Školní rok
1912.~1913.
Příchod důst.
pána Josefa
Chába.

Dne 1. září t. r. přisel do osady naší nový pan děkan
Josef Cháb. Týž působil v Hostivaři před mnoha léty co
kaplan, a pro korektní jednání byl velice oblíben. Nyní
přišel k nám z Kovar, Budče. Obec připravila svému
novému duchovnímu správci důstojné uvítání. I mládež
školní se správcem školy patřičným způsobem zůčastnila se
uvítání. Přes tisíc lidí dospělých a množství školách dětí
sešlo se v týž den odpoledne přes farní budovou, aby
vzdali hold milému knězi, na kterého se pak těšili. Obecní
zastupitelstvo, s radním p. Krečmerem v čele, různí spolkové vítali oslavence. Žáci a žákyně počtem čtyř přednesli
uvítání ve jménu všech školních dětí, totéž správce školy za
sbor učitelský. Pan děkan tklivými slovy děkoval za
krásné přivítání a krásně se zmínil o poměru školy ke kostelu a o veliké práci učitele, která má býti za všech okolností respektována i plně uznávaná. Vidíme v novém duchovním správci dobrého člena sboru, který ruku v ruce se
sborem půjde a pracovati bude na prospěch úspěchu zdejší
školy a její mládeže.

Obchod
učitelky
M.Metlické
M.Metlické

V měsíci červenci, provdáním, odešla z naší školy definitivní učitelka 1.třídy Marie Metlická. Co správce
školy, i otec dotyčné učitelky, mohu určitě prohlásiti, že
jmenovaná byla horlivou a svědomitou učitelkou. Působila na zdejší škole plných pět let. Na její místo povolána byla sl. Marie Fischandlová, dosavadní zatímní
učitelka zde. Ta samá vynesením c.k. zemské školní rady
ze dne 29. října 1912, č.2.A5342 ustanovena definitivně. Na místo slečny jmenované ustanovena Jaroslava
Metlická, dosud zatímní učitelka v Záběhlicích (výnos
c.k. okresní šk. rady č.
).

Otevření nově
zříz.poboč.
zříz.poboč.šk.
poboč.šk.

V den sv. Václava, za veliké účasti obecenstva posvěcena byla nová, účelně postavená, školní budova se třemi
třídami, schodištěm a bytem pro učitele. Budova tato
byla již před tím c.k. okresní komissí přijata s nepatrnými poznámkami. Důstojný p. děkan za účasti šk. dětí,
sboru učitelského a místní šk. rady posvětil nové učebny a
případnými slovy promluvil o významu rozšiřování škol.
Správce školy děkoval místní šk. radě za osvědčenou
přízeň ke škole, kterážto přízeň dítkami musí býti plně
uznávána a ceněna. Zapěním národní rakouské hymny
byla tato krátká, ale důstojná slavnost zakončena.
Budova vykázala dosti veliký účet. Přímo zaráží ta
okolnost, že budova stará se 6. třídami, 2 kabinety a
bytem řídícího učitele, stála méně, než budova nová.
Všechny třídy opatřeny byli vkusným a moderním nábytkem v ceně 3000 K. Celá novostavba vykázala cirka
55000K nákladu.

Udělení dovol.
správci šk. a
uč. L. Bošovi

Onemocněním správce školy, jakož i učitele p.
Ladislava Boše povoláni byli výpomocní učitelé a to:
Josef Petr z Kunratic a Josef Hledík z Král.
Vinohradů.

Sbírka šk.
mládeže ve
prospěch spolku
pro ochr. mlád.

Jako roku loňského, tak i letos vybrala šk. mládež ve
prospěch zmíněného spolku obnos 17 K 96 h.
Loňského roku vybráno k témuž účelu 22 K 57 h.
Peníze zaslány přímo jmenovanému spolku.

Zřízení
pobočky
u 3. třídy

Vynesením c. k. zemské šk. rady, ze dne 15. prosince 1912,
č. 1.-3257/5 zřízena i otevřena při 3. tř. nová pobočka.
V této zahájeno vyuč. dne 1. ledna 1913. Na tuto pobočku
ustanovena vynesením c. k. okres. šk. rady ze dne 30.
prosince 1912. č. 3449 sl. Růžena Kaněrova z Král.
Vinohradů.

