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Almanach, 
neboli sborník je publikace, která nevychází v pravidelném cyklu,  
můžeme se tedy setkat také s označením „občasník“.  Obsahuje  
samostatné, většinou tematicky příbuzné stati, které dohromady tvoří 
jeden knižní celek se společným názvem. 

 Od 18. století se objevují almanachy různého zaměření:  
nejčastěji literární, dále pak informativní, politické aj.





Vážení přátelé,

jako ředitelka školy v Křešicích u Litoměřic mám velkou radost, že se  

podařilo vytvořit tento almanach, který jste právě otevřeli. Naše škola  

si jistě zaslouží pěknou vzpomínku v této podobě.

 Během její 90. leté historie si prošla nejrůznějšími změnami 

nejen v rámci celého školství, vzhledu, ale také jí prošla spousta žáků,  

pedagogů a dalších zaměstnanců, kteří na školu rádi vzpomínají. Bylo  

a je také štěstím a velkou výhodou, že vždy měla a má ve vedení obce své 

zastánce, kteří školu pomáhají udržovat v dobré kondici. 

 Také mnoho rodičů a dalších občanů se během let podílí na spo-

lupráci se školou, za což jsou kantoři vždy velmi vděčni, práce je o to 

víc baví a mohou se o tuto radost dělit s jejich žáky, které mají opravdu 

rádi.

 Připomeňme si tedy těch 90 let, co tato budova stojí – první  

školní rok se v ní odehrál v letech 1925/1926. Zavzpomínejme  

a v duchu poděkujme všem ředitelům, učitelům a provozním zaměstnan-

cům, kteří na této škole působili a působí. To je ostatně i smyslem tohoto  

almanachu.

Příjemné čtení a vzpomínání.

Mgr. Lenka Špittová

Ředitelka ZŠ a MŠ Křešice



„Škola má narozeniny, my máme přání jediný.........“

 Křešická škola slaví 90. narozeniny. Co se přeje takové dámě  

v letech? 

 Především zdraví – zažila roky plné energie, ale má za sebou taky 

pár nemocí. Ta poslední se jí  málem stala osudovou. Přejme jí tedy, ať se 

nadále těší pevnému zdraví.

 Štěstí –  při zpětném pohledu jí bylo přáno. Ať už v podobě skvě-

lých ředitelů, učitelů i žáků, kteří jejími zdmi prošli. Díky lidem, kteří ji 

měli rádi, přečkala i nešťastné období dvou povodní. Přejme jí, ať ji štěstí 

neopouští.

 Radost – ať už je školní docházka jakkoli povinná, přejme dě-

tem, kteří do do křešické školy přijdou, jen samou radost. Ať mají radost  

z práce stejně jako jejich učitelé, jimž se jejich povolání stane koníčkem.

 Úspěchy – kdo by nechtěl být úspěšný. Ať se tedy této výsady 

dostává křešické škole měrou vrchovatou!

 Ať ti krásných vzpomínek stále jen přibývá,

ve zdraví, v radosti život ti ubíhá,

do stovky chybí ti malinký kus,

tak to tu s námi vydržet zkus.

Mgr. Ivana Latislavová

učitelka ZŠ a kronikářka



„Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá: Zkoumejte vše  

a přesvědčujte se o všem sami!“

Jan Amos Komenský 1592–1670

 Následující stránky jsou letmým průvodcem dějin křešické  

školy. Byly sestaveny na základě záznamů z dochovaných kronik, které 

jsou obrazem dění této instituce od jejího vzniku. Za jejich pokračování  

i v současné hektické době patří veliký dík nejen ředitelce školy  

Mgr. Lence Špittové, ale také kolegyni, učitelce a kronikářce Mgr. Ivaně 

Latislavové.

 Přeji všem svým kolegům hodně úspěchů při nelehké práci  

kantora. Především však přeji všem našim žákům, aby na nás a křešickou 

školu vzpomínali s láskou a úctou, tak jako vzpomínáme my na ně.

Mgr. Jiří Černý

učitel



LÉTA MEZIVÁLEČNÁ
1919 - 1939





 Prvotní informace o chodu české křešické školy  
sahají až do roku 1919. První zápis ve školní kronice je následu-
jící.

 „Škola byla zřízena dle zákona ze dne  

3. dubna 1919 číslo 189 sb. z. a n.1), kterým  

zakládají  se  v  uzavřených územích  menšinové   

školy, vydržované zemí. Již v dobách předváleč-

ných i válečných pomýšlela silná česká menšina  

na zřízení české školy matiční, leč úklady  

Němců a úřady rakouskými záměr tento byl  

překažen. Myšlenka ta však žila a rostla  

v myslích všech českých lidí, sílila a jakmi-

le ukončila neblahá světová válka převratem  

28. října 1918 a samostatnost česká byla  

vyhlášena, tu hlavní překážka, říše rakouská 

s celým svým germanofilským strojem, vzala za 

své. V této době myšlenka založiti českou školu 

byla dne 15. září 1919 uskutečněna!“

 O realizaci této veliké a slavné události se velkou  
měrou zasloužili především následující osoby.

Alois Paule - předseda Nár. Výboru Štětí n/L
Josef Cipro - Okna
Antonín Zázvorka - Okna
Karel Šmelhaus - Křešice
Dr. Mimra - ministerský rada, Litoměřice



 
V první dochované školní kronice se můžeme dočíst, že  

otevření školy se uskutečnilo 15. září 1919 po předběžném 
zápise. O vzdělání v české škole byl nebývalý zájem, což bylo  
považováno za úspěch a velkou oslavu češství.

 Stejně tak se ale dočteme, že při otevření školy panovaly 
smutné poměry. Tím byla myšlena absence místností, školního 
nábytku, lavic, tabulí a dalších potřebných věcí. Bylo rozhodnu-
to, že pro potřeby školy bude uvolněna jedna místnost ve farní 
budově a bude povolena pouze jedna třída. Vzhledem k počtu 
přihlášených dětí, celkem 106-ti, byla podána žádost o rozšíření 
školy. 

 Vzhledem ke skutečnosti, že faru v té době obýval pouze 
farář a budova fary obsahovala dostatek místností, které neby-
ly smysluplně využívány, byl v znesen požadavek na poskytnutí 
těchto prostor pro potřeby školy. V kronice se o těchto událos-
tech píše :

 
 „Farář však, veliký germanisátor a ne-

přítel všeho českého snažení, stavěl se pro-

ti tomuto úmyslu a tím celou akci zdržoval. 

