Školní rok
1911. - 1912.
Zaèátek
škol. roku.

Školní rok 1911.-1912. zahájen dne 16.záøí.

Sbor
uèitelský:

Jaroslav Metlický definitivní øídící uèitel
Emanuel Muchka definitivní uèitel 1.tøídy
Jindøich Trnka definitivní uèitel 2.tøídy
Jindøich Héger zatímní uèitel 2.tøídy
Ladislav Boš zatímní uèitel 2. tøídy
Marie Metlická definitivní uèitelka 1. tøídy
Marie Fischkandlová zatímní uèitelka 2. tøídy
Boāena Foltinová zatímní uèitelka 2.tøídy
Dùstojný pán Jan Nep. Èernohouz, dìkan, co katecheta
Hernina Metlická, industriální uèitelka

Dne 20. záøí 1911. odešla z našeho sboru uèitelka ruèních pra
cí, pí. Hermína Metlická.
Tìāko psáti o ztrátì uèitelky, kdyā tato byla drahou āenou a
Metlické,
ind. uèitelky a vzornou matkou. Byla; zesnulá peèlivou uèitelkou -14 rokù
choti øíd. uèitele. vìrnì konala svých povinností.

Úmrtí èlena
sboru
pí. Hermíny

Pohøeb tiché vzorné āeny vykonal se dne 27.záøí za ohromné
úèasti všeho obyvatelstva místního i vùkolního. Na rakev
poloāeno 52 vìncù, po vìtšinì s nádhernými stuhami.
Náš slovutný pan inspektor, otcovský pøítel veškerého uèitelstva
pøišel také vzdáti poslední èest zesnulé a doprovoditi ji na høbitov.
Obecní zastupitelstvo, v èele se svým starostou panem Václavem
Èerným, tìlocvièná jednota „Sokol“, sbor dobrovolných hasièù,
místní agrární organisace, plným poètem svých èlenù, zúèastnili
se pohøebního prùvodu.
Byl-li bol pozùstalých veliký, byla zde útìcha z té ohromné
úèasti upøímných pøátel, kolegù vìrných, kteøí i ze zdáli pøišli
(Zlatníky, Kamenný Pøívoz, Velké Popovice, Kostelec
u Køíākù, Pyšely atd.) a veškerého obyvatelstva, které bolest
s námi cítilo a upøímnì kondolovalo.
Zapla; Bùh všem!
Zmìna ve
sboru uèitel.

Následkem úmrtí èlena sboru pí Hermíny Metlické,
ustanovena c. k. okresní školní radou sl. Marie Dvoøáková,
co uèitelka ruèních prací.

Okresní
porada
uèitelská

Okresní konference všeho uèitelstva zdejšího okresu konala se
3.listopadu r. 1911 v Národním domì na Kr. Vinohradech.
Schùzi pøedsedal p. c.k. okresní inspektor Josef Libický.

Dne 2. prosince odbyla se tichá, ale dùstojná slavnost na pamì;
vlády Jeho Velièenstva. Slavnost doprovázena sluābami
2.prosince 1911. boāími, po kterých, o významu slavnostního dne promluvil
dùstojný p.dìkan. Mezi dítkami uspoøádána byla sbírka ve
prospìch Èeské komise pro ochranu dìtí.
Sbírka tato vynesla 22 K 50 h a byla svému úèelu odevzdána.

Dìtský den
dne

Povolání

výpomoc. uèitelky

M. Stehnové
Zmìna dne výplat

sluāného uèit.
Dovolená tø. uè.
Jindø. Hegerovi.

Inspekce
školy

Vynesením c.k. zemské šk. rady ze dne 12.øíjna 1911
è. 2.A5942 povolána byla za onemocnìlou definit. uè.
Marii Metlickou výpomoc. uè. Marie Stehnová.
Vynesením c. k. okr. šk. rady ze dne 31.prosince 1911.
è. 3268 vyplatí se kaādého 1. dne v mìsíci sluāné uèit.
Vynesením c. k. okr. šk. r. ze dne 23.února 1912. è.578 byla
udìlena dovolená p. Jindø. Hegerovi, zatím. uè. zde, aby
zùèastniti se mohl 2. bìhu kreslíøského kursu c.k. st. šk. prùm.
na Smíchovì.
Na místo jeho, od 15.4. do 15.7. povolán výpomoc. uèitel
p. Fr. Hájek v základì vynesení c. k. zem. školní rady
ze dne 29. dubna 1912. è. 1207.
Dne 28. bøezna 1912. prohlíāel zdejší šk. obec. a pokraè. kurs
hospodáøský p. c.k. šk. inspektor Josef Libický. Z místní
šk. r. pøítomen byl šk. dozorce p. K. Kreèmer.

Zadání
Jak jiā v této knize bylo vzpomenuto, byly zhotoveny plány
stavby nové šk. na pøístavbu tøí nutných tøíd zdejší šk. obec. Z dùvodu toho

byla konána povolovací komise, které zúèastnili se zástupci c.k.
místodrāitelství, c.k. okres. hejtmanství, c.k. okres, šk.r., jakoā i
místních èinitelù. Projekt architektem Benediktem z Nuslí
uznán zbùsobilým a stavba ve všech smìrech schválena.
Ta samá pak obec. zástup. za pomoci offertního øízení zadaná
v cenì 45.000 K. Èinem tímto prokázala m.šk.r. i obec
upøímnou pøízeò škole i dítkám.

Dar
c.k.okr.š.r.

C.k. okr. š. r. darovala zdejší šk. r. uèebné pomùcky
v cenì 30 K. (Tellurium, ladièka, magnetovec)

Onemocnìní
tø. uè.
Lad. Boše

Vynesením c. k. zem. šk. r. ze dne 6. èervence 1912.,
è. 2. A. 3215 ustanoven byl p. Jos. Janoušek,
výpomoc. uèitelem za onemocnìlého p. Lad. Roše a to
od 1.4. do 15. 7. 1912.

Ukonèení
šk. roku.

Dne 15. èervence 1912 zakonèen šk. rok slavnými sluābami
boāími; pøi té pøíleāitosti rozlouèil se sbor uèitelský, rovnìā i
šk. mládeā s veledùst. p. Dìkanem Èernohousem, který
odchází do výsluāby. Správce školy zdùraznil zásluānou
èinnost p. dìkana, který øadu let vìrnì a poctivì konal své
povinnosti jak ve škole, tak i v chrámu Pánì.

Aèkoliv byl starcem 75. letým, nevynechal ani hodiny
vyuèování Jemu vìrných dítek. Výzdoba kostela, postavení
nových varhan, poøízení oltáøù, kazatelny, vydláādìní kostela,
úprava høbitova starého a zøízení høbitova nového, jsou èiny
jeho zásluāné práce. aèka 5. tø. Arnoštová pøípadnými
slovy dìkovala ve jménu šk. dítek a zástupcové dìtí všech tøíd
podali kytice s patøièným oslovením. Èlenové sboru rovnìā
pøáli p. dìkanovi. Týā pohnut jejich slovy dìkoval za
nepøedvídanou pozornost a smutnì odcházel z budovy dlouholeté
práce. Nech; dobrotivý Bùh odplatí pevným zdravím jeho
další léta zaslouāeného odpoèinku.
My nezapomeneme jeho zásluāné a vzorné plnìní povinností.
Zdravotní stav Zdravotní stav šk. mládeāe byl po celý rok výborný.

škol.mládeāe
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Jos. Libinský

c. k. školní insp.