Dne 12. ledna t. r. rozloučil se s námi na vždy náš
Úmrtí tříd.
uč. p. L.Boše
L.Boše spoludruh v povolání, milý kolega pan Ladislav Boš.
Byl to kolega, charakterní, učitel velice svědomitý i nadaný. Nechtěli jsme tomu věřit, že může tělo vyspělé, atletické vzít takové pohromy a neodvratné zkázy. Tím více
želíme jeho odchodu, protože kolega ten nemiloval různic,
ale byl pro shodu a pravou kolegialitu ve sboru.
Sbor náš uctil památku zemřelého způsobem důstojně kollegiálním a vykonal v mezích možnosti, svoji povinnost.
Opatřil krásnou palmu se slovanskou trikolórou, totéž
učinili žáci školy zdejší i místní školní rada, která korporativně pohřbu se zúčastnila.

Pohřeb zemřelého vykonal se na hřbitově vinohradském za
účasti p. c. k. okres. šk. inspektora Josefa Libického,
člena c. k. šk rady p. ředitele Pavlíka, velkého zástupce
občanstva z Hostivaře, celého sboru učitelského tamže,
mnohých sborů uč. našeho šk. okresu, jakož i řadou ctitelů
i šk. dětí. Náš p. děkan krásnými slovy vzpomenul činnosti zemřelého kollegy, jak ve škole, tak i mimo školu.
Sbor náš zapěl v kostele i u hrobu. Slova pana děkana
zmírnila bol zdrcených rodičů a posílila vážnost těžkého
našeho stavu oproti veřejnosti. Nechť osud kollegy zesnulého jest nám pobídkou k lepšímu poznání sama sebe a
tím respektu veřejnosti vůči stavu našemu utužení respektu
zvláště na venkově potřebnému. Tříští-li se kollegialita,
umenšuje se vážnost stavu našeho, zato tím více rozmnožují se šiky nepřátelské vůči nám.
Kollegovi Bošovi zachováme povždy vděčnou paměť.

Změna ve
sboru
učitel
učitelském

Dar míst. škol.
dozorce p. K.
Krečmera a
okr. škol. rady

Vynesením c.k. okresní školní rady ze dne 20.února 1913
ustanoven byl od 1.března po zemřelém kollegovi Bošovi
zatímním učitelem 2. třídy pan František Trešl, dosud
výpomocný učitel ve Vel. Popovicích.
Na jeho místo ustanoven pan Josef Hledík, dosud
výpomocný učitel zde.
Pravou přízeň ke škole projevil místní dozorce p. Karel
Krečmer daroval mnoho knih pro naši dosti chudou žákovskou knihovnu, zakoupiv zároveň i řadu velenutných a
účelných učebných pomůcek. C. k. okresní šk. rada zakoupila pro naši školu účelný diagram "Ptačí hnízdo".

Záležitost
vyškolení obce
Milíčov ze
škol. obce
hostivař
hostivařské.

Ku popudu hraběnky Sylva Taroucové dožadováno toho,
aby osada Milíčov byla ze školní obce hostivařské vyjmuta. Jako důvod uváděna byla přílišná vzdálenost z
Milíčova do Hostivaře. Místní škol. rada, jednajíc ve
svém sborovém sezení o žádosti této, tuto zamítla z důvodů pohodlné cesty a finančních.

Změna ve
sboru
učitel
učitelském

Výnosem c.k. okr. šk. rady ze dne 30. dubna 1913, č.
1059 ustanoven byl pan Jaroslav Dlabal, zatímním učitelem první třídy na uprázdněné místo po p. Emanueli
Muchkovi, který se stal def. řídícím učitelem na obec. šk.
v Písnici.

Pochvalné
uznání místní
šk. radě

C. k. okr. šk. rada vynesením ze dne 18. března 1913
č. 773 vyslovila pochvalné uznání míst. šk. radě za péči,
kterou škole projevuje. Zvláště děkuje dozorci škol.
p. Karlu Krečmerovi, který hojnými dary najevo dal
svoji lásku ke škole a dítkám školním zvláště.

Zdravotní stav I v tomto šk. roce byl zdravotní stav mládeže zcela
uspokojivý. Až na ojedinělé případy, byly děti po celý
mládeže

rok zcela zdrávy. Pan obvodní lékař školu naši několikráte navštívil.

Změna ve
sboru
učitel
učitelském

Vynesením c.k. okr. škol. rady ze dne 2.srpna 1913,
č.2104 ustanovena byla Marie Stehnová zatímní učitelskou 2. třídy po sl. Boženě Foltýnové, která jmenována
zat. uč. 2. třídy ve Vršovicích.
22 1913 Jos. Libinský
12
c. k. školní insp.

