Školní rok
1915.-1916.
Sbor učitelský.

Sbor učitelský na počátku roku 1915 - 1916 sestaven
takto:
Jaroslav Metlický, řídící učitel
Jaroslav Dlabal def. učitel 1. třídy
Jindřich Hégr, zat. " " "
Antonín Stallich zat. " 2. "
Bedřich Pyšna " " " "
Růžena Kaněrová " " 1. "
Aloisie Fischerová " " 2. "
Valerie Kaštilová " " " "
Marie Kubátová "
" " "
Ludmila Mandlíková " " " "
Marie Dvořáková industriální učitelka,
co členové sboru.
Katolickému náboženství od 3. tříd vyučuje
důstojný pán Josef Fencl.

Zastupování
řídícího učitele

Dosud nemocný řídící učitel zastoupen silou výpomocnou a
to abiturientem ústavu učitelského, Damasem Muchnou
z Dolních Břežan.

Den slávy
4.října

Vítězné činy našeho vojska jak na severním bojišti, tak i
na jižním, zpříjemnily a obohatily velice veliký význam
dne 4.října t.r. Den ten zasvěcen Nejvyšším Jmeninám
Jeho Veličenstva.
Slavný tento den uctěn naší školou, co nejdůstojněji.
Mládež obcovala mši svaté, po které krásnými slovy,
slovy nadšenými promluvil důstojný pan kaplan o životě
našeho císaře Pána a o činech bojující armády. Po
Službách Božích odebraly se dítky se sborem učitelským a
hostmi do tělocvičny. Obraz Jeho Veličenstva umístěn na
zvláštním podiu, ozdoben jsa květinami a draperiemi.
Řídící učitel Jaroslav Metlický promluvil o životě a
velkých činech Jeho veličenstva, vzpomenul vítězstvích na
počátku vlády Jeho veličenstva a jiných v dalším Jeho
životě.
Vylíčil dobu nynější, velké činy udatnost i pravé rekovnosti
našeho čackého vojska, našich to octů bratří i příbuzných.
Vylíčil veliký význam „červeného kříže“ a apeloval na srdéčka dětská, která neodepřou lásky i soucitu našim, v
poli se nalézajícím vojínům. Vzpomenuto všech utrpení,
jichž zažil náš stařičký mocnář a zakončil svou řeč provoláním „Slávy Jeho Veličenstvu.“ Po tomto zaplněna
rakouská národní hymna. Sbírka ihned vykonána, vynesla
obnos, který svému účelu, červenému kříži, ihned zaslán.

Sbírka
kaučuku
a vlny.

Jako v jiných obcích, tak i u nás vykonali žáci sbírku
kaučuku, vlny a j. věcí. Sbírka tato uložena ve velikou
bednu a zaslána svému čelu.

Třetí válečná
půjčka.

Třetí válečná půjčka našla plného porozumění u našich
žáků. Přinášeli žáci s radostí hřivny vyprošené a uspořené
- rodiče s láskou a pravým pochopením vkládali do rukou
svých dětí potřebných peněz. Tímto pochopením mohli jsme,
při 75% půjčce upsali celkový obnos 700K a postavili se
po bok těm školám, které plně pochopily veliký význam i
povinnost v upisování této půjčky. Správce školy Jaroslav
Metlický doplnil obnos upsaný na 1000K, upsav sám
300K.

Přednáška
o
červ. kříži.

Dne 31.října 1915. vykonána za součinnosti sboru, vlastenecká přednáška o „červeném kříži“.
Řečník pan ředitel B. Šplíchal z Vršovic, vystižnými
slovy vylíčil vznik a účel spolku tohoto, vzpomenul nejvyššího protektora a apeloval na přítomné u vykonávané
vlastenecké této povinnosti, resp. podporování spolku onoho.
Ku konci vzdám hold Jeho Veličenstvu, který přednesen
správcem školy Jar. Metlickým.
V nejbližších dnech vykoná se v širším rozsahu sbírka ve
prospěch shora uvedeného účelu.