Zatím co v době války byla umístěna na faře 

vojenská setnina, chtěl úmysl náš překazi-

ti za každou cenu. A opět přispěl na pomoc 

pan ministerský rada dr. Mimra, který neboje 

se rekursů, konečně na rozhodujících místech 

zabrání farářova bytu urychlil a ihned na-

řídil adaptaci zabraných místností.“



 Ve farních místnostech tedy začala probíhat výuka nejprve 
polodenně. To bylo způsobeno především zmíněnou absencí ná-
bytku, tabulí a dalších potřebných pomůcek. Správci školy Janu 
Starému  se však záhy podařilo „neohroženým způsobem zís-
kat“ nábytek z německé školy a výuka následně pokračovala již  
v celodenních cyklech. Z tohoto důvodu byla také získána dal-
ší pracovní síla, paní Josefa Koutová, která nastoupila 1. října 
1919. Celodenní výuka tak mohla začít k datu 24. října 1919.

 I přes tuto snahu se nedostávalo všech potřebných pomů-
cek pro vyučování. Naštěstí se našli dobrodinci, kteří pomohli 
peněžními dary či potřebnými pomůckami pro dítka chudých  
a jimž patří nehynoucí zásluhy o rozvoj školy. Byli to zejména  
pánové

 p. Sýkora z Terezína
p. Herbst z Prahy
p. Vojta z Markvartic
posádkové velitelství v Litoměřicích
p. Kandler z Litoměřic

První učitelský sbor sestával z následujících osob :
 

Jan Starý - správce školy
Josefa Koutová - výpomocná učitelka

Oba výše jmenovaní byli ustanoveni zemskou 
školní radou.

Karel Toufar, guardian kapucínů 
      v Litoměřicích
      - učitel náboženství katolického



 V popsaných podmínkách se rozeběhla výuka v první  
české poválečné škole v Křešicích. Zájem o vzdělání byl opravdu 
značný a škola netrpěla nouzí o nové a nové žáky. Farní prosto-
ry  se však postupem času ukázaly jako nevyhovující. Z těch-
to důvodů bylo proto rozhodnuto o postavení nové moderní  
samostatné školní budovy.

 Ministerstvo veřejných prací zadalo provedení výstav-
by školní budovy výnosem z 15. července 1924 č.j. 23-99/26 
- 1924/ 49.682 staviteli V. L. Hořeňovskému z Pardubic.

 Předběžný rozpočet na stavbu školní budovy činil  
767.766 Kč a 16 hal.  

 

 První výkopové práce počali konati již v průběhu červen-
ce 1924 dobrovolní dělníci

Václav Zícha st. - hostinský
Václav Zícha ml.
Karel Blecha

a další dva dobrovolníci bez udání jména

 Přípravy na slavnostní položení základní-
ho kamene však trvaly celé tři měsíce a vyvrcholily  
v událost uveřejněnou a zaznamenanou v „Litoměřických  
listech“ ze dne 2. srpna 1924 následující notickou.



Křešice u Litoměřic
	 „Slavnostní	položení	základního	kamene	k	české	škole	v	naší	

obci	 konalo	 se	minulou	neděli	 dne	27.	 července	 t.r.	 za	neobyčejně	

velké	účasti	občanstva	z	Litoměřic,	Terezína,	Roudnice	a	celého	okolí.	

Ježto	parníky	pro	velký	nával	se	značně	zpozdily,	nemohla	být	sta-

novená	hodina	přesně	dodržena.	Po	příjezdu	parníku	od	Litoměřic	

seřadil	se	průvod	v	továrním	nádvoří	a	odtud	odebral	se	obcí	na	mís-

to	slavnostní.	Průvod	byl	velmi	malebný	a	četný,	obzvláště	pěkně	se	

vyjímaly	školní	dítky	na	ověnčeném	voze	a	skupina	krojů,	ke	které	

družily	 se	 české	 hasičské	 sbory	 z	 okolí	 a	 četné	 občanstvo	místní	 i	

okolní.	Tak	velikého	a	krásného	průvodu	dosud	obec	naše	neuviděla	

a	i	německé	obyvatelstvo	bylo	zřejmě	překvapeno.	Když	průvod	došel	

na	místo	slavnosti,	rozestavil	se	na	prostoranství	kolem	základního	

kamene,	na	němž	vytesáno	bylo	datum	27.	7.	1924.	Na	to	pan	řídící	

učitel	Vojtěch	Křenek,	zahájiv	krátkým	proslovem	slavnost,	přečetl	

pozdravný	dopis	ministra	zahraničních	věcí	dr.	Ed.	Beneše	z	Plosko-

vic	a	představil	slavnostního	řečníka	pana	okresního	školního	inspek-

tora	Jar.	Tesaře	z	Litoměřic.	Pan	inspektor	vzletnou	a	vlasteneckou	

řečí	porovnávaje	charaktery	Husův	a	Žižkův	a	vybízeje	k	následování	

těchto	slavných	našich	mužů,	promlouval	nejprve	k	učitelstvu,	pak	

k	dítkám	této	školy	a	konečně	ke	všem	shromážděným	účastníkům.	

Krásná	 a	 srdečná	 jeho	 řeč	byla	 odměněna	hlučným	potleskem,	do	

kterého	zazníval	zpěv	pěveckého	kroužku	„Dalibor“	z	Trávčic.“



 Provoz školy v nové budově byl zahájen roku 1925. Mů-
žeme říci, že úspěšně a zájem o vzdělání byl nemalý. V závěru 
všech oddílů uvádíme také přehled všech dochovaných zázna-
mů o zaměstnancích, kteří v uvedené době pracovali v křešické 
škole. Kronika mapující meziválečné období však končí nevese-
lým zápisem. 

„Na konferenci konané v Mnichově v posled-

ních dnech měsíce září jíž se zúčastnili Hit-

ler, Chamberlain a Daladier bylo ujednáno bez 

účasti našich zástupců, že Československá re-

publika odstoupí Německu veškeré své pohra-

ničí území, v němž žijí Němci. Za základ byla 

vzata statistická data ze sčítání lidu z roku 

1910. Den 30. září 1938 je prvým, kdy Německo za-

bírá po částech naše pohraničí a dne 10. října 

přecházejí i Křešice do svazku německé říše. 

