastoupila na prázdné místo podučitelské úmrtím p. Jana Šandery – slečna Karla
Kalouchová z Prahy. Koncem měsíce prosince 1889 rozšířila se na zdejší osadě
epidemicky nemoc chřipka zvaná – influenca – která v brzce značně se rozšířila;
bohudík že u žádného případu nebylo lze konstatovat nešťastného skončení. Školní
dítky až na nepatrné výjimky nemoci této unikly.
Rok 1890/1891 V měsíci září téhož roku a sice 2, 3 a 4 září následkem neustálých
dešťů vystoupila řeka Malše značné výšky a učinila ohromných škod na pozemcích i
rostlinách zejména v obcích při řece ležících jako Dúdlebech a Plavě. V týž čas vzal za
své Pražský kamenný most, nesmrtelný velkolepý čin císaře Karla IV. a sice zřícením
se tří oblouků z Malé Strany. Počátkem měsíce května roku 1891 zahájena jubilejní
výstava zemská v Praze pod protektorátem Nejjasnějšího císaře a krále J. V. Františka
Josefa I. jíž zúčastní se veškeré školství království Českého, aby tam přehlédl se
veškerý pokrok v školství obecném za poslední dvacetiletí. Že školství vůbec
impozantním způsobem zastoupeno již při počátku výstavy šel jeden hlas. Počátkem
měsíce června přistoupeno k vystavění věže při zdejším chrámu Páně, již dosud (při
zdejším) postrádáno bylo a tak učiněn opět jeden krok ku zvelebení i okrase místa
samého.
Rok 1891/1892 V měsíci lednu a únoru vypukla epidemická chřipka, která
v brzce jak mezi odrostlými tak mezi mládeží školní značně se rozšířila. Bohu dík ale,
že u mládeže školní průběh její byl co možno nejmírnější. V témže roce dne 28. března
1892 připadla 300leté narození Jana Ámose Komenského. Za tím účelem vedle četných
slavností Král. Českém odbývána dne 27. března 1892 v Budějovicích slavnostní
Akademie za spoluúčinkování učitelstva okresu Česko-Budějovického ve prospěch
postavení budovy české reální škole v Budějovicích, kteráž zdařila se co nejskvěleji.
Počátkem školního roku bylo přijato ve školní obci 255 dítek a vůbec přijatých bylo
263. Na konci školního roku školou povinných dítek byl počet 252. Návštěva školního
dozorce jevila se v tomto roce 6kráte.
Rok 1892/1893 Nový školní rok sl. mší svatou jíž přítomen byl veškerý sbor
učitelský se shromážděnými zde dítky. Po skončení služeb Božích odebraly se dítky
do školních budov kde jim byly předčítány školní pravidla a rozvrhy hodin. Dítek
školou povinných ve školní obci zapsáno úhrnem 239 a vůbec zapsaných celkem 250.
Dle tříd rozvrženy: v I. třídě – 95, v II. třídě – 71, ve III. třídě – 84. Veškeré dítky jsou
náboženství římskokatolického až na jednu žákyni, která je vyznání mosaického. Dne
3. ledna 1893 provedena dražba na přístavbu a rozšíření nové školní budovy o jedno
poschodí. Vadium složili čtyři dražitelé, nejméně podal p. Frant. Vyžrálek z Kam.
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Újezda a učiní přístavbu za celkový obnos 4 898 zlatých, nejdéle koncem prázdnin.
Dne 7. srpna počato konečně s přístavbou a rozšířením školní budovy v Římově č. 63.
Stavba tato jsouc zejména od obcí Branšovic a Krasejovky neuznána pokračuje velmi
zvolna. K tomu ke všemu podán od výše jmenovaných obcí protest proti stavbě. Co
pohnulo tyto obce, aby vedly si stížnost na usnesení místní školní rady není známo.
Přece komisionelním ohledání budovy č. 10 ze dne 30. března a svým podáním ze dne
22. dubna obce Krasejovka a obce Branšovice (Selce) přístavbu a rozšíření školní
budovy č. 63 v Římově žádaly. Stavba však každým pádem se provede a sice nejdéle
do konce září.
Rok 1893/1894 Dne 15. listopadu 1893 konečně přístavba a rozšíření školní
budovy v Římově č. 63 dokončena; z té příčiny žádáno místní školní radou za
kolaudaci stavby. Dne 27. listopadu 1893 přijela kolaudační komise s c.k. okresním
inspektorem p. Fr. Smolíkem jež školní budovu shledala jako vzornou a až na
nepatrné výjimky provedení stavby schválila. Zároveň výše jmenovaná kolaudační
komise hledíc stavba řádně proschla dovolila ihned ve všech třídách učit a řídícímu
učiteli p. Karlu Mitiskovi ihned se přestěhovat.
Rok 1894/1895 15. prosince 1894 rozdávány dítkám zprávy za prvé čtvrtletí.
V tomto čtvrtletí vypukly počátkem měsíce prosince spalničky mezi dítky, zejména
v první třídě. Průběh této nemoci byl celkem velice příznivý, ježto ani jedno z dítek
nezemřelo.
Rok 1895/1896 Nový školní rok započal dnem 16. září službami Božími. Při
konaném zápisu a roztřídění školních dítek zapsáno celkem do I. třídy – 75 dítek, do
II. třídy – 70 a do III. třídy – 91 dítě. V měsíci prosinci 1895 zvolena nová místní školní
rada v Římově a sice: Antonín Kožant předseda, Jakub Petr školní dozorce, P.Šimon
Haláček farář, Karel Mitiska spr. školy, Tomáš Opekar výbor, Frant. Nedorost výbor.
Šimon Melmer a Frant. Nožička náhradníci. Dne 1. května 1896 dosazena byla c.k.
okresní školní radou nová industriální učitelka sl. Rozálie Vondrušková z Hluboké,
bývalá sl. Žofie Nejedlá onemocněla a nebyla naděje na brzké vyléčení choroby
duševní do níž náhle upadla.
Rok 1896/1897 Celkem zapsáno v novém školním roce v 1. tř. 39 hochů – 39
dívek, ve 2. tř. 32 hochů – 34 dívek a ve 3. tř. 42 hochů – 51 dívek. V první třídě stal se
třídním správce školy p. Karel Mitiska, v druhé třídě p. Josef Bezecný a ve třetí třídě p.
Rudolf Netáhlík mladší učitel. Dnem 14. října 1896 podala místní školní rada v Římově
žádost c.k. okresní školní radě v Budějovicích, aby vyučování ručním pracím na zdejší
škole bylo rozšířeno o jedno oddělení tak, aby vyučovalo se místo ve dvou odděleních
ve třech, jelikož počet dívek počínaje třetím, školním rokem stoupl na 99 z úhrnného
počtu dívek 121.
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Rok 1897/1898 Dne 25. března 1898 učiněna dražba na trativod ze školní budovy
do silniční stoky v délce 150 m. Trativod tento veden je ze sklepa, jelikož byl stále plný
vody. Vydražen byl za obnos 145 zlatých a zadán Fr. Šimkovi. Dne 12. dubna 1898
kanál schválen a přijat. Nelze opomenout, že v tomto roce v měsíci červenci oslavil
důstojný p. farář Šimon Haláček svoje 25leté jubileum kněžské činnosti.
Rok 1898/1899 V tomto roce zapsáno celkem do 1. třídy 72 žáků, do 2. třídy 68
žáků a do 3. třídy 90 žáků. Dne 27. září konala se okresní učitelská porada
v Budějovicích za předsednictva c.k.okr.škol. inspektora. Přednášelo se: o kreslení na
pěti třídních školách se zřetelem ku školám dívčím a „jak má si učitel počínati, aby
naučil dítky při vyučování počtům správně mysleti a usuzovati“. Koncem šk. r.
rozloučil se se sborem p. učitel Rudolf Netáhlík.
Rok 1899/1900 V novém školní roce zapsáno celkem 212 dítek. Počátkem
školního roku ustanoven na zdejší škole mladším učitelem p. Emanuel Drobil
dosavadní mladší učitel v Todni místo p. Rudolfa Netáhlíka jenž dosazen do Radostic.
Dne 27. května 1900 konala se v Římově kanonická vizitace spojená se zkouškou
z náboženství u přítomnosti P. Vinciga biskupského vikáře a děkana v Trh. Svinech.
Rok 1900/1901 V tomto školním roce zapsáno 211 dítek. Od 13. června 1901 do
17. června 1901 zavítal do Čech J.V. císař a král František Josef I.
Rok 1901/1902 započal na zdejší škole dne 16. září mší svatou a TeDeum „Veni
Sancte Spiritus“. V tomto školním roce zapsáno celkem 229 dítek a to do 1.tř. –
zapsáno 34 chlapců a 38 dívek, do 2.tř. – zapsáno 32 chlapců a 39 dívek, do 3.tř.
zapsáno- 46 chlapců a 39 dívek. V prvé třídě vyučuje správce školy p. Karel Mitiska,
ve druhé třídě vyučuje třídní učitel Josef Bezecný a v třetí třídě třídní učitel Emanuel
Drobil. Nutno připomenout, že v uplynulém školním roce a ještě o prázdninách na
zdejší škole mezi dítkami zuřily spalničky. V uplynulém roce zemřely na zdejší škole
dva žáci a sice: Felix Böhm, žák 3.tř. následkem kýly a v 2.tř. žák Jan Zacharda na
souchotiny; budiž jim země lehká. Dne 18.února 1902 odebral se na zasloužený
odpočinek dosavadní c.k.okr.škol. inspektor a c.k. profesor p. Fr. Smolík po 15leté
působnosti. Téhož dne nastoupil v tento úřad c.k.okr.škol. inspektora p. Josef Honzík
c.k.profesor na c.k. vyšší reálce v Budějovicích. Dne 31.března 1902 odbývána v školní
obci volba do místní školní rady v Římově a zvoleni: p. Jan Rohrbacher – místním
školním dozorcem, Frant. Žák z Branšovic a Frant. Opekar z Krasejovky co členové a
Ant. Kožant a Matěj Nožička z Římova co náhradníci. Dne 21.dubna 1902 zavítal do
Římova c.k.okr.škol. inspektor p. Josef Honzík z příčiny inspekce.
Rok 1902/1903 Dne 22.června 1903 navštívil Římov při generální vizitaci
kanovnické biskup dr. Martin Josef Říha a Frant. Josef Křikava c.k. místodržitelský
rada. Zároveň odbývalo se v Římově biřmování spojeno s vizitací.