Vypovězení
války
se strany

„Italie“

Již 27. března 1915. bylo italskému velvyslanci ve Vídni
oznámeno, že Rakousko-Uhersko nabízí Italii pro zachování neutrality celou italskou jižní část Tyrolska.
Požadavky Itálie byly však k neuvěření. Na toto jednání
byla zaslána Itálii poslední nabídka a to : odstoupení
italské části jižního Tyrolska, odstoupení území západně
od Soči, obydleného italským obyvatelstvem; pokud jde o
Terst, zřízení university, udělení titulu císařského, svobodného města a revise statutu, jež by se zachováním nynější(ho)- autonomie zabezpečil italský ráz města. Jako
protiúkon žádala naše říše toliko prohlášení, že Itálie bude po celé trvání nynější války chovati se vůči mocnářství
Německé říši a Turecku, úplně neutrálně, a že desinteresuje
pokud jde o všechny vymoženosti, jež by připadly Rakousku-Uhersku, neb uzavřením míru.
Na toto prohlášení a ústupky, které měly zachovati přátelství Itálie vůči naší říši, vypověděla tato dne. 23.května
naši říši válku, jejíž úplně neudržitelné a ubohé odůvodnění zní jako přiznání slabosti vlastního stanoviska.
Tato zrádná Italie však, již dne 4.května zrušila s námi
spolkovou smlouvu, kterou po tolika desítiletí 33let zachovávala a plnila. Tak tu stávajícím nepřátelům přidal
se nový, který bohdá nám neublíží, nás nepřemůže - ale
sám poražen bude. O to se postará naše čacká c.k. armáda, která tolik slávy již dobyla, prolila krev svých věrných, kterážto krev bohdá nadarmo prolitou nebude.

Změna ve
sboru
učitelském.

Vynesením c.k. okresní školní rady v Král. Vinohradech,
ze dne 6. října 1915., č. 2322 ustanoven zatímním
učitelem 2. třídy pan Karel Žák, bývalý zat. učitel v
Dolních Jirčanech. Týž mešká za povinností vojenskou
mimo školu. Za něho ustanoven při zdejší škole výpomocně pan Bedřich Pyšna.

Zastoupení
onemocnělého
říd. učitele.

Vynesením c.k. zemské školní rady ze dne 5./11. 1915.
čís. 2+5750/4 ustanoven ku vedení správy školy pan
Jaroslav Dlabal a ku vyučování za onemocnělého řídícího
učitele abiturient ústavu pan Damas Muchka.

Důležité
vynesení c.k.
zemské školní
rady.

Vynesením c.k. okresní školní rady, čís. 2875.-1. vybízí se
učitelstvo ku pořádání přednášek k povzbuzení státotvorné
loyální soudružnosti k říši.

Pobočka
při 5. třídě.

Vynesením c.k. zemské školní rady ze dne 9. listopadu 1915.,
č. 1472-1. schválena pro rok 1915. – 1916. pobočka
při 5. třídě.

Dětský den
2. prosince
1915.

Slavné výročí panování Jeho Veličenstva, našeho nejmilostivějšího císaře a krále oslavilo se slavnými Službami
Božími dne 2. prosince. Den na to vybrala mládež v podomní sbírce 134K 60h. ve prospěch „červeného kříže“.

Sbor učitelský
ve prospěch
„červeného kříže“.

Sbor učitelský usnesl se na dalším vybírání a odvádění
měsíčního příspěvku 1% z čistého služného ve prospěch
„červeného kříže“ a „padlých učitelů“.

Změna
ve sboru
učitelském.

Spisy
ve prospěch
válečné péče.

Dne 15. ledna 1916. odešel z našeho sboru v základě
výnosu c.k. okresní školní rady, čís. 3323. pan Bedřich
Pyšna do Jesenice, co zat. učitel 2. třídy.
Místo výpomocné učitelky za pana Žáka, c.k. vojína,
obdržela pí Jaroslava Metlická provd. Dlabalová.
Škola naše objednala a odebrala 9 výtisků „Život

a
panování Jeho Veličenstva“ a 50 výtisků „Hold
Jeho Veličenstvu“.

Dík
c.k. okresní
školní rady
škole a dětem.

Vynesením c.k. okresní školní rady, čís. 1.-188. – zaslán
c.k. ministerstvem vojenství sboru učitel i dětem školním
dík za spoluúčast při sbírání kovů.
Vynesením ze dne 7. února 1916., čís. 1.-320. - vysloven
škole i dětem dík za dodané bavlněné i vlněné předměty,
části oděvu, svého času zaslané.

Změna ve
sboru učitelském.