 Je jistě zajímavé zmínit, že po ukončení této slavnosti 
se všichni účastníci odebrali na labský břeh, kde byla započata  
národní slavnost pořádaná místním odborem N.J.S. za učinko-
vání kapely pana Kupery ze Židovic, která se vydařila ke spoko-
jenosti obecenstva i pořadatelů a byla zakončena slavnostním  
věnečkem v hostinci „U Spinarů“.

 Při této slavnosti měl odbor N.J.S.2) 10.000 Kč hrubého  
příjmu, z nichž čistých pak 5.000 Kč. 



Dvacet let práce v pohraničí rozpadá se vni-

več, české obyvatelstvo opouští území zabí-

rané a zabrané Němci. Z Křešic stěhují se 

skoro všechny české rodiny do českého území, 

zůstává jenom několik málo Čechů, kteří zde 

mají nemovitý majetek. Sen, že Křešice, Lito-

měřicko a celé pohraničí budou české, se roz-

plynul. Na jak dlouho ??“



Seznam zaměstnanců v meziválečném období 1919 - 1939

1920-1921

Jan Starý     správce školy
Antonín Junek     zatímní učitel
Božena Košťálová    výpomocná učitelka
Anna Vokálková     industriální učitelka ze Žalhostic
Ignác Kohl     katecheta

1921-1922

Ladislav Hoch    správce školy (zdr. dovolená)
Čestmír Heller    náhradní správce školy
Žofie Ptáčková    zatímní učitelka (odvolána)
Miloslava Svobodová   (náhr. zat. učitelka)
Bedřich Petrán    výp. učitel
Marie Melková    industr. učitelka
Jaroslav Varhulík    hist. tajemník z Litoměřic

1922-1923

Vojtěch Křenek    správce školy
Miloslava Svobodová   zatímní učitelka
Bedřich Petrán    výp. učitel
Marie Melková    industr. učitelka
Jaroslav Varhulík    hist. tajemník z Litoměřic



1923-1924

Vojtěch Křenek    správce školy
Marie Melková    industr. učitelka
Marie Schumandlová   literní učitelka
Božena Ševcová    výpomocná učitelka

1924-1925

Vojtěch Křenek    správce školy
Marie Melková    industr. učitelka
Marie Schumandlová   literní učitelka
Josef Fidler     farář z Hrušovan
Milada Růžičková    výp. učitelka

1925-1926

Vojtěch Křenek    správce školy
Milada Růžičková    výp. učitelka
Marie Schumandlová   literní učitelka
Marie Melková    industr. učitelka
Josef Fidler     farář z Hrušovan

1926-1927

Vojtěch Křenek    správce školy
Antonie Nepomucká    literní učitelka
Marie Schumandlová   literní učitelka
Josef Fidler     farář z Hrušovan
Zdeněk Tůma     výp. učitel



1927-1928

Vojtěch Křenek    správce školy
Marie Schumandlová   literní učitelka
Lidmila Šimůnková    výp. učitelka
Josef Fidler     farář z Hrušovan
Zdeněk Tůma     výp. učitel

1928-1929

Vojtěch Křenek    správce školy
Marie Schumandlová   literní učitelka
Marie Černohorská    učitelka mat. školky
Lidmila Šimůnková    výp. učitelka
Josef Fidler     farář z Hrušovan
Zdeněk Tůma     výp. učitel

1929-1930

Vojtěch Křenek    správce školy
Marie Schumandlová   literní učitelka
Lidmila Šimůnková    výp. učitelka
Božena Procházková    učitelka mat. školky
Josef Fidler     farář z Hrušovan
František Med    výp. učitel

1930-1931

Vojtěch Křenek    správce školy
Marie Schumandlová   literní učitelka
Václav Schwarz    výp. učitel
Lidmila Šimůnková    výp. učitelka
Josef Fidler     farář z Hrušovan
Věra Kyselová     učitelka mat. školky



1931-1932

Vojtěch Křenek    správce školy
Václav Schwarz    výp. učitel
Věra Kyselová     učitelka mat. školky
Lidmila Šimůnková    výp. učitelka
Josef Blažka     farář z Hrušovan
Jiřina Hanáková    lit. učitelka

1932-1933

Vojtěch Křenek    správce školy
Lidmila Šimůnková    výp. učitelka
Věra Kyselová     učitelka mat. školky
Josef Blažka     farář z Hrušovan
Marie Froňková    výpomoc. učitelka

1933-1934

Vojtěch Křenek    správce školy
Marie Froňková    výpomoc. učitelka
Lidmila Šimůnková    výp. učitelka
Věra Kyselová     učitelka mat. školky
Jiří Zischer     kanovník z Litoměřic

1934-1935

Vojtěch Křenek    správce školy
Bohumil Benda    výpomoc. učitelka
Lidmila Šimůnková    výp. učitelka
Věra Kyselová     učitelka mat. školky
Josef CHválovský    výpomocný učitel
Jiří Zischer     kanovník z Litoměřic
Jaroslava Černá    náboženství



1935-1936

Vojtěch Křenek    správce školy
Lidmila Šimůnková    výp. učitelka
Jarmila Vížková Bílá    výpomocná učitelka
Jiří Zischer     kanovník  z Litoměřic
Jan Vížek     výpomoc. učitel
Věra Kyselová     učitelka mat. školky
Jaroslava Černá   náboženství

1936-1937

Vojtěch Křenek    správce školy
Lidmila Šimůnková    výp. učitelka
Věra Kyselová     učitelka mat. školky
Jarmila Vížková Bílá    učitelka
Jiří Zischer     kanovník z  Litoměřic
Václav Šrámek    zatímní učitel
Jaroslava Černá   náboženství

1937-1938

Vojtěch Křenek    správce školy
Jarmila Vížková Bílá    učitelka
Lidmila Šimůnková    výp. učitelka
Věra Kyselová     učitelka mat. školky
Jiří Zischer     kanovník z  Litoměřic
Václav Šrámek    zatímní učitel

1938-1939

Vojtěch Křenek    správce školy 
Jarmila Vížková Bílá    učitelka
Lidmila Šimůnková    výp. učitelka
Věra Najmanová, roz. Kyselová   učitelka mat. školky



SPRÁVCE ŠKOLY
- osoba pověřená státem správou školského zařízení, ředitel

ZATÍMNÍ UČITEL(KA)
- suplent, neaprobovaný učitel

VÝPOMOCNÝ(NÁ) UČITEL(KA)
- jiný výraz pro neaprobovaného učitele

INDUSTRIÁLNÍ UČITELKA
- vyučující pro ženské ruční práce

LITERNÍ UČITEL(KA)
- vyučující literní předměty učební (např. čtení, psaní v protikladu ke 
kreslení, tělocviku, ručním pracím)

KATECHETA
- učitel náboženství

KANOVNÍK
- kněz vykonávající slavnostní liturgické funkce v určitém kostele

 



LÉTA POVÁLEČNÁ
a 

LÉTA REÁLNÉHO 
SOCIALISMU
1945 - 1989



Začátek těchto let bohužel není v kronikách písemně docho-
ván. První zápis pochází z roku 1963 a zmiňuje nástup nového 
ředitele a učitele v jedné osobě, pana Ferdinanda Kalouse, kte-
rý tuto funkci převzal od paní Zdeňky Košárkové. 