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Rok 1903/1904 Jako učebnou pomůcku v školní roce 1903 / 1904 dostalo se škole
darem od c.k.okr.škol. rady „Mocnářství Rakousko-Uherské“ od A.F. Bauera.
Knihovna žákovská rozmnožena sedmi svazky, mezi nimi 1, 2, 3, 4 čítanka Lva N.
Tolstoje nákladem Josefa Pelcla na K. Vinohradech.
Rok 1904/1905 Počátkem školního roku 1904 nastaly na zdejší obecné škole
vážnější změny a sice: p. řídící učitel Karel Mitiska, který tu působil nepřetržitě po 15
roků, na svoji žádost přesazen c.k.zemskou školní radou na školu do Kamenného
Újezda. Zatímním správcem zdejší školy až do 1.března 1905 jmenován učitel první
třídy Josef Bezecný. Místo třídního učitele obsazeno zatímně p. Ant. Havlíčkem.
V tomto roce školním zapsáno celkem 216 dítek. V prvé třídě vyučuje tříd. učitel p.
Emanuel Drobil, ve 2.tř. zat.správce Josef Bezecný a ve 3.tř. p. Ant. Havlíček. Dne
8.září 1904 dáván zábavný večírek, při kterém sebráno 67 K a pokrytí výloh
odevzdáno pořadatelem p. Petrem Radou c.k.prof. z Budějovic 55 K zdejší správě
školy na pořízení vhodných a potřebných pomůcek, za kteréž správce školy vyslovil
veřejný dík. Dle výnosu c.k.okr.školní rady ze dne 7.listopadu 1904 č. 3287 skončí se
každý školní rok ve zdejším okrese (rokem 1904 / 1905 počínajíc) dnem 15. července,
je-li 15.7. svátek nebo neděle, tedy 14.7. Nový školní rok počne se vždy 1.září (rokem
1905/1906 počínajíc), je-li 1.9. svátek nebo neděle tedy 2.9. C.k.zemská školní rada
ustanovila Josefa Bezecného, učitele první třídy, který při zdejší škole po 24 let působí,
vynesením ze dne 3.prosince 1904 č.52299 – definitivním řídícím učitelem na obecné
škole v Římově. Služební přísahu složil dne 22.prosince 1904.
Rok 1905/1906 Dne 16. srpna 1905 vykonali úřední slib nový členové místní
školní rady v Římově: Tomáš Fošum jakožto předseda, Josef Heindiger školní dozorce,
Václav Staněk ze Římova co člen. Musím podotknouti, že poprvé má Římov o jednoho
zástupce více než míval dřívější léta. Zástupcem obce Krasejovky jest Frant. Opekar a
Jan Mráz, zástupcem obce Selce. V tomto školním roce zapsáno celkem 221 dítek. Do
1.tř. zapsáno 78 žáků, z nichž 41 chlapců a 37 dívek. Do 2.tř. přijato 57 žáků a to 28
hochů a 29 dívek. Konečně do 3.tř. zaneseno 86 žáků a to 39 hochů a 47 dívek. V první
třídě vyučuje p. Emanuel Drobil, ve druhé třídě řídící učitel Josef Bezecný a ve třetí
třídě p. Ant. Havlíček.
Správce školy s potěšením konstatuje, že na jeho žádost v tomto roce místní školní
rada postavila při zdejší škole kolník na dříví a uhlí. Dříve se muselo topivo dávat na
půdu. Dále pořízena úplně nová tělocvična a upravena žumpa kvůli bezpečnosti na
její přikrytí zakoupen pískovcový kámen a konečně pořízeny záclony do třetí třídy.
Rok 1906/1907 Nový školní rok započal 17.září 1906 mší svatou. V tomto
školním roce zapsáno celkem 222 dítek, vesměs náboženství katolického. Dne 1.ledna
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1907 nastoupila při zdejší škole za onemocnělého učitele Ant. Havlíčka sl. Marie
Čermáková, narozena ve Sv.Janě.
Rok 1907/1908 V tomto školním roce na začátku zapsáno celkem 229 dítek.
Učitel první třídy p. Emanuel Drobil, který na zdejší škole působil 8,5 roků na svojí
žádost přeložen za správce školy do Třebče. Na jeho místo ustanoven zatímně zdejší
učitel p. Ant. Havlíček c.k.okr. radou 25.února 1908 č. 576. Dále jmenován p.
Ferdinand Kerles od 1. března 1908 při zdejší škole jakožto zatímní učitel č. 572. Ve
školním roce 1907 / 1908 založen při naší škole „polévkový ústav“ – přičiněním
řídícího učitele Josefa Bezecného, kterýž podal prosebné žádosti na některé závody a
skutečně nebyl nikde oslyšen. Dostalo se mu od Českého pivovaru z Č.Budějovic
podpory 50 K, od Měšťanského pivovaru z Č.Budějovic 10 K, z pivovaru knížecího
z Krumlova 10 K a od c.k. okresního hejtmanství z Budějovic 50 K. By co možná
nejvíce dítek bylo poděleno a strava byla náležitá. S největší ochotou uvázala se choť
řídícího učitele Katuša Bezecná, že bude vařiti polévku dítkám ve škole a tak šťastně
ústav započal činnost 16.prosince 1907 a trval nepřetržitě do 1. března 1908. Celkem
rozdáno 2 024 porcí. Jest si přáti by ústav trvati mohl nadále. Náboženská zkouška
odbývána dne 3.června 1908 za přítomnosti p. vikáře Jana Zemana.
Dne 1.července 1908 podniklo zdejší žactvo se sborem učitelským společný výlet
spojený s poučnou vycházkou na Hlubokou. Účastnilo se ho 56 žáků, prohlédnuty
sbírky v zámečku Ohrada a průmyslové výrobky.
Učitel 2.tř. Ant. Havlíček, který zde působil 4 roky, na svojí žádost přesazen za učitele
1.tř. na dvoutřídní školu do Dunajic. Zatímní učitel p. Ferdinand Kerles byl od 1. září
služby při zdejší škole zproštěn. Od 1.září 1908 jmenován učitelem první třídy na
zdejší škole p. Richard Pfeifer, dosud učitel v Besednicích. Dále jmenován pro zdejší
školu učitelem p. Ant. Sýkora od 1. září 1908 ustanoven definitivním učitelem 2.tř. při
zdejší škole.
Rok 1908/1909 V tomto školním roce zapsáno na začátku celkem 242 dítek,
vesměs náboženství katolického. Na žádost řídícího učitele darovalo ředitelství
c.k.školního knihoskladu v Praze pro zdejší žactvo 41 školních knih. Dne 19. února
1909 usnesl se zdejší okresní výbor jednohlasně na podnět řídícího učitele, by školní
plat ve zdejší obci byl zrušen a hrazen obecní přirážkou.
Polévkový ústav započal při zdejší škole dne 15.prosince 1908 a trval až do 4.
března 1909. Za tu dobu vydáno 1760 porcí. Jedna porce počítána za 5 haléřů. Náklad
veškerý činil 88 K. Subvence c.k.okr.hejtmanství jest 40 K. Ústav ten spravoval řídící
učitel Josef Bezecný a manželka jeho pro dítky vařila. Týž postaral se o úhradu jednak
prosebnými žádostmi, jednak pořádáním divadla, tak že školní osada nepřispěla na
něj ani haléřem.
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Dne 16. června 1909 podnikl zdejší učitelský sbor se školní mládeží – počtem 75 žáky –
poučnou vycházku do Zlaté Koruny a na Kleť (Šeninger). Nutno připomenout, že
rolníci Štěpán Řehoušek, Josef Petr a starosta Ant. Melmer zdarma dali povozy a
výletníky do ZL. Koruny dopraviti.
Rok 1909/1910 Na začátku školního roku zapsáno celkem 241 žáků.Dne 1. února
1910 provedl c.k.okr.škol. inspektor Josef Durych provedl inspekci na zdejší škole. Dne
6. července 1910 účastnil se učitelský sbor se školní mládeží poučného výletu ke
starému hradu Dívčí Kámen. Za dobu prázdnin zakročením řídícího učitele u místní
školní rady opraveny řádně záchody v budově školní, takže vyhovují opět svému
účelu. Byt učitelův, které se dobrovolně vzdal proměněn ve školní kabinet na základě
usnesení místní šk. rady 22. května
Rok 1910/1911 Na začátku školního roku zapsáno celkem 232 žáků. V tomto
školním roce vyučuje v první třídě p. Richard Pfeifer, ve druhé řídící Josef Bezecný a
ve třetí p. Ant. Sýkora. V měsíci červnu upraveno na žádost řídícího učitele okno na
záchodě, ventilace v prvním poschodí, zřízena nová pumpa, všechny roury obnoveny
i se stojanem, nová vrátka zhotovena a všechna okna venkovská natřena barvou. Dne
1. července 1911 podnikl sbor učitelský se žáky poučný výlet do Krumlova. Jelo se na
čtyřech povozech, které poskytli rolníci Jan Hanzl, Štěpán Řehoušek z Horní Vesce,
Josef Petr ze Římova a Frant. Opekar z Krasejovky. Dne 5. září 1911 byl jmenován
novým c.k.okr.škol. inspektorem dr.Gustav Winkler, profesor státního vyššího
gymnázia v Budějovicích.
Rok 1911/1912 Na počátku roku zapsáno celkem 239 žáků. Na žádost předsedy
místní školní rady Ant. Melmera byl kabinet školní přeměněn v byt učitele a týž se
dne 19. dubna nastěhoval. Dne 8. července 1912 byla zde kanonická vizitace kostela a
biřmování spojené se zkouškou z náboženství ve škole za přítomnosti p. biskupa
Monsg. Josefa Ant. Hůlky z Budějovic. Mimo jiné byli ještě přítomni: Jindřich Fritz –
patronátní komisař, Jan Zeman - bisk. vikář, J. Racek – administrátor z Komařic, člen
řádu Cisterciátů, Jan Paclík – děkan v Kamenném Újezdě, Tomáš Zacharda – farář
v Doudlebech.
Dne 21.července 1912 zemřel důstojný pán Šimon Haláček, čestný konzistorní rada,
biskupský notář, osobní děkan a katecheta při zdejší škole po krátkém utrpení raněn
mrtvicí 69 roce svého života. Působil při zdejší škole 29 roků.
Za administrátora povolán p. Jaroslav Paulus dosud kaplan v Pelhřimově.
Rok 1912/1913 Na místo učitele Richarda Pfeifra dosazen zatímním učitelem p.
Adolf Linha dosud působící v Lišově. Na začátku školního roku zapsáno celkem 244
žáků. Dne 15. prosince 1912 se hrál řídící učitel se zdejší školní mládeží „Sen Vánoční“
od J. B. Plumovské. C.k.zemská školní rada usnesením ze dne 5. prosince 1912, č.110