Dne 1. března 1916. rozloučila se s naší školou horlivá
učitelka i kollegyně sl. Růžena Kaněrová. Byla jmenována co zat. učitelka 1.třídy při 2. obecné škole dívčí v
Michli. Neradi loučili jsme se slečnou Kaňerovou; bylať
vzornou učitelkou i vzornou kolegyní. Přejeme jí všeho
nejlepšího v novém působišti - dík dětí i vděčnost těch, jež
odchovala - jistě ji provází.
V důsledku toho ustanovena slečna Kubátová vyn. ze dne
6./2.1916. čís. 311. zat. učitelkou 1.třídy a sl. Anežka
Tomanová, dosud výpomocná učitelka, výn. ze dne
6./2.1916. čís. 312. zat. učitelkou 2. třídy.

Nemocemi
přerušené vyučování

Dar c.k.
vojínům v poli.

V základě onemocnění dětí na spalničky uzavřena škola
naše na dobu jednoho týdne, až do 28.března 1916.
Dne 22. února t.r. zaslána vojínům v poli chekem městské
spořitelny v Praze obnos 3K 50h.

Zaslání
sbírky peří.

Dne 12. dubna t.r. zasláno filiálce c.k. záložní nemocnice
č.11 v Kr.Vinohradech (Perunova ul.) 5kg sedraného
lůžkového peří pro raněné vojíny.

Akademie
ve prospěch
červeného kříže.

Dne 16. dubna t. r. pořádána sborem učitelským hudební
akademie ve prospěch „Červeného kříže“.
Hudbu obstaral c.k. náhradní prapor č.73.
O účelu a činnosti „Červeného kříže“ promluvil pan ředitel
Bedřich Šplíchal z Vršovic. Akademie potkala se s nejlepším, jak morálním, tak finančním výsledkem. Plný sál
vybraného obecenstva na „Budíně“ bral podílu jak na
vysoce poutavé přednášce, pana ředitele Šplíchala, tak i na
koncertních výkonech shora uvedené hudby.
Čistý výnos 200K 30h odevzdán svému účelu.

Členové,
„červeného kříže“.

Obchod
p.c.k. míst. rady

Karla Pacáka.

Pro působnost blahodárnou „Červeného kříže“ získání
sborem učitelským 6 členů s ročním příspěvkem 24K
Dne 24. června t.r. rozloučilo se učitelstvo se svým zasloužilým předsedou c.k. okresní škol. rady Karlem Pacákem. K rozloučení dostavil se celý sbor zdejší školy.
Panu místodržitelskému radovi přejeme v novém působišti
plného zdaru v záslužné práci a neochvějného zdraví.

Druhá sbírka
kaučuku a vlny.

Dne 17. června t.r. vykonána dítkami školy zdejší podomní sbírka
kaučuku a vlny. Táž ve váze 20kg byla svému účelu dne 21. června
t.r. zaslána.

Účast dětí na
4.váleč.půjčce.

Na 4. válečnou půjčku upsala naše mládež 42 K, kterýžto obnos
byl městské spořitelně v Král. Vinohradech zaslán.

Důležité
vynesení c.k.
okres. škol. rady.

Zrušení starých
čítanek a zavedení nových.

Vynesením c.k. okresní školní rady č. 1944/1 zakazuje
učitelstvu intervence za jiné osoby učitelské.

Vynesením c.k. okresní školní rady, č. 2093 oznamuje zrušení a
užívání dosavadních čítanek u zavedení budoucích nových dvoudílných.

Drahotní
přídavky
učitelstvu

C.k. okresní školní rada vynesením ze dne 18.srpna 1916., čís.
2111. uděluje, v zákl. vynesení c.k. zemské školní rady ze dne
5./8. 1916., č. 2A-1482/2. drahotní přídavky učitelstvu per
ročně 80K (nejstaršímu učiteli se 33ti letou praxí) 40K a
20K mladším učitelům

Nejvyšší
Jmeniny

Dne 18. srpna t.r. oslaveny slavnými Službami božími
86 tileté narozeniny Jeho Veličenstva. Mši sv. obcovali žáci i
přítomní zdejší učitelé.

Vypovězení
války
Rumunskem.

Ku zrádné Italii přidružilo se koncem srpna t.r. i Rumunsko a
vypovědělo nám válku. Naše čacká armáda nedopustila, aby Italie
za svoji zradu sklidila ovoce. Nedopustí i tentokráte, aby Rumunsko, do poslední chvíle hlásající neutralitu, mohlo zvítěziti.
Budoucnost vítězství patří nám.