Dne 1. září 1963 nastoupil na zdejší škole 

učitel Ferdinand Kalous jako ředitel školy 

a správu školy převzal od s. Zd. Košárko-

vé protokolárně. Jmenovaný ředitel působil  

17 let jako ředitel školy v Hrušovanech, kde 

má svůj domek a do zaměstnání denně dojíždí.

 Z prvního zápisu se rovněž dovídáme, že učitelský sbor, 
vyjma pana ředitele Kalouse, na škole působí již třetím rokem, 
tedy od roku 1960.  Škola je v této době organizovaná jako ško-
la pětitřídní se školní družinou, má dvě samostatné budovy,  
z nichž jedna je postavená roku 1924 (tedy současná budova) 
a bývalá škola německá, ve které je umístěna školní kuchyně  
s jídelnou a pionýrská klubovna. Nová budova byla po převze-
tí ředitelem Kalousem ve špatném stavu, zejména se jednalo  
o střechu a okapy, sociální zařízení a tělocvičnu. Ve velmi špat-
ném stavu byla kanalizace a zničené bylo celé původní oplocení 
kolem školního pozemku.

 Rekonstrukce a opravy uvedeného stavu probíhaly  
až do roku 1967, a to i včetně zavedení vodovodu do budovy 
školy a do školního bytu, který si již v roce 1966 pronajal pan 
učitel Adolf Škarda, který se na vlastní žádost nechal přeložit  
do Křešic.

 



 Je jistě zajímavou skutečností, že v letech 1963 - 1967 
byl zaznamenán vysoký úbytek žactva v mladších ročnících.  
V kronice nalezneme také poznámku o tom, že populace nadá-
le klesá. Proto byla škola ve školním roce 1966/67 změněna na 
školu čtyřtřídní.  Počet žactva se pohybuje kolem 20 - 30 dětí.

 V těchto letech také školní jídelna vyvařovala  
pro 100 strávníků, a to jak pro žáky školy, tak pro vesnické děti, 
jejichž rodiče byli během dne v zaměstnání. Po cenové úpravě 
jídel však počet strávníků poklesl na 55 osob. 

 Ve školním roce 1967/68 se počet žáků zvýšil na 83.  
Přesto škola zůstala systémově čtyřtřídní, došlo však ke spojení  
druhé a čtvrté třídy. Samostatné tak zůstaly první, třetí a pátá 
třída. Zhruba v této podobě (pouze s malými obměnami) škola 
pokračuje až do roku 1989.   

 

 Od školního roku 1971/72 nacházíme první zmínku  
o činnosti dětské pionýrské organizace pod vedením pana 
Švihela. Za důležitý považuji i zápis ze školního roku 1972/73  
o vzniku zájmového pěvěckého kroužku vedeného panem Adol-
fem Škardou a rytmického kroužku pod vedením paní Mileny 
Ježkové. 



Mgr. Adolf Škarda, 
nar. 1942 v Kladně

 Pan Adolf Škarda je vynikající pedagog, hudebník a sbormis-
tr. Práci ve školství zasvětil praktický celý svůj život. Aktivně vyučoval  
celých 44 let, z toho 30 let vedl jako ředitel křešickou základní školu.  
Zde také založil dětský pěvecký sbor Sluníčko. Hudbě se věnoval i mimo 
své pracoviště. Byl předsedou dnes již zaniklého Pěveckého sdružení  
litoměřických učitelů, kde zpíval 40 let. Svému velkému koníčku se však 
věnuje nadále i jako důchodce. Na zkrácený úvazek vyučuje v různých 
hudebních školách v rámci okresu a můžete ho také slyšet na různých  
vystoupeních ať už sólově nebo s „ÁDA BANDEM“ či „VESELÝMI LID-
MI“.



1963-1967

Ferdinand Kalous    ředitel školy
Anna Červinková    učitelka
Jiřina Evaldová    učitelka
Zdeňka Košárková   učitelka  (do roku 1965)
Jaroslava Živcová   učitelka
Milena Ježková   učitelka  (do roku 1967)
Věra Ondráčková   učitelka  (od roku 1965)
Adolf Škarda    učitel   (od roku 1966)
Marie Kubešová    vedoucí školní družiny

1967-1968

Ferdinand Kalous    ředitel školy
Anna Červinková    učitelka
Adolf Škarda     učitel
Jaroslava Živcová   učitelka
Marie Kubešová    vedoucí školní družiny

1968 -1969

Ferdinand Kalous    ředitel školy
Anna Červinková    učitelka (zást. ředitele školy)
Adolf Škarda     učitel
Jaroslava Živcová   učitelka
Marie Kubešová    vedoucí školní družiny

1969-1970

Ferdinand Kalous    ředitel školy
Anna Červinková    učitelka (zást. ředitele školy)
Adolf Škarda     učitel
Jaroslava Živcová   učitelka
Marie Kubešová   vedoucí školní družiny

Seznam zaměstnanců v období 1963 - 1989



1970 - 1971

Ferdinand Kalous    ředitel školy
Anna Červinková    učitelka (zást. ředitele školy)
Adolf Škarda     učitel
Jaroslava Živcová   učitelka
p. Sponerová    školní družina
Bedřiška Petříčková   školnice

1971 - 1972

Ferdinand Kalous    ředitel školy
Anna Červinková    učitelka (zást. ředitele školy)
Adolf Škarda     učitel
Jaroslava Živcová   učitelka
Milena Ježková   učitelka
p. Galková, roz. Davidová  školní družina
p. Pohlová    školnice

1972 - 1973

Ferdinand Kalous    ředitel školy
Anna Červinková    učitelka (zást. ředitele školy)
Adolf Škarda     učitel
Jaroslava Živcová   učitelka
Milena Ježková   učitelka
Miluše Bartlová   školní družina
p. Pohlová    školnice