866/3/65894 povolila, aby osada Stropnice vyškolena byla ze školní obce Doudleb a
aby přiškolena byla ku školní obci Římov. Přihlédnuto bylo k tomu, že cesta ze
Stropnice ke škole v Římově značně schůdnější jest než ke škole v Doudlebech. Dne 30.
srpna 1913 vykonali úřední slib členové zdejší nové místní školní rady. A sice zástupci
Římova: Ant. Melmer - jakožto předseda, Šimon Kožant – školní dozorce, Josef Týmal
– co člen. Zástupcem Krasejovky je Frant. Opekar, zástupce obce Selce jsou Josef
Marek z Branšovic a Josef Janeš z Kladiného. Následkem přiškolení obce Stropnice
k Římovu je zástupce jejím Jan Koloušek rolník ze Stropnice.
Od 1. září 1913 nastaly následující změny ve sboru: zat. učitel Adolf Linha
přesazen v téže hodnosti do Střížova a zat. učitel Jan Mertlík přeložen úřední cestou
do Pištína. Na místě nich ustanoven Fr. Vančura v hodnosti učitele první třídy a Adolf
Ambrož zat. učitelem při zdejší škole.
Rok 1913/ 1914 C.k. zemská školní rada povolila vynesením ze dne 4. září 1913
č.I.-1827/2/č.z.š.r.49645/13, aby se při obecné škole v Římově čtvrtá definitivní
postupná třída počátkem školního roku 1913/1914 otevřela a zřídila za tou příčinou při
této škole jedno místo definit. učitele druhé třídy s náležitými požitky. Poněvadž
nebylo možno zatím nikde najmout pro třídu místnost, postoupil pouze na čas řídící
učitel svůj zadní pokoj, by mohlo se vyučovati ve čtyřech třídách od 1. října 1913. Od
1. října 1913 ustanoven zatímním učitelem druhé třídy při zdejší škole p. Ant. Slavík,
dosud působící v Kostelci. Na začátku školního roku zapsáno celkem 277 žáků
Rok 1914/1915 Nový školní rok začal 16. září 1914 v době velice vážné, kde celá
naše říše je v boji proti nepříteli, p. inspektor Robert Vondruška a kolega Frant.
Vančura se nalézají u vojska. C.k.zemská školní rada ustanovila zatímního učitele Ant.
Slavíka definitivním učitelem 2.tř. při zdejší škole. Na začátku školního roku zapsáno
celkem 279 žáků a to do 1.tř. 46 žáků (25 hochů + 21 dívek), do 2.tř. 72 žáků (38 hochů
a 34 dívek), do 3.tř. 74 dětí (43 hochů a 31 dívek a do 4.tř. 87 žáků (44 hochů a 43
dívek). V tomto školním roce vyučuje v 1.tř. řídící školy Josef Bezecný, ve 2.tř. Ant.
Slavík a ve 3.tř. Josef Dittrich, 4. tř. má vyučování polodenní, jsou tam zaměstnáni
všechny síly učitelské zdejší školy. Učitel p. Josef Dittrich narukoval k vojsku 21.
června t.r.. Tu zbyli jsme na čtyřtřídní škole pouze dva, řídící školy Josef Bezecný a
učitel Ant. Slavík. Vyučování schváleno školskou radou se dělo tak, že v 1.tř.
vyučováno pravidelně, 3. a 4. třída jsou spojeny a vyučuje se v nich dopoledne a ve
druhé třídě odpoledne.
Rok 1915/1916 Nový školní rok započal 17. září 1915 mší svatou. Na počátku
školního roku zapsáno celkem 282 žáků. V tomto školním roce vyučuje v první třídě
řídící učitel Josef Bezecný, ve druhé třídě učitel Frant. Vančura, který nastoupil opět
službu, ve třetí třídě Ant.Slavík, ve čtvrté třídě vyučují všichni učitelé střídavě.
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Válečná sbírka vlny a kaučuku ve dnech 29. září a 2. října 1915 provedena správou
školy s dětmi v přiškolených obcích. Sebráno 145,65 kg látek vlněných a 2,6 kg
kaučuku. Věci zaslány na úřad pro válečnou péči do Vídně. Dne 6. února 1916 sehrál
učitelský sbor se školní mládeží „Vzácný kolovrat“od Frant. Flosa. Z čistého výnosu
obnosu 38 K prostřednictvím c.k.okr. hejtmanství pro vdovy a sirotky zemské
úřadovně v Praze. Mimo to poděleny v místě ženy vdovy po vojínech 35 K. 5. března
hrány hry: „Dopis císaři pánu“ od F. Hrnčíře, a „Kralovka“ od O. Svobody. Čistý
výnos 75 K použit na zakoupení knih do žákovské knihovny. Správa školy se sborem
podnikla dne 6. června 1916 sbírku ve zdejší školní obci ve prospěch Červeného kříže.
Sebráno 105 K 90 haléřů, které zaslány c.k. okr.škol radě.
Rok 1916/1917 Na místo učitele Josefa Dittricha (u vojska) ustanovena
zastupující učitelkou sl. Josefa Tampierová při zdejší škole 8. září 1916. Na začátku
školního roku zapsáno celkem 273 žáků. Tentokrát se opět vyučuje pravidelně ve
všech čtyřech třídách na zdejší škole. Poněvadž v budově školní jsou pouze tři učebny,
najmuta jedna místnost u Kožantů v č. 57 za 200 K a umístěna tam třetí třída. V prvé
třídě vyučuje sl. Josefa Tampierová, ve druhé třídě řídící školy Josef Bezecný, ve třetí
třídě učitel Frant. Vančura a ve čtvrté třídě p. Ant. Slavík.
6. října 1916 se sbor korporativně zúčastnil obětních dnů ve prospěch Červeného kříže,
sebráno 49 K 70 haléřů, které byly odevzdány zdejšímu starostovi Josefu Týmalovi,
aby je poslal na jmenovaný účet. Dále sbíráno ostružinové listí, které správa školy
odevzdala. Dne 1. listopadu 1916 v 9 hodině večerní zesnul J.V. císař a král Frant. Josef
I. na ochrnutí srdce a plic. Nástupcem zesnulého panovníka se stává J. c.k.
následovník Karel Frant. Josef.
Na zakročení správy školy obdržela místní školní rada 1200 sazenic smrkových,
sosnových, dubových, akátových. Dne 12. května t.r. po proslovu přikročeno
k vysázení obecního pozemku Láz. Veškerou práci spojenou s tím vykonalo žactvo za
přispění učitelstva. Pozemek ten nazván „Válečný háj“.
Rok 1917/1918 Na začátku školního roku zapsáno celkem 271 žáků. Dne 4.
května 1918 provedl školní inspekci p. ředitel Karel Bartuška, jakožto zástupce p.
inspektora, s výsledkem uspokojivým. Školní rok ukončen 15. července 1918. Po mši
svaté rozdány sešity a školní zprávy.
Rok 1918/1919 Na začátku školního roku zapsáno celkem 277 žáků. Řídícímu
učiteli Josefu Bezecnému pro těžké onemocnění (vyčerpání, žloutenka) udělena
dovolená zemskou školní radou od 16. září 1918 do 15. února 1919. Na místo
onemocnělého řídícího učitele ustanovena okr.škol.radou výpomocnou učitelkou sl.
Magdalena Zeinerová. V tomto roce byla rodina řídícího učitele, která obývá ve škole,
citelně poškozena krádeží. Dvakrát se dostali zloději do školy a to poprvé 9. srpna
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1918, kde uzmuty potraviny (mouka, omastek, vejce, chléb, slanina) v ceně nejméně
400 K, a po druhé dne 13. listopadu 1918, kde uzmuty z chlívka dvě vykrmená prasata
v ceně nejméně 3000 K. Krádeže bohužel nevyzrazeny.
Den 28. října 1918 bude památným dnem, dnem tím prohlášeny Čechy, Morava,
Slezko, Slovensko za jediný, samostatný, svobodný československý stát (republiku).
Dnem 1. ledna 1919 nastoupil opět službu zat. učitel p. Josef Dittrich, zastupující jej
učitelka sl. Josefa Tampierová zdejší školu opustila a vrátila se k rodičům do Plané.
Dne 2. února 1919 uplynula dovolená řídícímu učiteli Josefu Bezecnému, který opět
nastoupil školní službu. Učitelka Magdaléna Zeinerová přesazená na školu
v Rudolfově. Dne 7. března 1919 oslaveny narozeniny našeho prvního p. presidenta
Tom. G. Masaryka. Svátek 1. máje 1919 byl oslaven důstojně zdejší školou. Mládež
s řídícím učitelem přítomna mši svaté, po ní zasazeny dvě lípy svobody a sice jedna
blíže domu Kalinova a druhá na prostoře kostela.
Dne 24. května 1919 navštívil zdejší školu p. inspektor Robert Vondruška, navrátivší
se z ruského zajetí a provedl inspekci.
Rok 1919/1920 Na začátku školního roku zapsáno celkem 260 žáků a to 259
náboženství katolického a jeden izraelského. Dosud najmutá místnost pro třídu v č. 57
majitelem Janem Kožantem vypovězena. Zpráva školy požádala o střídavé vyučování,
než bude třída nově opatřena, což okresní školní rada povolila. Poněvadž nikde
vhodná školní místnost nenalezena, prohlédnuta místní školní radou budova školní a
z kabinetu školního a bytu učitele utvořena třída, ve které se od 13. října pravidelně
vyučuje. Dne 28. října 1919 poprvé slaven Národní svátek. Od 31. října až do 17.
listopadu přerušeno vyučování pro úplný nedostatek paliva. Dříví přivezeno po dráze
až ze Šumavy od Prachatic a opět začalo pravidelné vyučování. Dne 19. března 1920
v noci opět zavítal zloděj do školy a ukradl řídícímu učiteli na potravinách a šatstvu
v ceně 2000 k.
Na žádost správce školy, aby byl alespoň poněkud proti zlodějům chráněn, dala
místní školní rada okno, které se nalézá u sklepa zazdít a v komůrce zmenšit okénko a
opatřit mřížemi. Poněvadž plot kolem školní zahrady byl již velmi chatrný, na přání
řídícího postaven úplně nový na náklad školní osady.
Rok 1920/1921 Na začátku školního roku zapsáno 242 žáků a to 237 náboženství
katolického, jeden israelského a čtyři bez vyznání. Celkem jeví se žactva úbytek,
příčinou je nově založená měšťanská škola ve Velešíně, do které chodí ze zdejší osady
25 žáků. Zdejší zast. učitel Josef Vuško přeložen na Dobrou Vodu, ok.škol.rada
ustanovila Oskara Kohouta zastupujícím učitelem na zdejší škole v Římově za učitele
Ant. Slavíka. Ale týž onemocněl a proto ustanoven za něj Vlasta Mitísková zastupující