1973 - 1974

Ferdinand Kalous    ředitel školy
Anna Červinková    učitelka (zást. ředitele školy)
Adolf Škarda     učitel
Jaroslava Živcová   učitelka
Milena Ježková   učitelka
Miluše Bartlová   školní družina
p. Vlasáková, Božena Zounová školnice



1974 - 1975

Ferdinand Kalous    ředitel školy
Anna Červinková    učitelka (zást. ředitele školy)
Adolf Škarda     učitel
Jaroslava Živcová   učitelka
Miluše Bartlová   školní družina
Božena Zounová   školnice

1975 - 1976

Ferdinand Kalous    ředitel školy (do dubna)
Adolf Škarda     učitel (od dubna ředitel školy)
Anna Červinková    učitelka (zást. ředitele školy)
Jaroslava Živcová   učitelka
Miluše Bartlová   školní družina
Božena Zounová   školnice

1976 - 1977

Adolf Škarda     ředitel školy
Anna Červinková    učitelka (zást. ředitele školy)
Jaroslava Živcová   učitelka
Růžena Kodešová   učitelka
Miluše Bartlová   školní družina
Alžběta Hrubešová   školnice

1977 - 1978

Adolf Škarda     ředitel školy
Anna Červinková    učitelka (zást. ředitele školy)
Jaroslava Živcová   učitelka
Růžena Kodešová   učitelka
Miluše Bartlová   školní družina
Zdenka Červenková   školnice



1978 - 1979

Adolf Škarda     ředitel školy
Anna Červinková    učitelka (zást. ředitele školy)
Jaroslava Živcová   učitelka
Růžena Kodešová   učitelka
Miluše Bartlová   školní družina
Zdenka Červenková   školnice

1979 - 1980

Adolf Škarda     ředitel školy
Anna Červinková    učitelka (zást. ředitele školy)
Jaroslava Živcová   učitelka
Růžena Kodešová   učitelka
Miluše Bartlová   školní družina
Zdenka Červenková   školnice

1980 - 1981

Adolf Škarda     ředitel školy
Anna Červinková    učitelka (zást. ředitele školy)
Jaroslava Živcová   učitelka
Růžena Kodešová   učitelka
Miluše Bartlová   školní družina
Věra a Viktor Krehanovi  školnice, topič

1981 - 1982

Adolf Škarda     ředitel školy
Anna Červinková    učitelka (zást. ředitele školy)
Jaroslava Živcová   učitelka
Růžena Kodešová   učitelka
Miluše Bartlová   školní družina
Věra a Viktor Krehanovi  školnice, topič



1982 - 1983

Adolf Škarda     ředitel školy
Anna Červinková    učitelka (zást. ředitele školy)
Jaroslava Živcová   učitelka
Růžena Kodešová   učitelka
Miluše Bartlová   školní družina
Věra a Viktor Krehanovi  školnice, topič

1983 - 1984

Adolf Škarda     ředitel školy
Anna Červinková    učitelka (zást. ředitele školy)
Jaroslava Živcová   učitelka
Růžena Kodešová   učitelka
Miluše Bartlová   školní družina
Jiřina Běželová   školní družina
Věra a Viktor Krehanovi  školnice, topič

1984 - 1985

Adolf Škarda     ředitel školy
Anna Červinková    učitelka (zást. ředitele školy)
Jaroslava Živcová   učitelka
Růžena Kodešová   učitelka
Miluše Bartlová   školní družina
Libuše Sajdlová   školní družina
Věra a Viktor Krehanovi  školnice, topič

1985 - 1986

Adolf Škarda     ředitel školy
Anna Červinková    učitelka (zást. ředitele školy)
Jaroslava Živcová   učitelka
Růžena Kodešová   učitelka
Miluše Herkusová   školní družina
Šárka Ottmarová   školní družina
Věra a Viktor Krehanovi  školnice, topič



1986 - 1987

Adolf Škarda     ředitel školy
Anna Červinková    učitelka (zást. ředitele školy)
Jaroslava Živcová   učitelka
Růžena Kodešová   učitelka
Miluše Herkusová   školní družina
Šárka Ottmarová   školní družina
Věra a Viktor Krehanovi  školnice, topič

1987 - 1988

Adolf Škarda     ředitel školy
Anna Červinková    učitelka (zást. ředitele školy)
Jaroslava Živcová   učitelka
Růžena Kodešová   učitelka
Miluše Herkusová Ladňáková školní družina
Šárka Ottmarová   školní družina
Věra a Viktor Krehanovi  školnice, topič

1988 - 1989

Adolf Škarda     ředitel školy
Anna Červinková    učitelka (zást. ředitele školy)
Jaroslava Živcová   učitelka
Růžena Kodešová   učitelka
Olga Jirsáková    školní družina
Šárka Ottmarová   školní družina
Věra a Viktor Krehanovi  školnice, topič





MODerní dějiny
1989-2016



 Rok 1989 byl rokem velkých politických změn. Cílem  
tohoto almanachu není jejich hodnocení, pouze jejich konsta-
tování. Změny politického uspořádání nikterak zásadně naza-
sáhly do chodu křešické školy. Stále se jednalo o školu čtyřtříd-
ní a stejný zůstal ( až na drobné změny) i učitelský sbor v čele  
s panem Adolfem Škardou. Zápis ve školní kronice ohledně 
změny společenského řízení není proto nikterak vyjímečný 
oproti ostatním.

Tento rok byl rokem převratných politic-

ko-společenských změn v našem státě, které 

započaly vlastně 17. 11. 1989 tvrdým nelidským 

potlačením studentské demonstrace v Praze. 

Odstoupilo staré vedení ÚV KSČ, byla zru-

šena vedoucí úloha KSČ ve státě. 29. 12. 1989 

byl zvolen novým prezidentem naší republiky 

Václav Havel, následně byla vytvořena nová 

vláda národního porozumění, následovaly poté 

změny ve složení Federálního shromáždění.



 Další zápisy toho roku se týkají připojení školy na veřejný 
vodovodní řád, či výstavbu asfaltové silnice v Bezručově ulici 
podél budovy školy. 

 Všechny ostatní činnosti včetně zájmových aktivit byly  
i nadále zachovány a škola úspěšně pokračovala ve své  
činnosti.

 Školní rok 1996/97 byl rokem, kdy škola dosáhla v počtu 
žáků na číslo 73 a stala se tak školou pětitřídní. I když tento stav 
v následujících letech mírně kolísal a nikdy nepřesáhl počet 
výše uvedený, škola si tento statut zachovala až do osudového 
roku 2002. Události těchto dnů jsou v kronice uvedeny násle-
dujícím způsobem.



POVODNĚ
srpen 2002



 Dny od 13. srpna 2002 se nesmazatel-

ně černým písmem zapsaly do našich srdcí –  

ničivé záplavy postihly téměř  1/3 území Čech 

a dotkly se i krutým způsobem naší obce – 

převrátily téměř všem život úplně naruby, 

dotklo se to i naší školy. Nikdo nepočítal, 

že by mohl být vůbec někdy překonán povod-

ňový rekord v nejvyšším stavu vody z  18. 2. 

1821 – 520cm, byl ale překonán o celých 47 cm. 

Od 13. – 18. 8. Byli evakuováni všichni občané 

Křešic (kulminace byla 16. 8. ). Rozsah škod  

v naší obci byl obrovský (podrobně zazname-

náno v obecní kronice, Křešickém zpravodaji 

4.r. – 1. čtvrtletí 2003), já se zaměřím na do-

pad ničivých záplav na naši školu.

 Voda zaplavila celý suterén – tedy  

kotelnu, školní kuchyň a jídelnu, šatnu, 

sklepy a do výše půl metru i tělocvičnu.  

Hladina vody dosahovala ve vstupních dve-

řích do školy výšky 1, 25 metru. Nepodskle-

pené prostory byly vymlety a následně se  

propadla podlaha v 1. třídě, dále chodba ve-

doucí k tělocvičně, propadly se všechny pod-

lahy ve šk. Bytě a silně popraskaly zdi, takže 

byl domek se školním bytem odsouzen k demo-

lici. 



Po opadnutí vody začaly úmorné úklidové  

i likvidační práce. Při úklidu školy pomáha-

ly desítky dobrovolníků z řad hasičů, dobro-

volníků z různých míst naší vlasti, posléze 

vojáci a další a další. Jim - mnohým beze-

jmenným - patří náš nezměrný dík,

 Za této situace bylo zřejmé, že vyučování 

v tomto školním roce na poničené škole ne-

bude možno zajistit. (Zcela zničeno a zdevas-

továno technické zázemí – kotelna, veškeré 

el. rozvody, ŠJ, tělocvična, 1. třída, v další 

uskladněno těl. nářadí, nábytek ze školního 

bytu – posléze z přízemních tříd přechodně 

zřízen humanitární sklad – čist. prostředky, 

potraviny aj.)

 Za tohoto stavu bylo rodičům dáno na 

vědomí, aby své děti přechodně přihlásili na 

školu do Polep a vybrané školy v Litoměři-

cích.

 Byla vyhotovena  studie na rekonstruk-

ci školy. Práce započaly v polovině března 

2003. Došlo k výstavbě nové MŠ, školní jí-

delny a kuchyně a dvou podkrovních bytů. 

Rekonstrukce školy stála 3,5 miliónů – nově 

přistavená budova i s vybavením přišla na  

165 milionů Kč. 



 Dne 23. 8. 2003 se přistěhoval zpět do nově 

vybudovaného podkrovního bytu  (po 11-ti měsících 

nouz. ubytování ve škole, hoštěcké ubytovně a pod-

nájmu v LT) ředitel pan Škarda s manželkou.

zápis z kroniky z října 2003 provedený panem ředitelem Škardou



 V roce 2003 byl opět zahájen provoz školy, ale pouze  
v trojtřídním provozu s pěti postupovými ročníky. 

 Ne všichni žáci se vrátili - a tím za-

rmoutili a zklamali představitele obce i nás. 

Opět s vyjímkou z počtu žáků na jeden rok 

jsme zahájili s 37 žáky.

 Trojtřídní provoz školy trval až do roku 2007. V tomto 
roce došlo ke změně vedení školy, kdy pan ředitel Škarda ode-
šel do zaslouženého důchodu. On byl také posledním přispěvo-
vatelem zápisu ve školní kronice. V době jeho následkyně paní  
Mgr. Jitky Geburové nebyla kronika dále vedena. Její obnovení 
bylo započato až v roce 2013 zásluhou paní Mgr. Ivy Latislavo-
vé. 

 V roce 2012 byla paní ředitelka Geburová odvolána a do 
funkce ředitelky školy byla starostou obce, Václavem Kovaří-
kem, jmenována paní Mgr. Lenka Špittová, která se stala vítěz-
kou výběrového řízení mezi dalšími 6-ti kandidáty.

 Školu převzala dne 1. 5. 2013 po hloubkové inspekci,  
která shledala velmi vážné nedostatky v administrativě školy. 
Měsíc po nástupu Mgr. Špittové, v době odstraňování uvede-
ných nedostatků z minulosti, však došlo v noci ze 4. na 5. červ-
na k další ničivé povodni.



POVODNĚ
červen 2013



 V noci ze 4. na 5. června se voda pře-

lila přes protipovodňovou hráz a postupně 

zaplavila celou vesnici. Ve škole byl zatope-

ný suterén do výšky 2m, pod vodou se ocitlo 

zbrusu nové hřiště, které mělo být v té době 

slavnostně otevřeno. Hladina vody dosahovala 

u školy asi 50cm. Kromě suterénu školy na-

páchala voda největší škodu na podlaze nově 

vybudované kontejnerové školky.

 V hektickém povodňovém týdnu ředitel-

ka školy narychlo zorganizovala pro všechny 

děti 14-ti denní školu v přírodě.

 Tak jako při minulé povodni, i nyní se zvedla obrovská 
vlna solidarity a nespočetná řada dobrovolníků vynaložila 
všechno potřebné úsilí k obnově školy. Škola do konce prázdnin 
prošla další velkou rekonstrukcí, byla nově a originálně vymalo-
vána, došlo k přestěhování družiny a dalším důležitým pracem. 
Vzniká spontánně i originální logo školy.  

 Díky všem zúčastněným škola jako zázrakem v září 2013 
opět zahájila provoz. Opět systémově trojtřídní, ale s novým 
elánem a energií.