učitelkou. Z 15. na 16. února (rozhodovala půlnoc) 1921 bylo prvé sčítání lidu v celé
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republice. Sčítacím komisařem pro zdejší politickou obec jmenován řídící učitel Josef
Bezecný. Všeho obyvatelstva napočteno 737, z těch Čechů 731, Němců 6. Dle
náboženského vyznání: 701 římskokatolíků, 27 československá církev, 4 israelité a 5
bez vyznání.
Na základě nařízení okr.škol. úřadu v Č. Budějovicích svolal řídící učitel Josef
Bezecný, jakožto zmocněnec úřadu, všechny členy nově zvolené místní školní rady i
náhradníky do školní budovy, by rukou dáním slíbili věrnost republice a že budou
zachovávat zákony a platná nařízení. Dále hlasovacími lístky zvolen za předsedu
místní školní rady Josef Tybitancl, když řídící učitel Josef Bezecný to odmítl. Za
místopředsedu aklamací zvolen Frant. Foitl – domkář ze Stropnice, školním dozorcem
Frant. Martínek – pekař za Římova. Dále členové: Josef Bezecný – řídící učitel, Frant.
Vančura – učitel a Václav Vaclík – rolník z Branšovic. Za náhradníky zvoleni: Václav
Klíma – kolář, Jan Nožička – rolník a Josef Petr – pekař. Na základě nových zákonů
obec Krasejovka vyloučena ze zastoupení v místní školní radě.
Rok 1921/1922 Na začátku školního roku zapsáno celkem 232 dětí. Ve školním r.
vyučuje první třídu řídící učitel Josef Bezecný, ve druhé třídě sl. Marie Štěpánková, ve
třetí třídě Václav Sýkora, ve čtvrté třídě učitel Oskar Kohout, později převzala čtvrtou
třídu sl. Josefa Koutová. Dne 26. června b.r. navštívil zdejší školu vikář a arcikněz Jan
Zeman z Olešnice a byl přítomen vyučování katolického náboženství v 1., 2. a 4. třídě;
i tentokrát se 3.tř. vyhnul, kde vyučoval učitel p. Sýkora, který nepovolil katechetovi,
aby hodina náboženská byla přeložena u něj na dopoledne ač bylo prostřednictvím
školy žádáno.
Rok 1922/923 Na začátku školního roku zapsáno 208 dětí. Ve školním roce
vyučuje 1.tř. řídící učitel Josef Bezecný, 2.tř. sl. Marie Štěpánková, 3.tř. Václav Sýkora a
ve 4.tř. vyučuje sl. Jaroslava Čumpelíková. Vyučování náboženství československému
povoleno učiteli Václavu Sýkorovi a za každou vyučovací hodinu dostane zákonitou
odměnu 1 K 80 haléřů, zajímavé je že sám učitel je bez vyznání. Dne 1. října b. r.
konána zde zkouška z náboženství spojená se svatým biřmováním za přítomnosti
biskupa Šimona Bárty. Biskupský ordinariát v Č. Budějovicích zaslal dne 20. prosince
1922 řídícímu učiteli Josefu Bezecnému biskupský pochvalný list. Osobní děkan p.
Jaroslav Paulus, který působil na zdejší škole 10 roků byl přeložen za administrátora
proboštství do Jindřichova Hradce a na jeho místo ustanoven páter Frant. Gabriel,
který byl od 1. listopadu 1922 ustanoven administrátorem a zároveň katechetou
římskokatolického náboženství při zdejší škole. Po zakročení řídícího učitele Josefa
Bezecného u místní školní rady zakoupena pro školu 25. ledna 1923 vlajka republiky
československé.
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Rok 1923/1924 Na začátku školního roku zapsáno celkem 188 žáků.Úbytek se
vysvětluje tím, že velice málo se narodilo dětí v roce 1917 (připadá to do nejhorších let
válečných) a také mnoho žáků odešlo do měšťanských škol, hlavně do Velešína. Zdejší
dělnická organizace zakoupila pro zdejší chudou mládež potřeby školní a na ruční
práce barevný papír, kteréž 7. února 1924 dětem rozdala. Zdejší učitelský sbor
uspořádal dne 1. června b.r. výstavku výchovných a ručních prací ženských a
výchovné práce chlapecké, které překvapily rozmanitostí a pěkným provedením,
podobně i ruční práce ženské.
Rok 1924/1925 Třídy přiděleny takto: 1.tř. vyučuje řídící učitel Josef Bezecný, ve
2.tř. učitel Fr. Vančura, ve 3.tř. zastupující učitelka Al. Šafránková, ve 4.tř. zatímní
učitelka Karla Picková. Učitel Václav Sýkora přeložen na svoji žádost za správce školy
do Prostřední Svince a na jeho místo ustanovena sl. učitelka Aloisie Šafránková od 1.
září 1914. Učitelka Marie Štěpánková onemocněla na plicní katar, dostala dovolenou
do 1. listopadu a na místo ní nastupuje Karla Picková. Na počátku školního roku
zapsáno celkem 170 žáků.
Učitelský sbor usnesl se pořádati mimo školní vyučování vždy v pondělí od 2 do 5
hodin o světový kurz pro mládež škole odrostlé obojího pohlaví. Vedení kurzu bylo
učitelským sborem střídavě prováděno. Řídící učitel Josef Bezecný přednášel o
slovanském kmeni „Dudlebech“. Dále ze zdravotnictví a to zdraví, čistota těla,
otužování a tělocvik. Učitel Frant. Vančura pojednal o „Dějinách selského stavu“, o
státotvorné činnosti, o samosprávách, písemnostech hospodářských a jejich kalkulace.
P. Novotný z Prahy uváděl mládeži jak vést jednoduché účetnictví. Ženský dorost byl
poučován zdejšími učitelkami a to Marie Štěpánková učila o střihu bílého prádla a
Aloisie Štěpánková přednášela následující téma: dům a jeho příslušenství, důležitost
ženy v hospodářství, pořádek, prostírání, praní prádla a nejdůležitější zásady
hygienické a domácí lékárnička. Kurz byl velmi četně navštěvován, někdy až 60
posluchačů. Velice se líbil mládeži a přeje si, aby se i v dalších zimních dobách opět
konal. Dne 23. května 1925 konala se ustavující chůze nové místní školní rady. Zvoleni
za obec Římov: Josef Tybitancl - rolník z Hor. Římova a Frant. Crkva - rolník z Hor.
Římova, za obec Banšovice Václav Vaclík – rolník, za Stropnici domkář Frant. Foitl,
zástupce školy řídící učitel Josef Bezecný a učitel Frant. Vančura. Za náhradníky
zvoleni Antonín Drexler – rolník, Jan Kožant – zednický mistr a Josef Hanzalík –
skladník, vesměs ze Římova. Dále zvolení zástupci provedli slib věrnosti do rukou
tajemníka K. Fencla, zástupce okr. škol. výboru. Dále zvoleni předseda Fr. Crkva a
místopředseda Jos. Tybitancl.
Rok 1925/1926 Na počátku školního roku celkem zapsáno 151 žáků a to do 1.tř.
přijato 26 dětí (11 hochů a 15 dívek), do 2.tř. 32 (14 hochů, 18 děvčat), do 3.tř. 48 (27
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hochů + 21 dívek), do 4.tř. 45 (15 hochů a 30 dívek). Úbytek žáků na zdejší škole
vysvětlen tím, že bylo méně porodů a mnoho žáků odchází na měšťanskou školu do
Velešína a do Č. Budějovic. Zemská školní rada na základě restrikčního zákona
přeložila řídícího učitele Josefa Bezecného od 1. března 1926 do trvalé výslužby. Dne
15. března 1926 rozloučili se učitelé i žáci s odcházejícím řídícím učitelem p. Josefem
Bezecným při školní slavnosti. Působil na škole 47 let.
Rok 1926/1927 Výnosem zemské školní rady ze dne 24. července 1926 jmenován
byl na zdejší škole řídícím učitelem Richard Pfeifer. Třídy byly přiděleny takto: 1.tř.
vyučuje Richard Pfeifer, 2.tř. vyučuje Marie Štěpánková, 3.tř. vyučuje Miroslava
Špičková a 4.tř. Josefa Birmová. Na začátku školního roku bylo zapsáno 151 žáků.
Místní školní rada dala na žádost nového řídícího učitele opravit byt a to, nové
podlahy v kuchyni a ložnici, zakoupila nová kamna do kuchyně a ložnice, celý byt pak
byl vymalován. Okno jež bylo v komůrce zazděno bylo opět probouráno a opatřeno
mříží. Dne 2. května 1927 jest ustanovena definitivní učitelkou při zdejší škole
Stanislava Filová, s platnosti od 1. září 1927.
Rok 1927/1928 Na počátku školního roku navštěvuje 1.tř. 19 hochů a 19 dívek =
29 dětí, 2.tř. 22 hochů, 31 dívek = 53 dětí, 3.tř. 13 hochů, 21 dívek = 34 dětí a ve 4.tř. 14
hochů a 21 dívek = 35 dětí. Celkem 68 hochů a 83 dívek = 151 dětí. V první třídě
vyučuje řídící učitel Richard Pfeifer, ve druhé třídě definitivní učitelka St. Filová, ve
třetí třídě Zdenka Foltová, ve čtvrté třídě Josef Vojta. Jelikož Josef Vojta nastoupil dne
1. října 1927 službu vojenskou ustanovena byla zde výpomocnou učitelkou Zdeňka
Horková. Dne 8. října navštívilo žactvo zdejší školy se svými učiteli zvěřinec Kludský
v Č. Budějovicích. Návštěvy se zúčastnilo 92 žáků, tam a zpět dopravil dvěma
autobusy p. Vaněček. Místní spořitelní a záložní spolek daroval 25. ledna 1928 zprávě
školy 200 Kč na učební pomůcky pro chudé žáky.
Rok 1928/1929 Celkem 69 hochů a 77 dívek = 146 žáků. Členové učitelského
sboru uspořádali žákům v jednotlivých třídách vánoční nadílku a každá třída měla
svůj stromeček. Na nadílku přispěly firmy: „Národní podnik“, „Hardtmuth“ a
„Grafo“. O prázdninách 1928 dala místní školní rada zřídit nový plot. Dále zřízena
úplně nová okna na severní straně a ostatní okna opravena.
Vzhledem k trvajícím neobvyklým mrazům (zde až 35°R) na základě výnosu
ministerstva škol. a národní osvěty ze dne 13. února 1929 bylo zde přerušeno
vyučování od 15. února do konce února 1929. 1. a 2. března byly spojeny vždy dvě a
dvě třídy dohromady pro nepatrný počet dětí. Teprve 4. března započalo opět
pravidelné vyučování. Výnosem okr.škol.výboru v Č. Budějovicích byl ustanoven zde
definitivním učitelem Josef Havelský s platností od 1. září 1929.