 Ve školním roce 2015/2016 se po mnoha letech poved-
lo znovu navýšit počet žáků tak, aby škola systémově praco-
vala jako čtyřtřídní. Škola získala pod vedením Mgr. Špittové 
tituly „Aktivní škola“ a „Rodiče vítáni“, je velmi kladně vní-
mána rodiči, odbornou veřejností i dalšími školami. Od roku 
2015 jsme také Fakultní škola UJEP. Pedagogický sbor vyuču-
je své žáky moderními metodami za využití nejnovějších di-
daktických pomůcek, vyučuje písmo Comenia Script a mate-
matematiku podle prof. Hejného, netradičně probíhá výuka  
anglického jazyka a to i ve školce, pyšníme se moderní mateř-
skou školkou, kuchyní a jídelnou. Máme vlastní, samostatnou 
počítačovou učebnu a školní družinu. Pro určené žáky máme  
k dispozici  odborné asistenty pedagogů. Administrativní ří-
zení školy a výuky je zpracováváno elektronicky v aplikaci  
Škola Online.

 Naše škola také pravidelně pořádá Dny otevřených dveří 
pro širokou veřejnost s prohlídkami tříd i celé školy.

 Přestože se snažíme vyučovat moderně s alternativním 
nádechem, lpíme na našich národních tradicích, ke kterým se 
snažíme vést i naše žáky. Snad nebo možná  právě proto bylo  
v únoru 2016 rekordně přijato po školním zápisu na naší školu 
dalších 22 nových žáčků.

 Aktualizované informace o naší škole najdete  
na www.zskresice.cz nebo na facebooku ZŠ A MŠ KŘEŠICE.

 Jsme rádi, že se naše třídy znovu naplňují dětmi, což nás 
utvrzuje v přesvědčení, že křešická škola je ve svých devadesáti 
letech zralou a zkušenou institucí, která mnohým dalším může 
nejen konkurovat, ale i být vzorem. 



1989-90

Adolf Škarda     ředitel školy
Anna Červinková    učitelka (zást. ředitele školy)
Jaroslava Živcová   učitelka
Hana Bastlová    školní družina
Šárka Ottmarová   školní družina
Olga Jirsáková    školní družina
Věra a Viktor Krehanovi  školnice, topič

1990-1991

Adolf Škarda     ředitel školy
Anna Červinková    učitelka (zást. ředitele školy)
Jaroslava Živcová   učitelka
Zuzana Kocourková   učitelka
Šárka Ottmarová   školní družina
Olga Jirsáková    školní družina
Věra a Viktor Krehanovi  školnice, topič

1991 -1992

Adolf Škarda     ředitel školy
Anna Červinková    učitelka (zást. ředitele školy)
Jaroslava Živcová   učitelka
Zuzana Kocourková   učitelka
Šárka Ottmarová   školní družina
Olga Jirsáková    školní družina
Věra a Viktor Krehanovi  školnice, topič

1992-1993

Adolf Škarda     ředitel školy
Anna Červinková    učitelka (zást. ředitele školy)
Jaroslava Živcová   učitelka
Zuzana Kocourková   učitelka
Šárka Ottmarová   školní družina
Olga Jirsáková    školní družina
Věra a Viktor Krehanovi  školnice, topič

Seznam zaměstnanců v období 1989 - 2016



1993-94

Adolf Škarda     ředitel školy
Anna Červinková    učitelka (zást. ředitele školy)
Jaroslava Živcová   učitelka
Zuzana Kocourková   učitelka
Jana Trojáčková   učitelka
Šárka Lepší    školní družina
Olga Jirsáková    školní družina
Věra a Viktor Krehanovi  školnice, topič

1994-1995

Adolf Škarda     ředitel školy
Jaroslava Živcová   učitelka
Věra Vodičková   učitelka
Zuzana Kocourková   učitelka
Jana Trojáčková   učitelka
Šárka Lepší    školní družina
Olga Jirsáková    školní družina
Věra a Viktor Krehanovi  školnice, topič

1995 -1996

Adolf Škarda     ředitel školy
Jaroslava Živcová   učitelka
Věra Vodičková   učitelka
Jana Trojáčková   učitelka
Jaroslava Šťastná   školní družina
Olga Jirsáková    školní družina
Věra a Viktor Krehanovi  školnice, topič

1996-1997

Adolf Škarda     ředitel školy
Věra Brabcová    učitelka
Ivana Vítová    učitelka
Věra Vodičková   učitelka
Jana Trojáčková   učitelka
Helena Konečná   školní družina
Olga Jirsáková    školní družina
Věra a Viktor Krehanovi  školnice, topič



1997-1998

Adolf Škarda     ředitel školy
Věra Brabcová    učitelka
Irena Stranková   učitelka
Věra Vodičková   učitelka
Jana Trojáčková   učitelka
Helena Konečná   školní družina
Olga Jirsáková    školní družina
Věra a Viktor Krehanovi  školnice, topič

1998-1999

Adolf Škarda     ředitel školy
Věra Černá    učitelka
Olga Jirsáková    učitelka
Věra Vodičková   učitelka
Jana Trojáčková   učitelka
Jarmila Slahučková   školní družina
Věra a Viktor Krehanovi  školnice, topič

1999 -2000

Adolf Škarda     ředitel školy
Věra Černá    učitelka
Olga Jirsáková    učitelka
Věra Vodičková   učitelka
Jana Trojáčková   učitelka
Jarmila Slahučková   školní družina
Věra a Viktor Krehanovi  školnice, topič

2000-2001

Adolf Škarda     ředitel školy
Věra Černá    učitelka
Olga Říhová    učitelka
Věra Vodičková   učitelka
Jana Trojáčková   učitelka
Jarmila Slahučková   školní družina
Věra a Viktor Krehanovi  školnice, topič



2001-2002

Adolf Škarda     ředitel školy
Věra Černá    učitelka
Olga Říhová    učitelka
Věra Vodičková   učitelka
Jana Trojáčková   učitelka
Jarmila Slahučková   školní družina
Věra a Viktor Krehanovi  školnice, topič

2002-2003

Adolf Škarda     ředitel školy
Věra Černá    učitelka
Olga Říhová    učitelka
Věra Vodičková   učitelka
Jana Trojáčková   učitelka
Jarmila Slahučková   školní družina
Věra a Viktor Krehanovi  školnice, topič

2003-2004

Adolf Škarda     ředitel školy
Daniela Smrčková   učitelka
Jana Trojáčková   učitelka
Markéta Drábková   školní družina
Věra a Viktor Krehanovi  školnice, topič

2004-2005

Adolf Škarda     ředitel školy
Klára Lachmanová   učitelka
Jana Trojáčková   učitelka
Zdena Báchorová   školní družina
Věra a Viktor Krehanovi  školnice, topič