16

V noci z 18. na 19. června vloupal se neznámý pachatel do školy, kde vypáčil ve
třídách stolky a skříně aniž by cokoliv odcizil. Pachatel hledal patrně peníze. Rozbil
při tom tři okenní tabule v ceně 60 Kč.
Rok 1929/1930 Celkem bylo 76 hochů , 73 dívek = celkem 149 žáků. Třídními
učiteli v první třídě Richard Pfeifer, ve druhé třídě Stanislava Filová, ve třetí třídě
Josef Havelský, jenž zde jmenován dekretem definitivním učitelem, ve čtvrté třídě
Zdeňka Horková, jež byla zde ustanovena výpomocnou učitelkou. Ženským ručním
pracím bude zde vyučovati Ludmila Pešlová ve dvou odděleních.
Dle vzoru jiných obcí ustavilo se zde loňského roku družstvo za účelem
zavedení elektriky ve zdejší obci za předsednictví místního faráře pátera Františka
Gabriela. Do školy z úsporných důvodů světlo zavedeno nebylo, toliko řídící učitel dal
na své útraty si zařídit čtyři světla ve svém bytě v ceně cca 500 Kč. Na nátlak řídícího
učitele dala místní školní rada alespoň jedno světlo do sklepa, jelikož se tam skládá
uhlí pro školu. Svítit se začalo dnem 27. září 1929. V neděli dne 10. listopadu 1929
konala se zde ustavující schůze nové místní školní rady. Členové jsou:
a) zástupcové školy – Richard Pfefier, defin.říd.uč., Stanislava Filová, def.uč..
b) zástupcové občanstva –Frant. Crkva, rolník v Římově, Josef Hanzalík, skladník
v Římově, Jan Hamberger, rolník ve Stropnici, Frant. Nedorost, rolník v Branišovicích,
c) náhradníci - Josef Novotný, Šimon Persán, Josef Lacina.
Na květnou neděli sehráli žáci Kňourkovu pohádku „Jiříkovy housle“ s velkým
úspěchem. Divadlo se hrálo odpoledne pro děti, večer pro dospělé.
Dne 31. května pořádán byl školní výlet na Kleť a do Krumlova. Počasí bylo krásné,
výlet se podařil.
Rok 1930/ 1931 Počet žactva úhrnem 76 hochů a 68 dívek = 144 žáků. Do
měšťanské školy odešlo 5 hochů a 3 dívky. V první třídě vyučuje řídící učitel Richard
Pfeifer, ve druhé třídě vyučuje Stanislava Filová, ve třetí třídě Josef Havelský a ve
čtvrté třídě Eliška Černíková. Učitelský sbor sehrál v tomto školním roce 4 loutkové
hry pro žáky.
Rok 1931/1932 Zapsáno bylo celkem 83 hochů a 66 dívek = 149 žáků. V první
třídě vyučuje řídící učitel R. Pfeifer, ve druhé třídě Marie Krčmářová, výpomocná
učitelka na místo Stanislavy Cvrčkové – Filové, ve třetí třídě Josef Havelský,
definitivní učitel a ve čtvrté třídě Marie Černíková. Místní školní rada dala na návrh
řídícího učitele zhotovit osm nových oken i s rámy na jižní straně školy. V neděli 6.
prosince uspořádal učitelský sbor pod jménem rodičovského sdružení v hostinské
místnosti u Kalinů Mikulášskou besídku spojenou s nadílkou. Všechny děti byly
poděleny knihami, školními potřebami a cukrovým. Na nadílku přispěly firmy:
Hardtmut a Národní podnik - tužkami, Kratochvíl a Rosín - knihami, mimoto
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družstevní spolek dělnický konzum zbožím v obnosu 100 Kč. Ze školních peněz
věnována částka 120 Kč, na dobrovolné sbírce vybráno 135 Kč. Dnem 15. února
vypršela lhůta dovolené p. Stanislavy Cvrčkové (mateřství a nemoc), takže 16. února
nastoupila opět službu. Přípisem ze dne 6. dubna 1932 ustanovila zemská školní rada
Jana Zoubka, definitivním učitelem při zdejší škole s platností od 1. července. Dne 21.
června konal se školní výlet na Hlubokou, kterého se zúčastnilo 75 žáků ze třídy
druhé, třetí a čtvrté.
Rok 1932/1933 Počet žáků 1.tř. 10 hochů, 12 dívek = 22 dětí (22 katolíků); 2.tř. 31
hochů a 18 dívek = 49 dětí (47 kat., 1 čsl., 1 čbr.); 3.tř. 31 hochů a 23 dívek = 54 dětí (52
kat., 1 čsl.); 4.tř. 10 hochů a 15 dívek = 25 dětí (24 kat., 1 čsl.). Celkem 82 hochů a 68
dívek = 150 dětí (146 kat., 3 čsl., 1 čbr.). V první třídě vyučuje řídící učitel R. Pfeifer,
druhou třídu Stan. Cvrčková, třetí třídu Jan Zoubek a čtvrtou třídu Josef Havelský.
Školní slavnost 28. října byla spojená s besídkou a rodičovským sdružením, měla
slavnostní průběh. Program vyplnilo žactvo. Slavnost se konala v hostinské místnosti
u Kalinů. Dne 14. června byl podniknut školní výlet do Třeboně a Chlumu. Výletu se
zúčastnilo kromě učitelů 80 dítek, ostatní pak byli vyučovány řídícím učitelem. Žáci
jeli dvěma autobusy, prohlédli si sklárnu v Chlumu, třeboňský zámek a rybníky Svět a
Opatovický.
Rok 1933/1934 Presidium zemské školní rady nařizuje výnosem ze dne 7. srpna
1933, aby od 1. září 1933 byla zdejší čtyřtřídní škola dočasně organizována jako škola
trojtřídní vzhledem k malému počtu žactva. Počet žactva úhrnem 74 chlapců a 60
dívek = 134 dětí. V první třídě vyučuje řídící učitel R. Pfeifer, ve druhé třídě vyučuje
definitivní učitel Josef Havelský, ve třetí třídě vyučuje def. učitelka Stanislava
Cvrčková. Až dosud se hrálo dětem loutkové divadlo s malými 20 cm velkými
loutkami, jež bylo pro tak značný počet dětí malé. Proto se rozhodl učitelský sbor, že
pořídí divadlo nové s loutkami alespoň 50 cm velkými. Pokud možno s nejmenšími
výlohami. P. učitel J. Zoubek se zavázal, že vyřeže ze dřeva potřebné hlavy, řídící
učitel R. Pfeifer dohotoví těla, ruce a nohy a pak vše nabarví, jeho manželka loutky
obleče, kostru jeviště sestaví a vybaví p. Josef Havelský. Jedna loutka (raubíř) byla za
100 Kč koupena, aby sloužila za vzor. Dříví na loutky koupeno za 270 Kč, dále
objednány Münzbergerovi dekorace za 150 Kč. Náklad bude hrazen sbírkami a
milodary. Dne 23. a 25. února sehrálo učitelstvo dětem loutkové divadlo s novými
loutkami na novém jevišti. Nejprve představení loutek a pak pohádka „Kuba všechno
sněd“. Dne 23. a 25. března bude sehrána pohádka „Vodník“. V neděli dne 4. března
sehrály školní dítky v hostinské místnosti u Píchů dvě divadelní hry. Výkon byl
zdařilý. Při nepatrném vstupném vytěženo 200 Kč na dobudování loutkového
divadélka. Dne 29. května konal se školní výlet do Vyššího Brodu, Rožmberka a
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Krumlova. Výletu se zúčastnilo 79 žáků a 15 osob dospělých. Jelo se dvěma autobusy.
Třinácti a čtrnáctiletým žákům byla povolena prohlídka Spirovy papírny. Celý výlet se
podařil.
Rok 1934/1935 Stav žactva 1.tř. 25 chlapců a 19 dívek = 44 dětí, 2.tř. 19 chlapců a
20 dívek = 39 dětí, 3.tř. 27 chlapců a 25 dívek = 52 dětí, celkem 71 chlapců a 64 dívek =
135 dětí. V první třídě vyučuje řídící učitel R. Pfeifer, ve druhé třídě Stanislava
Cvrčková a ve třetí třídě na místě Josefa Havelského, jenž měl úraz, ustanovena
výpomocná učitelka Anna Černá.
Dne 24. června podnikli žáci třetí třídy a druhého oddělení druhé třídy se svými
učiteli pěšky výlet do Č. Budějovic, kde si prohlédli městské muzeum. Žáci první třídy
a ostatní, kteří se výletu nezúčastnili měli vycházku podél řeky Malše.
Rok 1935/1936 Na celé škole je 74 hochů a 72 dívek, celkem 146 žáků. Dle
náboženství 140 římskokatol. , 4.čsl., 1 čbr. a 1 bezvyznání. Repetenti v první třídě 6,
ve druhé třídě 1 a ve třetí třídě 6. Třídním učitelem první třídy Josef Havelský, ve
druhé třídě řídící učitel R. Pfeifer a ve 3.tř. Stanislava Cvrčková.
V neděli 27. října sehrálo žactvo zdejší školy divadlo: „Svatoň a Milena“.
Dne 10. května – svátek matek – byl oslaven divadelním představením „Kamenné
srdce“, jež sehráli žáci. Čistý výnos 190 Kč odevzdán ve prospěch školní kuchyně.
Rok 1936/1937 Úhrnem 72 hochů a 78 dívek = 150 dětí V první třídě vyučuje
Stanislava Cvrčková, ve druhé třídě Richard Pfeifer, ve třetí třídě Josef Havelský.
Den svobody 28. října oslaven v jednotlivých třídách 27. října a odpoledne pak sehráli
žáci divadlo „Dlouhý, široký a bystrozraký“ v hostinci u Píchů. Totéž divadlo pak
sehráno bylo pro dospělé 28. října. Čistý výtěžek 170 Kč použito bude pro
Mikulášskou nadílku.
Dne 7. května projížděl president republiky dr. Ed. Beneš stanicí Holkov-Římov na své
cestě po Jižních Čechách. Veškeré žactvo s učiteli se dostavili na nádraží. Žactvo bylo
většinou v národních krojích. Projíždějící vlak jel velmi pomalu.
Rok 1937/1938 Výnosem ze dne 5. srpna 1937 povoluje presidium zemské školní
rady, aby škola v Římově bylo od 1. září 1937 opět organizována jako škola čtyřtřídní.
Počet žactva : 81 hochů, 75 dívek= 156 dětí. V první třídě vyučuje řídící učitel
Richard Pfefier, ve druhé třídě vyučuje def. učitelka Stanislava Cvrčková, třetí třídu
vyučuje def.uč. Josef Havelský, čtvrtou třídu vyučuje výp. uč. Olga Pfeiferová. První
president Československé republika T.G.Masaryk zemřel dne 14. září 1937 ráno ve 3
hodiny 29 min.
V úterý 21. září byl pan president pohřben.
Dne
28.
října
pořádala škola s rodičovským sdružením besídku v místnostech u Kalinů.
Dobrovolnými příspěvky bylo vybráno 150 Kč na zakoupení školních potřeb chudým
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žákům. Školní rok byl letos za příčinou X. všesokolského sletu zakončen byl o týden
dříve a sice 22. června. Od 1. ledna 1938 stala se měšťanská škola ve Velešíně školou
újezdní a k ní mimo Horního a Dolního Římova a Vesce přiškoleny obce: Krasejovka a
Bartochov. Ostatní obce Branišovice, Kladiny, Lahuť a Stropnice zatím zůstanou zde
v obecné škole. Dne 1. července zemřel po krátké nemoci p. Josef Bezecný řídící učitel
v.v., který působil na zdejší škole více jak 40 let. Jeho syn dr. Josef Bezecný daroval na
památku svého otce obnos 200 Kč na zakoupení knih pro chudé děti.
Rok 1938/1939 Zapsáno bylo 72 hochů, 77 dívek = 149 dětí. V první třídě vyučuje
Richard Pfeifer, řídící učitel, ve druhé třídě Stanislava Cvrčková, ve třetí třídě Josef
Havelský a ve čtvrté třídě místo def.uč. Josefa Zoubka Božena Dvořáková. V polovině
září t.r. byla vyhlášena mobilizace a bylo povoláno do zbraně 25 mužů zdejší obce,
mezi nimi též Josef Havelský učitel, k oddílu S.O.S., jež se zase vrátil do své služby 18.
října. Dne 30. listopadu byla provedena volba nového presidenta republiky
československé a zvolen dr. Emil Hácha, rodem z Trhových Svinů. Do školy přibylo
několik dětí uprchlíků ze zabraného území Němci. Jsou ubytovány a stravovány
zdarma.
Od 15. února požíval zdravotní dovolenou řídící učitel R. Pfeifer. Měl nastoupit službu
1. května, ale zdravotní dovolená k jeho žádosti prodloužena do konce školního roku.
Mezi tím zemská školní rada přeložila ho jakožto 57letého na trvalý odpočinek. Jako
řídící učitel působil zde 12 let a 10 měsíců.
Rok 1939/1940 Vedením správy školy byl od 1. září 1939 pověřen dosavadní
definitivní učitel Josef Havelský. Celkem 65 chlapců a 76 dívek = 141 dětí. V první
třídě vyučuje Josef Havelský správce školy, ve druhé třídě Marie Polánská, jež byla
ustanovena dekretem okr.škol výboru 30. srpna, ve třetí třídě Anastázie Tringlová, ve
čtvrté třídě Božena Dvořáková.
Výnosem zemské školní rady ze dne 10. srpna 1939 zřízena pátá třída
s povinností otevřít jí 1. září 1939 a to na základě zákona o zřizování nutných tříd kde
přestoupí počet žactva v jedné třídě 45 žáků. Tímto opatřením má zdejší škola poprvé
ve své historii pět tříd a pět literních učitelů. Jelikož školní budova má čtyři učebny a
pro pátou třídu nebyla v obci nalezena způsobilá místnost, bude v tomto školním roce
vyučováno v jednom pokoji bytu řídícího učitele. Dne 22. září 1939 byl jsem jmenován
zatímním učitelem Stanislav Pobříslo. Dne 4. září 1939 bylo v celém školním okrese
českobudějovickém nařízeno z vyššího rozkazu zastavení vyučování s okamžitou
platností na všech školách na neurčitou dobu. Učitelstvo bylo vyzváno, aby pomáhalo
starostům obcí, při zdolání nutných písemných prací. Na kategorický příkaz četnictva
došlý z velitelství z Č. Budějovic byl pořízen na škole nápis volksschule. Toto nařízení
bylo neodůvodněno, nápis po třech týdnech opět odstraněn. Veškeré pomůcky jako
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obrazy, znaky, knihy pro chudé žáky, knihy učitelské a žákovské knihovny byly
z nařízení ministerstva školství podrobeny revizi. Veškeré pomůcky mající vztah
k bývalému presidentu dr. Ed. Benešovi, legiím a zahraničnímu odboji, komunismu a
s tendencí protiněmeckou byly vyřazeny, zapečetěny do balíků a uloženy do školního
kabinetu. Závadné texty v učebnicích pro žáky byly začerněny nebo zalepeny pod
osobní zodpovědností třídních učitelů. Jediným definitivním učitelem v Římově
zůstává Josef Havelský.
Od 21. listopadu 1939 zahájeno bylo vyučování na letos poprvé otevřené lidové
škole hospodářské v Římově. Vyučují: správce školy Ludvík Petr, římovský rodák,
řídící učitel ve Zborově a Božena Dvořáková. Otevřen jen jeden ročník. Otop, čištění a
místnost dává bezplatně místní školní rada.
Zkrácením vyučovací hodiny na 45 minut nutí učitele k maximálnímu vypětí sil.
Dne 25. listopadu 1939 počato bylo s vařením polévek pro chudou a přespolní
mládež. Ke stravování bylo vybráno 50 dětí, tento počet však vzrostl až na 100 žáků.
Dříve byla podniknuta dobrovolná sbírka v přiškolených obcích, při které se vybralo
na penězích 547,70 K a v naturáliích zhodnocených na peníze 716,50 K. Vyvařuje ve
škole manželka správce školy za součinnosti ochotných starších žákyň. Otop
poskytuje zdarma místní školní rada. Veškerá mládež byla ke stížnostem tlumočeným
oběžníky školních úřadů důrazně a důtklivě upozorněna na následky činů
obtěžujících německou školní mládež a nepřístojné chování vůči ní. Rovněž
zdůrazněna povinnost úcty k symbolům Německé říše ve smyslu došlých nařízení.
Válečná léta 1940 – 45 nejsou ve školní kronice zachycena. Důvod? Kronika
musela být odevzdána, nebo byla pečlivě uschována. Bohužel se nezachovaly ani
žádné poznámky, jindy tak důkladného pana řídícího J. Havelského. Do kroniky opět
zapisoval až po ukončení II. světové války. V kronice zachytil májové dny r. 1945, ve
stejném znění, jak je zapsal Alois Dyk ve svých Poznámkách z dnů převratu prožitého
v Římově. (Vydáno v předcházejícím čísle Informačních listů obce Římov). Za války
navštěvovalo školu v jednom ročníku přibližně 140 žáků ve třech až čtyřech třídách,
do pátého ročníku. Koncem války 1945 v dubnu a květnu, byla škola využívána ke
koncentrování německých uprchlíků – civilistů, kteří se před postupující Rudou
armádou chtěli dostat za demarkační čáru. Jeden z hlavních důvodů proč ve škole, byl
i ten, že naproti škole v domku pana V. Nedorosta byla Četnická stanice. Žáci se v této
době učili v hostincích.
Rok ok 1945/1948 V září 45 nastoupilo 111 žáků do třech tříd. 1. třídu vyučoval
J. Havelský, 2. tř. Zd. Hůlková a 3. tř. Zd. Hanzelová. Dne 2. října uctěna památka
mučedníků a bojovníků. Školní budova byla v den státního svátku osvobození 28.
října vyzdobena státní vlajkou. Pořádána pro veřejnost školní besídka s pietním, přes 1
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hodinu trvajícím programem za veliké účasti obecenstva. Dne 7. listopadu
vzpomenuto bylo ve společném shromáždění tragédie bělohorské dne 7. list. 1620 jako
příkladu nesvornosti, který již nikdy nesmí náš národ přivésti ve zkázu. Vyučování po
vánočních svátcích je omezené pro nedostatek paliva – vyučuje se 4 dny v týdnu. Dne
22. února vzpomenula škola při společném shromáždění významu slavné Rudé
armády pro naše druhé osvobození jako naší Osvoboditelky. Dne 10. června
vzpomenuto bylo ve škole výročí lidické tragédie, kterýžto bestiální čin nesmí nikdy
Čechům vymizeti z mysle. Dne 19. června konalo revoluční národní shromáždění
volbu presidenta republiky. Svornou jednomyslností s nadšením zvolen byl opět
presidentem Dr. Eduard Beneš, jako největší syn našeho národa a vážený politik na
celém světě. Během šk. roku odstěhovalo se do pohraničí osidlovat 37 žáků. Tento
úbytek žactva bude mít zlý následek pro zdejší školu, neboť zbude zde jen dosti slabá
škola dvojtřídní.
Šk. rok 1946 začalo 69 žáků ve dvou třídách. Fond národní obnovy přidělil škole
jeden klavír a jedno harmonium, jež byly přivezeny z Rožmitálu na Šumavě. Pro
nedostatek paliva bylo v době od 24. února do 15. března vyučováno jen po tři dny
v týdnu. Od 1. dubna zaveden všude, i ve školách, letní čas. Pro další šk. rok zapsáno
70 žáků ve dvou třídách. Den 28. října byl oslaven již den před tím. Slavnostně
vyzdobená třída a vlající vlajka na školní budově tvořily vnější rámec slavnosti; na
pořadu byl poslech slavnostního pořadu školského rozhlasem, proslov řídícího
učitele, dětské verše a státní hymny. Společnou prací říd. učitele J. Havelského a
učitelky M. Čížkové vznikla okrsková výstava doudlebských krojů, nábytku, nářadí,
knih a obrazů, která obsahovala 420 inventárních čísel částečně půjčených, částečně
darovaných pro projektované stálé museum. Výstava byla slavnostně zahájena dne 28.
října p. okr. knihovnickým inspektorem K. Hejdou z Č. B., který proslovil řeč o
významu výstavy. Další dny byly 1. 2. a 9. listopadu; návštěvníků 359 mezi nimi i
škola z Velešína. O výstavě psal povzbudivě všechen krajinský tisk. Dnem 1. prosince
počalo podílení školní mládeže přesnídávkami, střídavě mléko, kakao, nebo polévka.
V době vánočních prázdnin sehráli žáci pro veřejnost divadelní hru „Vánoční země“
od Fr. Weniga s pronikavým úspěchem. Hra byla třikrát opakována a čistý výtěžek
1968,- Kč byl předán místní školní radě na úhradu zvýšených a rozpočtově nekrytých
vydání (kanalizace). Obvodní lékař MUDr Zd. Tutter ukončil 22. ledna povinná
preventivní očkování proti záškrtu všech dětí předškolního i školního věku (od 1 14) a vydal očkovancům potvrzení.
Pro propastné a státu nebezpečné rozpory ve vládě přijal pan president
republiky Dr. Eduard Beneš demisi odstoupivších ministrů …
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K očistě
školství a lidové zprávy byly zřízeny akční výbory, které
přezkoumávají kladný poměr veřejných zaměstnanců k lidově demokratickému
státnímu zřízení a provádějí potřebné nápravy. Stravování školní mládeže bylo
ukončeno dnem 31. března 1948. Přesnídávky vařila manželka řídícího učitele
Kateřina Havelská, která provádí stravovací akci nezištně a obětavě již 9 roků (od39).
Rok 1948/1951 kromě politických událostí v našem státě je do kroniky
zaznamenáváno dění a změny ve škole. Důležité oslavy, vystupování dětí,
socialistické závazky, dětské dny, sběr odpadů, sběr léčivých bylin a sběr mandelinky
bramborové. Školu nadále řídí ve dvou třídách, počet dětí 64, v pěti ročnících, Josef
Havelský a Marie Čížková. Na konci r. 1951 dvoutřídka v počtu 83 žáků. M. Čížkovou
vystřídala Emilie Jelínková. Od 1. září 1948 nastaly ve smyslu jednotné školy tyto
změny: a) Místo názvu obecná škola jmenuje se nyní národní škola. Jest o 5ti
postupných ročnících a prospívající žáci odcházejí všichni do školy 2. stupně, školy
střední. b) Místo názvu správa obecné školy nastupuje pojmenování ředitelství
národní školy. Spravuje je ředitel. Kulaté úřední razítko nese nápis národní škola a má
uvnitř obraz státního lvíčka. Podobně vnější označení školy nese nápis Národní škola
a má lvíčka. c) Podle nových definitivních osnov jsou národní školy zaměřené
politicky a vychovávají žactvo v uvědomělé členy lidově demokratického státu a
nového socialistického řádu. Jsou na rozdíl dřívějších osnov minimální. MNV
v Římově projednal návrh ředitele školy na zřízení mateřské školy v Římově. Ve
školní budově byla z nedostatku jiných místností v obci uvolněna jedna učebna pro
tento účel. Zapsáno bylo 24 dětí ve věku od 3 let. Od 1. září t.r. nebyla však mateřská
škola zahájena, protože chybí inventář; nábytek a učební pomůcky. Je však naděje, že
mateřská škola bude v nejkratší době otevřena. Církevní slavnost. Dne 19. září 1948 při
poslední podzimní pouti účastnilo se žactvo vítání vysokých církevních hodnostářů
Mons. Josefa Hloucha biskupa českobudějovického a zejména Josefa Berana,
arcibiskupa pražského, který byl poprvé v jižních Čechách. Ředitel Josef Havelský
byl pověřen základním školením členů KSČ v Římově a Branišovicích stejně jako jiní
učitelé v dalších obcích okresu. Dne 19. září 1948 účastnilo se žactvo slavnosti u
příležitosti zasazení pamětní desky na rodném domě profesora Vojtěcha Kocmicha,
zemského školního inspektora, filologa a významného badatele doudlebského nářečí.
Dne 3. října skončil letní čas. Zřizováním krajů a nových okresů byla obec Římov a
tím i škola v Římově odpojena od okresu českobudějovického, ke kterému vždy
přináležela a připojena s okamžitou platností k okresu kaplickému. Ředitel školy byl
na pozvání účasten valné hromady místní skupiny svazu zaměstnanců školství a
osvěty v Kaplici dne 28. ledna 1949. Byla to první a zároveň poslední schůze, které se
učitelé z Římova účastnili, neboť na žádost a protest MNV v Římově, podepřené
23