2005-2006

Adolf Škarda     ředitel školy
Klára Lachmanová   učitelka
Jana Trojáčková   učitelka
Zdena Báchorová   školní družina
Věra a Viktor Krehanovi  školnice, topič

2006-2007

Adolf Škarda     ředitel školy
Klára Lachmanová   učitelka
Jana Trojáčková   učitelka
Zdena Báchorová   školní družina
Jana Výbochová   školnice
Viktor Krehan    topič

2007-2012

Jitka Geburová   ředitelka školy
Jana Trojáčková   učitelka
Eva Diničová    učitelka
Zdena Diničová   učitelka
Lenka Geburová   učitelka
Jitka Fidlerová    učitelka
Ivana Latislavová   učitelka
Jan Vatr    učitel, školní družina
Jana Výbochová   školnice
Viktor Krehan    topič

2012-2013

Lenka Špittová    ředitelka školy
Ivana Latislavová   učitelka
Jana Diviaková   učitelka
Klára Strmeňová   učitelka
Petra Ďurišová   asistentka pedagoga, ŠD
Jana Výbochová   školnice
Viktor Krehan    topič 



2014-2015

Lenka Špittová    ředitelka školy
Ivana Latislavová   učitelka
Jitka Círusová    učitelka
Jiří Černý    učitel
Petra Ďurišová   asistentka pedagoga, ŠD
Veronika Klabanová   asistentka pedagoga, ŠD
Nikola Zavázalová   asistentka pedagoga, ŠD
Denisa Lečbychová   hospodářka
Jana Výbochová   školnice
Viktor Krehan    topič 
Zdeněk Rožkovský   údržbář

2015-2016

Lenka Špittová    ředitelka školy
Ivana Latislavová   učitelka
Adéla Červená   učitelka
Jiří Černý    učitel
Zuzana Škorpilová   učitelka
Petra Ďurišová   asistentka pedagoga, ŠD
Karla Šindelářová   asistentka pedagoga, ŠD
Veronika Fibichová   asistentka pedagoga
Denisa Lečbychová   hospodářka
Jana Výbochová   školnice
Viktor Krehan    topič 
Zdeněk Rožkovský   údržbář





Poznámky a vysvětlivky 
1) Zasedání Národního shromáždění československého roku 1920.

Tisk 2772.

Zpráva kulturního výboru

o návrhu členů Národního shromáždění Dra. Hajna, Brožíka, Freimana, Dra. O. Srdínka 
a soudruhů tisk. 2499 o změnách a doplňcích zákona ze dne 3. dubna 1919, č. 189. sbír. 
zák. a nar. o školách národních a soukromých ústavech vyučovacích a vychovávacích.
 Kulturnímu výboru byl přikázán návrh poslance Dra. Hajna, Brožíka. Frei-
mana, Dra. Srdínka a soudruhů o změnách a doplňcích zákona ze dne 3. dubna 1919,  
č. 189 sbírky zák. a nař., čís. tisku 2499 ze dne 5. února 1920 a nařízeno. aby o něm po-
dal zprávu do 3 dnů. Kulturní výbor pojednal o návrhu tomto ve schůzi dne 11. března 
1920 a podává tuto zprávu:
 Důvody, které navrhovatelé uvádějí, uznal kulturní výbor správnými. Zejména 
nebyl doplněn předpoklad, že pro školy, podle tohoto zákona zřizované. bude dostatek 
učitelstva, dále, že získávání místností pro školy a pro bydlení učitelů, najímání bytů 
u soukromníků a opatřování životních potřeb učitelstva narážeti nebude v konkrétním 
případě na obtíže.

K jednotlivým paragrafům uvádí se toto:

 Školy. podle zákona ze dne 3. dubna 1919, č. 189 zřizované, jsou školami 
obvodovými a proto jest účelno, aby také žactvu z jiných obcí, nežli je sídlo školy, byla 
umožněna návštěva těchto škol, tak jako jest tomu u škol občanských.
 Přikazování učitelstva podle § 4 zjednodušeno tím, že právo dává se  
funkcionáři zemské školní rady, prováděním zákona pověřenému. Neuposlechnutí roz-
kazu stíhá se trestem disciplinárním.
 Přikazování učitelstva podle § 4 zjednodušeno tím, že právo dává se funkci-
onáři zemské školní rady, prováděním zákona pověřenému. Neuposlechnutí rozkazu 
stíhá se trestem disciplinárním.
 Rozpaky, které se objevily při právním řízení adaptačním, odstraněny precis-
ním ustanovením, že stavební řízení provádí se tak jako při stavbách veřejných okresní 
politickou správou.
 Účelem ostatních ustanovení jest, aby řízení bylo co nejrychlejší bez zbyteč-
ných a úmyslných rekursů a průtahů.
 Kulturní výbor navrhuje tedy jednomyslně, aby návrh zákona ve znění, jak je 
tuto připojeno, byl Národním shromážděním přijat.

V Praze dne 8. dubna 1920



2)  Národní jednota severočeská (NJS) byla obranným nacionál-
ním spolkem založeným 22. března 1885. Svým účelem tvořila protipól 
německého svazu Bund der Deutschen v župních oblastech Elster-Elbe-
Gau, Gau Nordböhmen, Jeschken-Iser-Gau a Gau Ostböhmen.  
Na severu Čech v krajích pražském, žateckém, litoměřickém, boleslav-
ském, jičínském a královohradeckém podporovala národní, duševní  
a materiální poměry české menšiny, pořádala přednášky, zakládala 
knihovny, školy a záložny, nakupovala školní pomůcky. Během první 
světové války se soustředila na humanitární pomoc, zejména podporu 
sirotků a sociálně slabých. Za první republiky se práce NJS zaměřila 
především na německá pohraniční území a na zájmy českých „hraničá-
řů“. Ražením hesla „svůj k svému“ přispívala k radikálnímu nacionalis-
mu,  
k národnostním konfliktům a propagovala hospodářský a sociální bojkot 
„nepřátel“ národa, především Židů a Němců. Po Mnichovu se spolu s 
dalšími organizacemi zapojila do pomoci uprchlíkům z pohraničí.  
Po nacistické okupaci se v dubnu 1939 stala součástí Národní matice  
a jako samostatná organizace zanikla.

zdroj : WIKIPEDIE 
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_jednota_severo%C4%8Desk%C3%A1