podpisy a razítky všech občanů a úřadů, rozhodlo ministerstvo vnitra, aby obec
Římov zůstala nadále v okresu českobudějovickém. Dne 21.1. přijela kolaudační
komise, složená z oši Fr. Brože a jednoho odborníka stavebního a prohlédla místnost a
příslušenství pro mateřskou školu v Římově, kterou v rámci pětiletky zřizuje MNV.
Uvolněná učebna v přízemí školní budovy shledána byla vyhovující, jen záchody
potřebují menší úpravy. Dne 1. září počalo se vyučovati na nově zřízené mateřské
škole. Zapsáno 29 dětí a to: pětiletých 13, čtyřletých 8 a tříletých 8. Vyučovat bude
Ludmila Králová. Správa této školy spojena je dočasně se správou národní školy.
Všichni žáci a učitelé přispívají v době mimo vyučování při stavbě a zřizování kina
v Římově, jako projev lásky k budování pokrokové socialistické vesnice a zavázali se,
že darují k tomuto účelu každý 8 pracovních hodin. Dne 7.ledna bylo slavností první
filmové představení ve zdejším kinu, jehož se kromě zástupců úřadu – za školský
referát osvětový inspektor Křížek – účastnili i žáci svým programem. Obci i škole
dostává se důstojné moderní místnosti pro pořádání masových oslav a schůzí, jakož i
možnosti konání divadelních představení. Dnem 15.4 ukončeno stravování školní
mládeže (přesnídávky) v tomto šk. roce. Ve 102 stravovacích dnech podáno žactvu
5880 dávek jídla (polévka, mléko, káva) za příspěvek 1,30Kčs za jednu dávku. Dne 5.
prosince 1950 onemocněl ředitel školy. Žáci obou tříd byli vyučováni střídavě po
celých dnech učitelkou Emou Jelínkovou. Čeká se na lepší opatření substituce
školským referátem. Již dříve onemocněla učitelka ručních prací Aloisie Pizingerová,
takže z tříčlenného učitelského sboru je ve školní službě jen jedna učitelka.
Rok 1951/1953 Stav žáků 78 ve dvou třídách. Dochází ke změnám učitelů.
Odchází Ema Jelínková. Na školu ustavena Zdeňka Hůlková (později provdána
Bicanová). Za stávající ředitelku MŠ L. Královou, nastupuje Zdeňka Pešková. Od 15.11.
přestal vyučovat ředitel školy J. Havelský a to pro těžkou a vleklou chorobu.
Poněvadž se jeho zdravotní stav se stal vážným, byl odvezen na léčení do nemocnice
v Č. Budějovicích. V obou třídách zatím vyučovala střídavě učitelka Zdena Hůlková.
Dne 7.ledna 1952 nastoupil na školu nový ředitel Bohuslav Trnka. V předvečer 1. máje
uspořádala škola slavnostní shromáždění žactva a občanů, na kterém noví pionýři
složili slib. Tohoto aktu se zúčastnili zástupci čs. armády, kteří pionýrům uvázali rudé
šátky. Ředitel školy pak promluvil o významu 1.máje, pionýrském slibu a zhodnotil
předmájové závazky… Od 1.9. 1952 škola organizována jako trojtřídní. Počet žáků 88.
Na školu ustavena nová učitelka Zd. Polánková. Ve dnech 8.-10.3. byly odvolány na
výpomoc do pohraničních okresů obě učitelky Zd. Polánková a Zd. Hůlková. Jelikož
pro nedostatek učitelských sil nemohl JNV v Č.B. poslat ihned náhradu, vyučoval
řed.školy B. Trnka všechny tři třídy sám až do konce března. Počínaje 1.dubnem
nastoupily na školu nové učitelky Marta Peřinová a Ludmila Smolová. Dne 4. května
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v ranních hodinách zemřel v českobudějovické nemocnici po dlouhé těžké chorobě
bývalý ředitel školy Josef Havelský. Obec Římov ztratila v něm dobrého učitele,
vychovatele a obětavého pracovníka na poli kultury a zemědělství. Pohřbu, který byl
vypraven MNV v Římově zúčastnili se všichni členové učitelského sboru, učitelé z
okolních obcí, žáci a mnoho obyvatelstva.
Rok 1953/1955 V souvislosti s reorganizací škol podle nového školského zákona
ustanoven byl s účinností od 1.září ředitelem zdejší školy Jan Pozníček z Kam. Újezda.
Jmenovaný přesídlil do zdejší obce dne 29.srpna 1953, když mu byl předchůdcem
uvolněn byt ve školní budově. V bytu umístěna byla i jedna učebna školy, která byla
přeložena do místnosti úřadovny školy v prvém poschodí. Učitelský sbor byl tříčlenný
(96 žáků) J. Pozníček, Růžena Pozníčková, Boh. Trnka (nastoupil 30.října vojenskou
službu na dva roky) Za jmenovaného ustaven Vl. Müller. Později odvolám do Č.B. 6.
ledna 1954 nastupuje A. Járová. Dne 16. října provedena byla mezi žactvem
dobrovolná sbírka na obnovu Koreje, která vynesla celkem 188 Kč. Dne 28.ledna byly
škole přiděleny a přivezeny 2 nové posunovací listové tabule. 2. února se uskutečnil
zápis dětí. Na podkladě zápisu podalo řed. školy nadřízeným školním úřadům žádost
o zřízení čtvrté třídy. V úterý 13. července vykonána byla okresním lékařem a
přednostou škol. odboru ONV z č.B. s. Novotným prohlídka místností pro umístění
mateřské školy v zámku. Místnosti byly uznány za způsobilé pro mateřskou školu.
Pro šk. r. 54/55 byla otevřena 4. třída, posílen učitelský sbor o Zd. Bicanovou. Stav
žáků 106. Tak jako v předcházejících létech uskutečnila se zdravotní prohlídka žáků.
Vždy následovala řada dalších – zubní, zraku. sluchu, rozbor moče a potřebné
očkování. Za dlouhodobě onemocnělou učitelku Zd. Bicanovou nastupuje Věra
Matoušková – Veselá. Dne 20. listopadu zahájena byla činnost pionýrské organizace.
Až do tohoto dne nemohlo řed. školy získat vedoucího PO. Svaz mládeže zde neměl
zájmu na PO. Ředitelství školy podařilo se obstarati vedoucí. Byla jí po celý školní rok
Miluše Vávrová ze Římova, S ukončením školního roku, na vlastní žádost, byl
přeložen ředitel školy Jan Pozníček na národní školu do Hodějovic. Rovněž tak i jeho
manželka. Věra Matoušková byla přeřazena do Kamenného Újezda.
Rok 1955/1956 Na uvolněné místo řed. J. Pozníčka byla jmenována Zdeňka
Haberlandtová. Uvolněný byt po odcházejícím řediteli byl přidělen učiteli Boh.
Trnkovi, který po návratu z vojenské služby se do bytu nastěhuje. Na školu byla nově
ustanovena učitelka Lubomíra Landová a učitel Radim Trs. Nadále zůstává Anna
Járová. Po příchodu z vojny B. Trnky odchází do Dubného R. Trs. Celkový počet 96
žáků, tohoto šk.r. se vyučuje ve čtyřech třídách. Vítání jara. Den před velikonočními
prázdninami uspořádala škola veselou jarní oslavu – vynášení Smrtky. Za krásného
slunného dopoledne vyšel ze školy průvod dětí v čele s chlapci, kteří nesli Smrtku.
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Všechny děti si připravily do průvodu dynovačky, ozdobné fábory. Průvodu se
zúčastnila i MŠ a rodiče. Za prozpěvování starých říkánek odstrojili hoši u řeky
Smrtku a hodili ji za jásotu dětí do vody. Do vsi se vracel průvod v čele s dívkami,
které nesly májku. Tento starý zvyk pobavil malé i velké. Do tříd byly pořízeny nové
katedry a jedna třída vybavena novými, trubkovými lavicemi. Na vlastní žádost byla
ze zdejší školy přeložena Zdeňka Haberlaudtová. Nově byla ustanovena Blanka
Trnková.
Rok 1956/1957 Ředitelem ustanoven Bohuslav Trnka a ustanovena učitelka
Blanka Trnková, nadále zůstávají A. Járová a L. Landová. Škola organizována jako
čtyřtřídní. V sobotu 15.9. byla zdejší obec a zejména místní lidová knihovna vedená
řed. školy, poctěna vzácnou návštěvou: delegací bulharských knihovnických
pracovníků. Žáci školy s květinami a praporky v rukou jim na náměstí před
knihovnou připravili pěkné a srdečné uvítání a zazpívali jim též několik národních
písní. (Knihovna upravena z hostince u Kožantů, později zde byla Pošta. Knihovnu vedl velmi
svědomitě B. Trnka). V listopadu bylo dodáno škole v rámci dotace ONV 15 ks
moderních trubkových lavic. 21 prosince se uskutečnila první velká veřejná besídka
„Vítání Dědy Mráze“. 11.ledna 1957 se zúčastnila většina žáků školy filmování
v knihovně, kde pracovníci Čs.st. filmu natáčeli za režie J. Papouška záběry pro
týdeník. V průběhu roku žáci školy často vystupovali při významných výročích roku a
kulturních akcí. Šk.r. byl zakončen velkým dětským dnem za účasti modelářů a
kynologů Svazarmu Č.B.
Rok 1957/1958 organizován ve třech třídách v počtu 83 žáků. Uč. L. Landová
přeložena do Hosína. 11.11. zemřel po těžké nemoci president ČSR s. Ant. Zápotocký.
V době, kdy byly ve smutečně vyzdobené knihovně vystaveny kondolenční archy,
stáli zde žáci a pionýři čestnou stráž u imitov. katafalgu. Chřipková epidemie postihla
i naší školu. Téměř 60% žáků onemocnělo. Školní výlet se uskutečnil 4.6. na Šumavu.
ZK ROH JIhostroj ochotně zapůjčil na tento zájezd moderní autokar a učinil z tohoto
výletu nezapomenutelnou vzpomínku.
Rok 1958/1960 Výuka ve třech třídách v počtu 69 dětí. Za odstupující A. Járovou
nastupuje učit. Ludmila Kroneislová. Během prázdnin byla prováděna generální
oprava školy ve větším rozsahu. V lednu 1959 vyzvali žáci naší školy všechny školy
venkovské českobudějovického okresu k soutěži ve sběru odpadových surovin.
Stanoveny normy na jednoho žáka. Do konce šk.roku sebrat 25 kg papíru, 8 kg textilu
a 3 kg kostí. Škola svůj závazek čestně splnila. Koncem ledna uspořádal výbor SRPŠ
rodičovský ples, jehož čistého výtěžku mělo být použito na potřeby školy. Během
dubna žáci a pionýři za vedení řed. školy dokončili vlastními silami přístavbu u
školní kůlny, určené na zahradnické nářadí. Bylo k tomu využito vyřazeného
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materiálu po generální opravě školy. Uskutečnily se dva školní výlety, do ZOO Praha
a na Orlík a Zvíkov. Tradiční dětský den se uskutečnil 21. června za hojné účasti. Děti
mimo jiné předvedly ukázku spartakiádního cvičení na II.CS. Dětem odpoledne a
rodičům večer vyhrávala k tanci dechová hudba ZK Koh-i-noru. Dětský den v r.60
propršel a tak některá připravená čísla byla předvedena na podiu kina.
Rok 1960/1962 Škola je pro nedostatečný počet žáků organizována jako
dvoutřídní. Ředitel B. Trnka s manželkou byli přeloženi na NŠ do Plava. Ředitelkou se
stává Ludmila Kroneislová, která vyučuje v 1. třídě 1. a 2. post. ročník 26 dětí. Ve
druhé třídě vyučuje s. Eva Sneiderová 3. 4. a 5. post. ročník 38 žáků. Dne 17. a 18. 12.
Uspořádala škola dětské divadelní představení „Honza a drak“. Nedělní představení
bylo spojeno s nadílkou Dědy Mráze. V posledním týdnu před zimními prázdninami
se rozšířila v obci epidemie planých neštovic. Nejprve ve školce následně i ve škole,
postupně onemocněla většina žactva. 18. června uspořádala škola ve spolupráci se
SRPŠ tradiční Dětský den. Začal ve 14 hod. na hřišti, kde měla vystoupení mateřská i
naše škola a byly uspořádány různé atrakce pro děti. Děti obdržely bohaté pohoštění.
Večer byla uspořádána v novém hotelu Malše taneční zábava pro dospělé. Ve středu
15.11. vykonal na škole zdravotní prohlídku školní lékař Dr. Mynář z Č.Budějovic. Již
delší dobu bylo jednáno se školským odborem ONV o zřízení školní stravovny Po
několika prohlídkách zástupkyně ONV a okresního hygienika bylo rozhodnuto, aby
byla stravovna zřízena v bývalém služebním bytě ve škole. MNV zakoupil vodovod a
tento je již do kuchyně zaveden. Vzhledem k tomu, že se v celém našem státě značně
roznemohla chřipková epidemie, byly pololetní prázdniny prodlouženy až do
14.února, od 15. 2. zahájila provoz školní stravovna, která je umístěna v přízemí. Vaří
se také pro mateřskou školu. Vedoucí kuchyně byla radou MNV určena J. Cvrčková,
ředitelka mateřské školy. V kuchyni jsou zaměstnány B. Švestková a A. Fialová.
Žactvo i rodiče přijali tuto další sociální výhodu s povděkem.
Rok 1962/1965 škola zůstává nadále dvoutřídní s počtem žáků 25 + 32. 1. třídu
vyučuje opět L. Kroneislová, která se 15.9. provdala a jmenuje se nyní L. Šenkýřová. 2.
třídu vyučuje Jarmila Miklošková, která byla na naši školu přeložena z Moravy ze
ZDŠ Svratka. V posledních týdnech prosince řádila na škole epidemie příušnic, která
obzvláště postihla 1. tř. z 25 žáků bylo přítomno pouze 11. Letos je velmi tuhá zima.
Proto vydalo MŠK výnos, jímž byl stanoven konec 1. pol. Na 19.1. 63. Protože ani
během prázdnin se počasí nezlepšilo, byly prázdniny prodlouženy až do 11.2. Šk.r.
1963/6 Celkem je na škole 60 žáků. Vyučuje L. Šenkýřová a Růžena Kotisová. Kromě
vystupování žáků k význačným akcím se škola aktivně účastnila 7.6. oslav 80. Výročí
trvání požárního sboru. Rok byl opět zakončen Dětským dnem. V nadcházejícím
školním roce vyučuje 2. třídu Milena Urbanová. Počátkem listopadu se ve škole opět
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vyskytly dva případy žloutenky. V neděli 10.1.65 uspořádala škola dětské divadelní
představení „Chytrá princezna“. Divadlo se pěkně vydařilo a bylo hojně navštíveno.
Jako každoročně se vydařil školní výlet, tentokráte do Chýnova a Tábora. Ke
zdárnému průběhu Dětského dne přispělo i pěkné počasí.
Rok 1965/1967 vyučuje 2. tř. Jaroslava Hevierová, počet žáků na škole 54.
V neděli 19. prosince uspořádala škola společně se SRPŠ vánoční besídku. Za dobré
výsledky ve sběru odpadových surovin dostala škola odměnu 200,- Kč. Každoročně se
snažíme zlepšit si prostředí ve škole i v okolí. Brigádně byl zhotoven nový betonový
chodník. V předposledním týdnu vyučování propukly na škole spalničky. Opět se
nemohl konat ani dětský den. Sbor pro občanské záležitosti v Římově uspořádal
v neděli 22.10. 67 poprvé vítání nově narozených dětí do života. Žákyně naší školy
přispěly k jeho zdaru pěvecko recitačním pásmem. V lednu uspořádala škola společně
se SRPŠ dětský karneval v hotelu Malše. Akce se velmi vydařila. Od 2. pololetí se
zavádí také na školách v našem okrese 2 volné soboty v měsíci.
Rok 1967/1969 učí druhou třídu Božena Košatková. V r. 1968 začíná pětidenní
vyučovací týden. O prázdninách došlo též k dalším úpravám ve škole. Zavedena voda
do tříd. Původní jídelna v přízemí (dnes tělocvična) byla přepažena, takže vznikla
kuchyně a jídelna. Činnost v nové školní kuchyni byla zahájena 8. dubna 69. V únoru
70 odchází na MD B. Košatková. Na její místo byla ustanovena Jana Kabelková, o
prázdninách končí a nastupuje do Doudleb. 2. tř. vyučuje Jana Švarcová, počet žáků 21
+ 30.
Rok 1971/1972 1.tř. vyučuje L. Šenkýřová, 2. tř. Marie Hronová.
Rok 1976/ 1977 přebírá funkci ředitelky za L. Šenkýřovou Marie Hronová. 1. tř.
vyučuje Marie Mlejnková, kterou v lednu vystřídala Alena Řimnáčová (později
Pechá). V celé republice začíná nová koncepce. Matematika vyučována množinami.
Počet žáků ve dvou třídách 45. V dalších šk. létech bylo vyučováno ve dvoutřídce,
ročníky 1. – 4.tř. Počty žáků se pohybovaly 34 – 38 dětí. V r. 83/84 nastupuje Michaela
Kalinizsová. V roce 1979 byla škole zrušena zahrada za účelem výstavby MŠ. Nová
MŠ otevřena 10. 6. 1986.
Rok 1985/1986 ředitelkou školy ustanovena M. Kalinizsová. Škola se na 6 let
stává jednotřídkou 1. a 2. roč. V r. 91 na čtyři roky opět dvoutřídka. Od r. 97/98 až do r.
2013 jednotřídka se třemi ročníky. Průměr žáků se pohyboval od 12 do 16 dětí.
V tomto období bylo vynaloženo velmi značné úsilí o zachování školy v Římově. V r.
2010 generální oprava ZŠ – výměna oken, střešní krytiny, fasáda.
Rok 2013/2017 současnost. Ředitelkou školy ustanovena Jitka Pražáková V r.
13/14 jednotřídka, tři ročníky 14 dětí. 2014/15 18 žáků, připravuje se druhá učebna.
K pedagogickým pracovníkům J. Pražákové a H. Novákové nastupuje Pavla Tichá.
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Pro r. 15/16 se otevírá druhá třída, tři ročníky, počet žáků 30. Nastupuje Eliška
Dvořáková. Pro r.16/17 se otevírá 3. Třída (v dosavadní školní družině), pět ročníků,
počet žáků 41. Pedagogický sbor rozšiřují Fikejsová a Majerová. V nastávajícím šk.r.
2018/19 bude otevřena nová učebna – půdní vestavba. Vyučování bude probíhat ve
třech učebnách pro 5 ročníků. Školní družina se opět osamostatní s možností dělení
výuky ročníků.

********
Děkujeme touto cestou jednotlivcům i rodinám za poskytnutí fotografického materiálu, který
byl využit k výstavě „130 výročí výstavby školy v Římově“ umístěné v Galerii obce Římov
17.5. - 21.6. Zvláště děkujeme p. B. Klórové za náhodné nalezení a předání kroniky vedené ve
válce v létech 1940 – 1945.
Římovští učitelé
1660 – 1773
1773 – 1786
1786 – 1809
1809 – 1847
1847– 1882
1882 – l889
1889 –
1896
1899
1900 – 1904
1904 – 1908
1908 – 1912
1912 – 1913
1913 – 1914
1914 – 1915
1915 – 1916
1916 – 1919
1919 – 1920
1920 – 1921
1951 – 1922
1922 – 1923
1923 – 1924
1924 – 1925
1925 – 1926

není přesnějších záznamů, vyučovali Jezuité
není známo
František Sompek
Jan Šimeček
Ignác H. Šimeček učitel, František Šimeček podučitel
I. Hynek Šimeček řídící uč., Josef Bezecný podučitel
Václav Divecký zbaven místa pomoc. učitele
Karel Mitiska řídící uč. Jan Šandera (zemřel za 3 dny po nást.)
.
KarlaKolouchová poduč., Josef Smetana ml. učitel, Žofie Nejedlá poduč.
Rudolf Netáhlík podučitel, Rozalie Vondrušková podučitelka
Emanuel Drobil ml. učitel (autor knihy Římov poutní místo)
Karel Mitiska, Josef Bezecný, Emanuel Drobil
Josef Bezecný, Antonín Havlíček, Emanuel Drobil
Josef Bezecný, Antonín Sýkora, Richard Pfeifer
„
Adolf Linha, Jan Mertlík
„
Frant. Vančura, Adolf Ambrož, Antonín Slavík
„
Ant. Slavík, Josef Ditrich. R. Vondrušková
„
Frant. Vančura, Ant. Slavík, (4. tř bez učitele)
„
Frant. Vančura, Ant. Slavík, Josefa Tampierová
„
Václav Sýkora, Josef Vuško Josefa Tampierová
„
Frant. Vančura, Václav Sýkora, Vlasta Mitisková
„
V. Sýkora, Marie Štěpánková, R. Vondrušková
„
„
„
J. Čumpelíková
„
„
„
Frant. Vančura
„
Fr. Vančura, Aloisie Šafránková, Karla Picková
„
„
M. Štěpánková, Viktorie Plánská
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1926 – 1927
1927 – 1928
1928 – 1929
1929 – 1930
1930 – 1931
1931 – 1932
1932 – 1933
1933 – 1934
1934 – 1935
1935 – 1937
1937 – 1938
1938 – 1939
1939 – 1940
1940 – 1945
1945 – 1946
1946 – 1947
1947 – 1949
1949 – 1950
1950 – 1951
1951 – 1952
1952 – 1953
8.3. 1953.
1953 – 1954
1954 – 1955
1955 – 1956
1956 – 1957
1957 – 1958
1958 – 1960
1960 – 1962
1962 – 1963
1963 – 1964
1964 – 1965
1965 – 1967
1967 – 1970
1970 – 1971
1971 – 1976
1976 – 1977
1977 – 1978
1978 – 1979
1980 – 1981
1983 – 1986

Richard Pfeifer,
„
Mirosl. Špičková, Josefa Birmová
„
Stanislava Filová, Zdenka Foltová, Josef Vojta
„
„
Josef Vávrovský, Zdena Horková
„
„
Josef Havelský,
„
„
„
„
Eliška Černíková
„
M.Krčmářová,
„
„
„
Stan.Cvrčková
„
Jan Zoubek
„
„ (rodné Filová) „
Alena Pizingerová
„
„
„
Anna Černá
Richard Pfeifr, St. Cvrčková, Jos. Havelský
„
„
„
Olga Pfeiferová
„
„
„
Božena Dvořáková
Josef Havelský, Marie Polánská, Anastázie Tringlová,
„
(Josef Havelský) chybí zápisy
Josef Havelský, Zd. Hůlková, Zl. Hanzelová, Al. Pezingerová
„
Marie Čížková
(pouze 2 třídy)
„
„
„
Em. Jelínkvá, A. Pezingerová (zřízena MŠ 29dětí)
„
„
„
(MŠ L.Králová)
J.Havelského střídal B.Trnka, Zd. Hůlková (MŠ Z. Pešková)
Bohuslav Trnka, Zd. Hůlková, Zd.Polánková – učitelky
odvolány na výpomoc do pohraničí. Trnka učil sám 88 žáků
Jan Pozníček, Růž.Pozníčková, B.Trnka 30.10. vojna,Vl.Müller
„
„
B. Trnka, Zd. Bicanová – (Hůlková)
Zl. Hambrlandtová, L. Landová, Anna Járová, Radim Trs
B. Trnka, Blanka Trnková, Anna Járová, Lubomíra Landová
„
„
„
„
„
Ludmila Kroneislová
L. Kroneislová, Eva Sneiderová
„
Jarmila Miklošková
„
Lud. Šenkýřová, Růžena Kotisová
Lud. Šenkýřová, Milena Urbanová
„
Jaroslava Hevierová
„
Božena Košatková, od 1.2.70 Jana Kabelková
„
Jana Švarcová
„
Marie Hronová
Mar. Hronová, Marie Mlejnková do 31.12, A. Řimnáčová
„
Alena Řimnáčová
„
Ludmila Sušická
„
Alena Pechá
„
Michaela Kaliniczová
30

1986 – 2013
2013 – 2014
2014 – 2018

Michaela Kaliniczová, Ivana Vrbová, Hana Nováková,
Zd. Kroulíková, Hana Prokopová, Hermína Malátová
Jitka Pražáková – ředitelka, H. Nováková,
„
Pavla Tichá as.ped, Eliška Dvořáková, Jitka Fikejsová,
Růžena Majerová as.ped, Macona Jiří asistent Ped.

Učitelky MŠ
1948 – 1949

založena MŠ v budově školy (dnes tělocvična)
ředitelka Ludmila Králová
1951 – 1952
„ Zdeňka Pešková
1954 – 1955
MŠ přestěhována do zámku …? Staňková Marie
1958? – 1965 řed. Jana Cvrčková, Staňková M.
1965 – 1966
„
„
Havlíčková Zdenka – škol.
1974
Hüttnerová , Staňková M.
1974 – 1982
Řídelová Jana, Staňková M. – důchod, Irma Rákosníková 75

Nová školka otevřena 10.6. 1983
1983 – 1985
1986 – 1990
1990 – 1991
1991 – 1993
1993 – 1994
1994 – 1999
1999 – 2004
2004 – 2005
2005 – 2006
2006 – 2008
2008 – 2009
2009 – 2012
2012 – 2013
2013 – 2015
2015 – 2016
2016 – 2017
2017 – 2018

Frolíková Jindra, Rákosníková Irma
Frolíková Jindra, Hovorková Alena Rákosníková Irma, Frydrichová
Radmila, Havlíčková Zdenka – školnice
Rákosníková Irma, Bendíková Miroslava (od ledna 90)
Rákosníková I.,Bendíková M., Zaimlová Jana – školnice
„
„
Petrová – Zaimlová škol.
„
„
„
Mayerová Jitka,
„
„
„
„
„ Brolcová Mar. za dlohodobě .nem. Mayerovou
Mayerová J. do 31.12., Erlichová L.
Bendíková M., Tilovová Marie, Petrová J. škol.
Bendíková a Petrová v lednu odchod do důchodu
Tilovová Marie, Nováková Alena, Jarošová J.Fialová – škol.
„
„
„
Fialová Eva
Tilovová M., Nováková A., Fialová E. Bauerová Kateřina
školnice Grimmová Lenka, poté Mlčochová Magdalena, Tichá
Tilovová M., Nováková A., Fialová E., Bauerová K.
Tichá Pavla - škol., od 1.3. za nemoc Nov. A. Švecová Mag.
Tilovová M., Švecová Mag., Bauerová K., Novotná H.
škol. Meislová Zdeňka
Tilovová M., Nováková A. od 24.4. Dudáková Martina,
Bauerová K., od března Moravcová Martina
Tilovová M., Nováková A., Bauerová K., Růžičková Dana.,
od dubna Reindlová Simona., škol. Jaklová Lenka
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Školní družina
Založena šk. r. 1991/92
1991 -2018
2010 – 2015

Nováková Hana
Fialová Eva (za MD), za úraz Hermína Malátová

Stravovací zařízení
15.2.1962

8.4.1969

1974
10. 6. 1983
1983 – 1987
1987 – 1991
1991 – 1992
1992 – 1993
1993 – 1996
1996 – 1997
1997 – 2004
2004 – 2018

otevřena nová kuchyně ve škole z bytu-učebny (dnes v části kotelna)
Vedoucí kuchyně ředit. MŠ Jana Cvrčková
Kuchařky: Božena Švestková, Anděla Fialová- M. Hanzalíková
otevřena kuchyně, která vznikla přepažením dosavadní jídelny (dnes
tělocvična) vedoucí řed. školy Ludmila Šenkýřová
kuchařky: Anna Havlíčková, Marie Studená – v době MD Libuše
Krychová 75-77
M. Studená, Marie Petrlíková
otevřena nová MŠ + stravovací zařízení
Fuxová Johana – vedoucí SZ od 1.11. Zíková Alena
Studená Marie, Petrlíková Marie – kuchařky
Studená M., Petrlíková M., Zíková A. ved. strav. zařízení ½
„
„
+ Ďurišová Růž., Straková Jana
ved. SZ Prokešová Alena ½ úvazku
Studená M., Prokešová A. (Petrlíková M. do Doudleb)
„
„
Petrlíková M.
„
(Studená M. odchod do důchodu)
„
„
Koudelková Monika, Prokešová Alena
Zpracovali: Marie a Vilém Bártů, Vladimír Koupal

Podrobněji je výpis z Památní knihy školy uveřejněn na stránkách obce Římov
www.rimov.cz (zatím první část)
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